
 الصالبة النفسية وعالقتها بدافعية األنجاز الرياضي لدى العبي المنتخبات الجامعية   

 في بغداد( الفردية والفرقية)

 فاتن علي الكاكي .د

 خانقين/ كلية اآلداب

 جامعة السليمانية

 

 ملخص البحث

يهدف البحث الى الكشف عن الصالبة النفسيية وعالقتهيا بدافعيية األنجياز الرياضيي      

فييي بغييدادك وتكانيين العينيية ميين ( الفردييية والفرقييية)دى العبييي المنتخبييات الجامعييية ليي

وقد تم االستعانة بمقياس الصالبة النفسيية . العباً من االلعاب الفردية والفرقية ( 081)

وعرضي  عليى ( 4111عبيد  ودداادك)ومقياس دافعية االنجاز ليـ ( 4112العزاوي ك) لـ 

علم النفس الرياضي والتربية وعلم النفس العيا  ك وللي   الخبراء والمختصين في مجال

ثيم قامين الباة ية بتقبييم المقياسيين عليى عينية . للتأكد من الصدق الظاهري للمقيياس 

وقيد ظههيرت النتيا ن ي  . البحث األساسيية وتفرييا البيانيات ومعالجية نتا جهيا يةصيا يا 

فعييية االنجيياز بييين العبييي هنيياف فييروق لات دالليية يةصييا ية فييي الصييالبة النفسييية ودا

األلعيياب الفردييية والفرقييية لصييال  األلعيياب الفردييية ك كمييا كانيين هنيياف عالقيية ظدتبا ييية 

ظيجابييية بييين الصييالبة النفسييية ودافعييية االنجيياز لييدى عينيية البحييث ميين العبييي األلعيياب 

الفردييية والفرقييية  فييي ةييين لييم تكشييف النتييا ن عيين وجيياد فييروق جاهرييية فييي العالقيية 

 ية بين الصالبة النفسية ودافعية االنجاز لدى عينة البحث عليى وفيم التخصيص األدتبا

وفييي ضيياء نتييا ن الدداسيية ك تييم التا يي  يلييى ظهييم ( . فرقييية–فردييية )فييي مجييال اللعبيية 

 .االستنتاجات والتا يات في نهاية البــحث

 

 



 : التعريف بالبحث  -0

 : ظهمية البحث والحاجة ظلي   0 -0

  الصالبة النفسية ودافعية االنجاز بأهتما  العديد من الباة ين ظستاثر مفها     

والدادسين في مجال علم النفس الرياضي ولل  لدودهما المهم والفاع  في الصماد 

والمقاومة ظما  متقلبات االداء واالنجاز ك وفي مااجهة التاثيرات السلبية التي تحدثها 

عاب الرياضية والتي تؤدي الى ظستنزاف ضغا  العم  الرياضي والتدديب في جميع االل

ودغم لل  فقد ظشادت الك ير من الدداسات . في  اقات الالعبين النفسية والجسمية 

ظلى ا  هناف تفاوت لدى الالعبين في مدى قددتهم على تحم  ضغا   التدديب 

قة والمنافسة والتكيف معها ك وفي مدى عالقاتهم التفاعلية مع االةداث البيئية المرتب

بتحقيم ظهدافهم المنشاد  ك ويُعد هذا دليالً  ثابتاً وعالمة بادز  تظهر جلياً لدى معظم 

( (Funk&Kent,1987,p64الالعبين والتي تُعزى في ظغلب االةيا  الى قا  ادادت 

وهذا يعني ظ  الالعببين الذين تكا  قا   البتهم وتحملهم النفسي ظيجابية فأنهم 

اقف وظةداث المنافسات بشك  ظيجابي ويساعدهم لل  في يستقيعا  التعام  مع ما

الحفاه على الرغبة والم ابر  واالم  في تحقيم التفاق واالمتياز ك بيدا ي  الالعبين 

الذين تكا  قا   البتهم وتحملهم النفسي سلبية فأنهم اليستقيعا  التعام  مع 

ةبا   وهذا االةبا   مااقف وظةداث المنافسات بشك  ظيجابي مما يؤدي بهم الى اال

يقادهم الى القصاد والفش  في تحقيم االنجازات الرياضية 

 (. 24كص4112مصقفىك)

وعلى  عيد متص  فا  الصالبة النفسية ودافعية االنجاز تتاثر بحاجات ودغبات 

الالعبين بالشعاد بالتحدي إلنجازاتهم وااللتزا  والسيقر  ليصبحاا ظك ر دافعية في 

وهذه النتا ن لفتن انظاد الباة ين المختصين في مجال علم النفس  .تحقيم االنجاز 

الرياضي الى ضرود  االهتما  والتحقم من هذا  المفهاما  ولل  بهدف معرفة 

المكانات والخصا ص المرتبقة بتحديد سمات الشخصية الى جانب فهم ك ير من 



ت والقاقات االيجابية العالقات التي تقتر  بمظاهر السلاف المتعدد  واستغالل القددا

عند الالعبين وتاهيفها تاهيفاً هادفاً من اج  دفع كفاءتهم النفسية والبدنية والعقلية 

 .(42كص0111محمادك)

نقصاً واضحاً   -وعلى ةد ظ الع الباة ة –وبالمقاب  فا  المتتبع لهذا الماضاع يجد    

د اال  كالسيما في البيئة في دداسة هذين المتغيرين ةيث مازالن البحاث في  قليلة لح

العراقية وعلى وج  التحديد في المجال الرياضي مما يشك  ثغر  في بحاثنا النفسية 

في هذا المجال ك وهذه الندد  ظو الغياب ليس ل  مايبرده ك لذا سعن الباة ة الى دداسة 

ديد من ظج  تح( الصالبة النفسية ودافعية االنجاز الرياضي)هذين المتغيرين الهامين 

مستااهما ومدى العالقة بينهما لدى العبي الفرق الجامعية في االلعاب الفردية 

وهذه الفئة المستهدفة للدداسة والمعال عليهم في تم ي  الرياضة الجامعية . والفرقية 

كتقتضي وجاد النخبة المميز  فيها كانها تم   االساس الذي تتشك  منها الفرق 

بغي ظعدادهم ظعداداً نفسياً مؤثراً بشك  يتال م مع شخصية والمنتخبات الا نية ك لذا ين

كما تعد هذه الدداسة ظضافة معرفية في مجال التخصص مما يمهد . الالعب المستقبلية 

القريم ظما  الباة ين لعم  دداسات اخرى في هذا المجال وظعقاءها مايستحم من 

ناات القليلة الماضية بالتركيز ةيث بدظت الدداسات النفسية في الس. الرعاية واالهتما  

على المتغيرات المدعمة للقدد  وعاام  المقاومة التي تساعد االفراد على التاافم مع 

االةداث الضاغقة المختلفة التي تحدث في التدديب والمنافسات ك وهذه الخصا ص من 

شأنها ظ  تدفع بالرياضي ليكا  ظك ر قا  ودافعية في تحقيم ظفض  النتا ن 

 (.                 4111:البكالايسالق)

 : ظهداف البحث  2 -ا

 : يهدف البحث الحالي التعرف على       

الصالبة النفسية ودافعية االنجاز لدى عينة البحث من العبي األلعاب الفردية .  0

 .والفرقية



داللة الفروف االةصا ية في الصالبة النفسية ودافعية االنجاز لدى عينة البحث . 4

 ( .فرقية–فردية )ى وفم التخصص في مجال اللعبة عل

دافعية االنجاز لدى عينة البحث على ةسب ددجات ظبعاد المقياس االدبعة . 2

 ( .القماحكالحاجة للنجاحكالتاج  للعم كالحاجة لألنتماء)

العالقة االدتبا ية بين الصالبة النفسية ودافعية األنجاز لدى عينة البحث من العبي . 2

 .ب الفردية والفرقيةاأللعا

داللة الفروف االةصا ية في العالقة االدتبا ية بين الصالبة النفسية ودافعية . 5

 ( .فرقية–فردية )األنجاز لدى عينة البحث على وفم التخصص في مجال اللعبة 

 : فروض البحث  0-2

التاجد فروق لات داللة يةصا ية في المتغيرين لدى عينة البحث على وفم . 0

 ( .   فرقية–فردية )خصص في مجال اللعبة الت

التاجد هناف عالقة ظدتبا ية بين المتغيرين لدى عينة البحث من العبي االلعاب . 4

 .الفردية والفرقية

التاجد فروق لات داللة يةصا ية في العالقة االدتبا ية بين المتغيرين على وفم . 2

 (فرقية–فردية )التخصص في مجال اللعبة 

 :ت البحث مجاال 5 -0

 .   العباً من العبي المنتخبات الجامعية في بغداد( 081:)المجال البشري 0-5-0

 . 4100/ 2/ 0لغاية  04/4101/ 04المد  من  : المجال الزماني  0-5-4

 .القاعة الداخلية للنشا  الرياضي : المجال المكاني  0-5-2

 : تحديد المصقلحات  -0

 ( Psychological Hardiness)الصالبة النفسية -ظوالً 

قدد  الفرد عليى مقاومية ضيغا  الحييا  دو  تعيرض  يحت  النفسيية "وتعرف بانها * 

 "والجسمية الى االضقراب



سيييمة االشيييخاص األشيييداء اليييذين " وتعيييرف ظيضييياً بانهيييا ( 40كص0111بهليييالك) 

يتميزو  بقا  تحم  عاليية دغيم تعرضيهم لضيغا  ك يير  ويتمتعيا  بخصيا ص نفسيية 

 ((Craty,1989p56"سمية ايجابيةوعقلية وج

ظمييا تعريييف الباة يية فهييا شييعاد ظيجييابي يتسييم بيياأللتزا  والضييبث العييالي علييى االةييداث 

الضيياغقة المحيقيية بيي  والظهيياد بصييحة نفسييية وجسييمية جيييد  ومعبراًعنهييا بالددجيية 

الكلييية التييي يحصيي  عليهييا المسييتجيب ميين خييالل ظجابتيي  علييى مقييياس الصييالبة النفسييية 

 .ذا الغرض الُمعد له

 (Achievement Motivation)دافعية االنجاز-ثانياً 

ظستعداد الفيرد للسيعي فيي سيبي  االقتيراب مين النجياح وتحقييم هيدف "وتعرف بانها * 

" وتعيرف ايضياً بانهيا ( 05كص4112ك عاض) "معين وفقاً لمعايير الجاد  واالمتياز

ع ةاجاتييي  للتفييياق ةالييية داخليييية تنشيييث وتاجييي  سيييلاف الفيييرد لتحقييييم اهدافييي  وظشيييبا

 (15كص4111بشرىك") والنجاح

ظما تعريف الباة ة فها سعي الفرد وم ابرت  فيي سيبي  تحقييم لاتي  مين خيالل مياينجزه 

من اهداف وفيما يسعى الي  من مستاى ظفض  ومعبراًعنها بالددجة الكلية التيي يحصي  

 .هذا الغرض عليها المستجيب من خالل ظجابت  على مقياس دافعية األنجاز الُمعد ل

 : الدداسات النظرية والدداسات المشابهة  -4

 : الدداسات النظرية  4-0

 : مفها  الصالبة النفسية  4-0-0

تعد الصالبة النفسية اةدى عاام  الشخصية المهمة واألساسية في تحسين االداء      

سات النفسي والمحافظة على السلاف البدني والصحي ك ةيث ظشادت العديدد من الددا

الى اهمية الصالبة النفسية كأةد عاام  المقاومة ضد الضعا  واالزمات 

ولقد ُددس هذا المتغير على نحا واسع في ظعمال كاباسا (.24كص0115ب ينةك)

(Kobasa ) التي هدفن الى معرفة المتغيرات النفسية واالجتماعية التي تكمن وداء



رضهم للضغا  ك وتا لن اةتفاه االشخاص بصحتهم النفسية والجسمية دغم تع

كابازا الى ظ  الصالبة النفسية هي ظعتقاد عا  للفرد في فاعليت  وقات  على ظستخدا  

ك  المصادد النفسية والبيئية المتاةة كي يددف ويااج  بفاعلية ظةداث الحيا  

ويعال الفرد في محاوالت  للتاافم ومااجهة الضغا  على المصادد . الضاغقة

ده بالقا  والقدد  على المقاومة كم   عام  الصالبة النفسية ظضافة الداخلية التي تم

هذا وقد ههرت عد  نظريات تفسرمفها  .(Kobasa,1982)الى المصادد الخادجية 

 :الصالبة النفسية ظهمها 

 رةن كاباسا مفها  الصالبة النفسية ومكانات  وةددت ..  نظرية كاباسا* 

ثة عاام  هي   الضبث وهي قدد  الفرد على االشخاص الصلبين بانهم يتميزو  ب ال

التحكم في سلاك  وفي البيئة المحيقة ب  كوكذل  االلتزا  وهي قدد  الفرد على 

المشادكة وااللتزا  بنشا ات  الحياتية واالجتماعية فضالًعن االلتزا  بذات  وتجاه 

نة نحا المحيقين ب  كوالمكا  ال الث ها التحدي وها تاقع تغير األوضاع الراه

ولقد . (Kobasa,1979)االفض  دغم ك  المعاقات والصعابات التي يتعايشا  معها 

 :ثالثة ظفتراضات في نظريتها ةال مفها  الصالبة النفسية وهي ( كاباسا) رةن 

ا  الفرد لات الضبث العالي عندما يتعرض للضغث يشعر بسيقر  :االفتراض االول 

 .صحة نفسية وجسمية جيد  كبير  على االةداث الضاغقة ويظهر ب

يشعر الفرد الملتز  ظزاء اي تهديد بالمسؤولية الكبير  نحا نفس  : االفتراض ال اني  

ونحا اآلخرين فها اليتاقف عن المشادكة والنشا  وتقديم يد المساعد  لمن يحتاجها 

 .في ظشد الظروف قسا  

ا بأستمراد نحا الشخص الذي يااج  األةداث ويحاول تغييره:االفتراض ال الث 

االفض  كتحٍد من  للظروف المحيقة ها شعاد ظيجابي يتسم بالتفاؤل فضالًعن كان  

 (.42كص4118ك المفرجي) محفزاً في بيئت  ودافعاً قاياً ل  نحا االنجاز



فأ  الصالبة النفسية يمكن ظ  تقي الفرد ظو تحمي  من ( كاباسا)و بقاً لما جاءت ب  

شر  والجانبية ألةداث الحيا  الضاغقة كوتعم  كمتغير وسيث التأثيرات المدمر  المبا

 حة لل  من خالل االبحاث ( كاباسا)وقد ظكدت .بين الضغا  والصحة النفسية 

والدداسات التي قامن بها للتحقم منها ك كما دعمن تل  االفتراضات بدداسات ظخرى 

 (.        (Kobasa,1981عربية وظجنبية 

  : النجازمفها  دافعية ا 4-0-0

في ادخال الحاجة لألنجاز الى التراث ( Murray,1938)يرجع الفض  الى ماداي      

النفسي بيَد ظ   يت  ظخذ في الشياع في بداية الخمسينات من خالل الدداسات المتسعة 

دافع ( ماداي)وقد عرف . (McClelland et.al)يالند وآخرو  لالتي قا  بها ماك

ويرتكز هذا التعريف على تحقيم "االم  والم ابر  والتحم الرغبة و"االنجاز بأن  

األشياء التي يراها اآلخرو   عبة والسيقر  على البيئة الفيزيقية واالجتماعية 

ويؤكد . واالستقاللية والتغلب على العقبات وبلاغ معاييراالمتياز والتفاق عليهم 

 :العلماء ظ  الدافع يتشك  من عد  مكانات هي 

  القماح(Aspiration ) وها مستاى االنجاز الذي يرغب الفرد في الا ال

 .الي  او يشعر ظن  يستقيع تحقيق  

  التاج  للنجاح(Success ) شعاد الفرد بمي  قاي ألةراز النجاح وتجنب

 .الفش  في تحقيم االهداف 

  التاج  للعمGoing toward working) ) ويعبرعن شعادالفرد بدافع قاي

 .يلي  من ظعمال  وبحماس فيما يستند

  الحاجة لألنتماء(Need Affiliations ) وها ةاجة الفرد الى تحقيم المكانة

االجتماعية من خالل ظقامة عالقات وجدانية مع األفراد اآلخرين المحيقين ب  

 .(24كص411ظيمنك)

 : هذا وقد ههرت عد  نظريات للدوافع منها 



ذه النظرية الى األنجاز باعتباده تنظر ه( Atkinsonظتكنسا )نظرية االنجاز لـ -0

ظستعداد دافعي والذي يعبر عن القا  الدافعة للقيا  بالعم  الجديد باألشاد  الى معياد 

محدد للجاد  واألتقا  ك فالشخص الذي تتافر لدي  دافعية ظنجاز عالية يمي  الى 

م تجنب األستجابة ظك ر من غيره في المهمات التي تتقلب التحدي وظما الذين يعنيه

الفش  ظك ر من غيرهم يميلا  الى األستجابة للمهمات األق   عابة والتي تحد من 

 .          التعزيز الدا م للنجاح 

وهي نظرية تصنف الدافعية الى ظسباب داخلية ( Rooterدوتر)نظرية العزو لـ  -4  

د وخادجية وقد  رةن هذه النظرية مفها  الضبث والتي في ضا ها يرج  األفرا

ظسباب نجاةهم ظو ظخفاقهم في الحيا  الى ظسباب يتحملا  مسؤليتها وهؤالء يكا  

لديهم ماقع الضبث داخليا ظما األفراد الذين يرجحا  ظسباب نجاةهم الى ظسباب 

خادجية فيبح ا  عن تفسيرات خادج انفسهم وهؤالء يكا  ماقع الضبث لديهم 

 . خادجياً 

وهي عباد  عن الحافز الذي يسعى في  الفرد الى Hider) هايدد)نظرية القدد  لـ  -2

زياد  مقددت  بحيث يتمكن من القيا  باألعمال وتؤمن ل  البقاء والنما واألزدهاد وهذا 

الناع من الدافع يستلز  من الفرد ا  يبادد الى التفاع  مع بيئت  في سعي  الى تحقيم 

لمجتمع الذي يعيش في  اهداف  ةيث ظ  لك  فرد ةافزاً داخليا يحفز اثرا في ا

 ( .  4112ظةال ك)

 : الدداسات المشابهة  4-4 

من خالل استقراء الباة ة وا العها على ك ير من المصادد العربية واألجنبية ك        

لم تجد الباة ة دداسات تتعلم بماضاع البحث  –وفي ةدود علمها  –وكذل  االنترنين 

وعلي  نذكرهنا بعض . ك السيما في العراق  في المجال الرياضي وفي مجال علم النفس

الدداسات التي بح ن عن الصالبة النفسية ودافعية االنجاز وعالقت  ببعض المتغيرات 

 ..النفسية والسلاكية ك  على ظنفراد 



 : الدداسات التي تناولن الصالبة النفسية -ظوالً 

  بعناا  ( 4114)دداسة الجبادي: 

 (لتحم  النفسي لدى  لبة الجامعةمستاى القماح وعالقت  بقا  ا)

هدفن الدداسة الى الكشف عن عالقة مستاى القماح بقا  التحم  النفسي لدى 

 الباً و البة و بم ( 422) لبة جامعة المستنصرية وتكانن عينة الدداسة من 

المقياسيين على عينة البحث وظههرت النتا ن عن وجاد عالقة ظيجابية بين 

لنفسي لدى القلبة تبعاً لمتغير الجنس والتخصص القماح وقا  التحم  ا

 ( .4114الجباديك)

 بعناا  ( 4114)دداسة ةماد  وعبد اللقيف: 

 (عالقة الصالبة النفسية بالرغبة في التحكم لدى  لبة الجامعة )

هدفن الدداسة الى الكشف عن عالقة الصالبة النفسية بالرغبة في التحكم لدى  لبة 

قياسيين على عينة البحث وظههرت النتا ن عن وجاد عالقة جامعة الكاين و بم الم

ظيجابية بين الصالبة النفسية والرغبة بالتحكم داخ  العينة الكلية بين الذكاد واألناث 

 (gulf netووجاد فروق بين الجنسين في المقياسيين ولصال  الذكاد 

.(http://www. 

 :  بعناا ( 4112)دداسة سالفتاد 

 (لنفسية بالكآبة والغضب لدى القلبةعالقة الصالبة ا)

هدفن الدداسة الى الكشف عن عالقة الصالبة النفسية بالكآبة والغضب لدى القلبة 

 الباً و بم عليهم المقاييس وظههرت النتا ن عن ( 52)وتكانن عينة الدداسة من 

 (.(Salvator,2004وجاد عالقة سلبية بين الصالبة النفسية والكآبة والغضب 

 الدداسات التي تناولن دافعية االنجاز  -ثانياً  

 

 



  بعناا  (0112)ابتهاج عماشة دداسة : 

الدافع لإلنجاز والقدد  على التعلم الحركي وعالقتها بمستاى األداء للناشئات في )

 (كر  القا ر 

استهدفن الدداسة التعرف على العالقة بين الدافع لإلنجاز والقدد  على التعلم   

األداء للناشئات وكذل  الفروق بين المستاى المرتفع الحركي ومستاى 

والمنخفض في الدافع لإلنجاز والقدد  على التعلم الحركي لناشئات كر  القا ر ك 

ناشئة من ناشئات كر  القا ر  ( 21)وقد ظجرين الدداسة على عينة مكانة من 

يلى سنة واستخد  الباةث المنهن الا في وقد ظشادت ظهم النتا ن ( 05)تحن 

وجاد عالقة ادتبا ي  دالة يةصا ياً بين الدافع لإلنجاز والقدد  على التعلم الحركي 

للناشئاتك كذل  وجاد عالقة ادتبا ي  دالة يةصا ياً بين الدافع لإلنجاز ومستاى 

 (.4112،نبيلة) األداء

  بعناا  ( 0118)فريد دداسة    : 

 (لمتسابقي الميدا  والمضمادعالقة مستايات دافعية اإلنجاز بالمستاى الرقمي )

تهدف الدداسة التعرف على مستايات دافعية اإلنجاز وعالقتها بالمستاى الرقمي   

لمتسابقي الميدا  والمضمادك وقد استخد  الباةث المنهن الا في وقا  باستخدا  

ولل  على عينة  ( (Herman'sمقياس دافعية اإلنجاز والذي قا  بإعداده هيرما 

سنة ( 41)متسابقاً ومتسابقة من متسابقي الميدا  والمضماد تحن ( 015)قاامها 

قسماا يلى مجماعتين مجماعة الددجة األولى ومجماعة الناشئين ك وقد ظسفرت ظهم 

نتا ن الدداسة عن وجاد عالقة ادتبا  دالة يةصا يا بين مستاى دافعية اإلنجاز 

من دجال وسيدات  الناشئينوالمستاى الرقمي لدى ك  من متسابقي الددجة األولى و

 (.4112كمصقفى)

  بعناا ( 4114)البدديدداسة: 



ال قة الرياضية كسمة وكحالة والدافعية اإلنجاز وعالقتها بالمستاى الرقمي )

 (متر ةااجز011لسباق 

تهييدف الدداسييةالى معرفيية العالقيية بييين ال قيية الرياضييية والدافعييية لإلنجيياز وعالقتهييا 

  ةااجز ك وقد استخدمن الباة ية المينهن الا يفي وللي  011بمستاى األداء السباق 

تعريييب  ييدقي نيياد الييدين ك مقييياس  Vealeال قيية بالرياضييية لفيلييي )بتقبيييم مقيياييس 

 البييية ثيييم ( 411)عليييى عينييية قاامهيييا ( McClelland)دافعيييية اإلنجييياز لميييا كيالنيييد 

ة بيين ال قية اختيادهم بالقريقة العمديية وقيد ظسيفرت النتيا ن عين وجياد عالقية ظدتبا يي

كسمة وكحالة ودافعية اإلنجاز ومستاى األداء لصيال  ظ يحاب اإلنجياز الرقميي العيالي 

 (. 4112،نبيلة)

ظستفادت الباة ة من هذه الدداسات السابقة التي كانن : مناقشة الدداسات السابقة*   

هتداء بم ابة استرشاد للباة ة في تحديد منهجية بح ها وفي تفسير النتا ن فضالً عن اال

وقد تباينن الدداسات في  بيعة .. الى المصادد والمراجع لات العالقة بماضاع البحث 

المتغيرات التي بح نها والعينات المستهدفة في البحثك كذل  تناعن في ظدواتها والتي 

زاوجن بين االدوات الجاهز  وظخرى من اعداد باة يها ك ودغم لل  لم تجد الباة ة 

ومن جانب آخر فقد .المتغيرات التي تتضمنها الدداسة الحالية دداسة ظشتملن على 

كا  هناف تبايناً ةال تقبيقات مقياس الصالبة النفسية فمنهم من يرى ظنها تقع في 

ومنهم من يرى انها ظك ر ظوظنها تقع في ( التحدي والسيقر  وااللتزا )ثالثة ابعاد هي 

لدقة في تفسير النتا ن كوترى الباة ة ظ  بُعد واةد ك االمر الذي ظدى الى ناع من عد  ا

 .مقياس الصالبة النفسية االةادي البُعد ها األك ر مال مة في هذه الدداسة 

 

 

 

             



 : منهن البحث ويجراءات  الميدانية   -2

تم استخدا  المنهن الا في ولل  لمالءمت  مع  بيعة البحث : منهن البحث  2-0

 . الحالي 

يتكا  المجتمع األ لي للبحث من العبي المنتخبات الجامعية في : لبحث مجتمع ا 2-4

 (. 4100-4101)االلعاب الفردية والفرقية في بغداد للماسم 

العباً ( 081)اختيرت عينة البحث بالقريقة القصدية وتم لن بـ : عينة البحث  2-2

ة والجامعة يم لا  منتخبات ثالث جامعات وهي جامعة بغداد والجامعة المستنصري

العب في االلعاب الفرقية ( 21)العب في االلعاب الفردية و( 41)التكنالاجية بااقع 

 (   0) لك  جامعة وكما ماض  في الجدول 

 ( 0) جدول 

 ياض  عينة البحث 

 االلعاب
ناع 

 الرياضة

جامعة 

 بغداد

الجامعة 

 المستنصرية

الجامعة 

 التكنالاجية
 المجماع

تنس ظدضيكديشةكتنس 

  كساةة وميدا منضد
 41 فردية

41 

 
41 21 

خماسي قد  

 كسلةك ا ر 
 21 21 فرقية

21 041 

 081 21 21 21 المجماع

 

 : ظدوات ووسا   جمع المعلامات   2- 2

 المصادد العربية واألجنبية . 0

 ( Internet)شبكة المعلامات  . 4

 استماد  االستبيا  . 2

 الاسا   اإلةصا ية . 2



 : خد  في البحث المقياس المست 2-5

تم االستعانة بمقياس الصالبة النفسية لـ : مقياس الصالبة النفسية -ظوالً      

 ويتكا  المقياس من( 4112العزاويك(

تنقبم علٍي ] فقر  وتتم اإلجابة على فقرات المقياس وفم ميزا  دباعي التددج ( 24)

[ ليلة ك ال تنقبم علي بددجة كبير  ك تنقبم علي بددجة متاسقة ك تنقبم علي بددجة ق

والمتاسث الفرضي ( 048)وتبلا ظعلى ددجة للمقياس [ 0ك4ك2ك2]والتي تعادل الددجات 

ددجة وتدل ةياز  الددجة المرتفعة على المقياس على الشعاد ( 24)وظق  ددجة ( 81)

 . العالي بالصالبة النفسية والعكس  حي  

( 4111عبد  وددادك)قياس دافعية االنجاز لـ تم االستعانة بم: مقياس دافعية االنجاز-ثانياً 

فقر  وتتم اإلجابة على فقرات المقياس وفم ميزا  ثالثي التددج ( 21)ويتكا  المقياس من 

( 11)وتبلا ظعلى ددجة للمقياس [ 0ك4ك2]والتي تعادل الددجات [ دا ماًكظةياناًكقليالً ]

ة المرتفعة على المقياس وتدل ةياز  الددج( 21)وظق  ددجة ( 21)والمتاسث الفرضي 

على الشعاد العالي بدافعية االنجاز والعكس  حي  ويقسم المقياس يلى خمسة ظبعاد وعلى 

 :النحا اآلتي 

 (4)جدول

 ابعاد المقياس وعدد وادقا  الفقرات والمتاسث الفرضي

 األبعاد ت

عدد 

الفقرا

 ت

 ادقا  الفقرات
 ظق 

 ددجة

 ظعلى

 ددجة

المتاسث 

 الفرضي

 08 41 1 (1.8.1.2.5.2.2.4.0) 1 القماح 0

 02 40 1 (02.05.02.02.04.00.01) 1 الحاجة للنجاح 4

 04 08 2 (44.40.41.01.08.01) 2 التاج  للعم  2

 8 الحاجة لألنتماء 2

(

21.41.48.41.42.45.42.4

2) 

8 42 02 



 21 11 21 21 المجماع

 

 :  الشرو  العلمية للمقياس 2-2  

قم من  دق المقياس باستخدا  الصدق الظاهري ك ولل  تم التح: الصدق  2-2-0

بعرض المقياسين على مجماعة من الخبراء والمختصين في مجـال علم النفس 

إلبداء آدا هم في مدى مال مة ( 4ك0ملحم)الرياضي والتربية وعلم النفس العـا  

مناسبة فقرات المقياس لقياس السمة المراد قياسها وقد ظشادت آداءهم يلى مال مة و

 . الفقرات وباتفاق الجميع

لحساب معام  ثبات المقياس فقد تم االعـتماد على  ريقة االختباد : ال بات  2-2-4

وللتحقم من لل   بم المقياس على عينـة ( .   Test– retest)ويعاد  االختباد

العب من كثم ظعيد تقبيم المقياس عليهم بعد ( 41)اختيرت بقريقة عشاا ية قاامها 

وبعد جمع البيانات تم معالجتها يةصا يا . ود ظسباعين على التقبيم األول مر

للصالبة النفسية ( 1.81)وقد بلا معام  ال بات ( بيرسا )باستخدا  معام  االدتبا  

 . لدافعية االنجاز مما يدل على ي  المقياسين لو ددجة ثبات جيد  ( 1.82)و

لى العينة األساسية في البحث ولل  في تم تقبيم المقياسين ع:  تقبيم المقياس 2-1

 *   02/04/4101-04الفتر  

ثم جمعن االستمادات في اليا  نفس  ك وتم تفريا البيانات واستخرجن الددجة الكلية 

 .للمقياسين 

تمن معالجة البيانات اإلةصا ية باستخدا  الحقيبة :  الاسا   اإلةصا ية 2-8

 (SPSS)اإلةصا ية للعلا  االجتماعية 

 :  ألستخراج ماياتي 

 



  ك(بيرسا )الاسث الحسابيكاالنحراف المعياديكاالدتبا  البسيثT-test ) 

 ( الزا ي)كاألختباد)

 

 :  بم المقياسين على العينة األساسية في البحث على النحا اآلتي  * 

  04/04/4101جامعة بغداد 

  02/04/4101الجامعة المستنصرية 

  02/04/4101الجامعة التكنالاجية 

 

 : عرض النتا ن ومناقشتها  – 2

المحتسبة ( ت)عرض نتا ن األوسا  الحسابية واالنحرافات المعيادية وقيمة  0 – 2

.                     والجدولية لمقياس الصالبة النفسية ودافعية االنجاز لدى عينة البحث 

 (2)جدول 

 االلعاب الفردية والفرقية الصالبة النفسية ودافعية االنجاز لدى عينة البحث من العبي

ناع 

 اللعبة

الاسث  المتغيرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعيادي

المتاسث 

 الفرضي

 *ت

 المحتسبة

 ت

 الجدولية

الداللة 

 اإلةصا ية

 الفردية

الصالبة 

 النفسية

002.2

2 

8.22 
 معناي 4.11 20.12 81

دافعية 

 االنجاز

80.22 2.42 21 50.12 4.11 
 معناي

 الفرقية

 الصالبة

 النفسية

012.5

2 

2.22 81 4.24 0.18 
 معناي

دافعية 

 االنجاز

10.10 2.28 21 41.52 0.18 
 معناي

 (001()51)وظما  ددجة ةرية ( 1.15) هي عند مستاى داللة ( ت)قيمة *       



ولبيا  الصالبة النفسية ودافعية االنجاز ( 2)يالةظ من البيانات الاادد  في الجدول    

الجدوليةك مما يؤكد ( ت)المحتسبة اكبر من قيمة ( ت)كك  ك ي  قيمة لدى عينة البحث 

ظ  عينة البحث من العبي االلعاب الفردية والفرقية تتمتع بقدد عاٍل من الصالبة 

النفسية ودافعية االنجاز وتعزو الباة ة لل  الى ظ  هذه الشريحة من الالعبين هم في 

الصماد في مااجهة الضغا  واآلثاد عمر الشباب ةيث التحدي في تحسين االداء و

السلبية في مااقف التدديب والمنافسة كوالرغبة والقماح في تحقيم األهداف عن 

.  ريم ظههاد قدد كبير من اآلليات الفاعلة والتي تدعم وت ير السلاف االنجازي لديهم 

وهذه الصفات ظةدى الخصا ص البادز  في شخصية الالعبين الشباب الذين يسعا  

ى ظداء منافساتهم وتدديباتهم بصالبة ودافعية عالية وهذا ماتؤكده اك ر ال

المصاددالعلمية على ا  الصالبة النفسية ودافعية االنجاز يشتركا  في كانهما من 

سمات الشخصية التي تشعر الفرد بالكفاء  والكفاح وتشعره بالقدد  على مقاومة 

بي  التقد  والا ال نحا تحقيم العقبات والعم  على ظجتيازها ظو تخقيها في س

 . (21كص4111داتبك) االهداف

 (  2) جدول     

داللة الفروق اإلةصا ية في الصالبة النفسية بين العبي األلعاب                        

 الفردية والفرقية 

ناع 

 اللعبة 
 المتغير

الاسث 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعياد

 ي

* ت

المحتس

 بة

 ت

الجدول

 ية

الداللة 

إلةصا ا

 ية

الفرد

 ية 

الصال

بة 

002.2

2 

8.22 
 معناي 4.11 1.11



الفرق

 ية

النفسي

  

012.5

2 

2.22 

وظما  ددجة ةرية (  1.15) هي عند مستاى داللة ( ت ) قيمة                             

 (018) 

 (  5) جدول  

االنجاز بين العبي  داللة الفروق اإلةصا ية في دافعية                                

 األلعاب الفردية والفرقية 

ناع 

 اللعبة 

المتغي

 د

الاسث 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

المعياد

 ي

* ت

المحتس

 بة

 ت

الجدولي

  

الداللة 

اإلةصا 

 ية

الفرد

 ية 
دافعية 

االنجا

 ز

80.22 2.42 

 معناي 0.11 05.40
الفرقي

  

10.10 2.28 

وظما  ددجة (  1.15) هي عند مستاى داللة  (ت ) قيمة *                             

 ( 018) ةرية 

ولبيييا  دالليية الفييروق اإلةصييا ية فييي الصييالبة النفسييية ( 5.2)يتبييين ميين الجييدولين    

المحتسيبة ظكبيرمن (ت)ودافعية االنجاز بين العبي األلعياب الفرديية والفرقيية ك ظ  قيمية 

لة ظةصا ية في الصيالبة النفسيية الجدولية وهذا يعني ظ  هناف فروق لات دال( ت)قيمة 

وتعيزى الباة ية هيذه النتيجية اليى ا   بيعية . ودافعية االنجاز ولصال  االلعياب الفرديية 

هييذه االلعيياب الفردييية وماتتقلبيي  ميين األداء الفييردي وكييذل   بيعيية المنيياهن والاةييدات 



وفي مااجهية التدديبة التي يتلقاها الالعب جعلتهم اك ر  البة واك ر قدد  على التحم  

العقبييات والمشييكالت التييي تعترضيي ككما ظنعكييس لليي  فييي دبا يية الجييأ  وظثيياد  قدداتيي  

الكامنيية فييي مااقييف المنافسيية الضيياغقة كةيييث ظ  العبييي االلعيياب الفردييية يتعاميي  مييع 

مصيييادد الضيييغا  بشيييك  مباشييير وهيييذا مايجعييي  الالعيييب اك ييير فاعليييية فيييي مااجهتهيييا 

مات التي تتسم فيها  بيعة هيذه االلعياب تعيزز ليدى وبالمقاب  فأ  هذه الخصا ص والس.

الالعبين قا  الم ابر  والحافز والكفاح وتدعم دافعية الكفياء  ليديهم مين خيالل ظسيتخدا  

آليييات معينيية تعميي  علييى دعمهييم وتحرييير القاقييات واالمكانييات الكامنيية عنييدهم للبييذل 

يير السيلاف االنجييازي والعقياءك وهيذه بيدودها تعميي  عليى ظشيباع ةاجياتهم الداخلييية وت 

            (54كص4112داتبك)للا ال الى المستاى الذي ينشده الالعب لنفس 

 (2)جدول 

 ددجات ظبعاد مقياس دافعية االنجاز االدبعة لدى العبي االلعاب الفردية

 األبعاد

الاسث 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعياد

 ي

متاسث 

مربع 

االنحرافا

ت بين 

المجماعا

 ت

متاسث 

مربع 

االنحرافات 

خالل 

 المجماعات

 Fقيمة 

المحسا

 بة

قيمة  

F 

الجدول

 ية

 الفرق

 القماح
42.2

1 
0.21 

252.41

1 
011.111 

11.22

1 

4.21

1 

معنا

 ي
 النجاح

02.1

1 
0.44 



 العم 
01.1

1 
0.51 

 االنتماء
40.2

1 
0.21 

 (.52)ةرية  وعند ددجة( 1.15)عند مستاى داللة ( ف)قيمة *          

    

ولبييا  ددجيات ظبعياد مقيياس دافعييية ( 2)يالةيظ مين البيانيات الياادد  فيي الجيدول       

قد تصدد بالترتيب األول ( القماح)االنجاز االدبعة لدى العبي االلعاب الفردية ك ا  بُعد 

علييى بيياقي االبعيياد االخييرى وتفسيير الباة يية هييذه النتيجيية الييى ظ  الالعبييين فييي االلعيياب 

لفردييية يبييذلا  جهيياداً كبييير  وظضييافية نحييا تحقيييم االهييداف التييي وضييعاها والتييي ا

يقمحا  في سبي  انجازها فضالً عن تاجي  سلاكهم فيي ظ  يكانياا دا مياً االفضي  وا  

يييؤدوا ظفضيي  ماعنييدهم والعميي  علييى ظتمييا  الااجبييات الماكليية ظليييهم بنجيياح عيين  ريييم 

  ولعي  هيذا االمير مكينهم وكيا  لي  األثير األكبير ظههاد ظكبر قدد من من النشا  والم ابر

فييييي دفييييع مسييييتاى  ميييياةهم الرياضييييي وزاد ميييين تيييياجههم لألسييييتعداد والتفيييياق 

 .  (84كص0111داتبك)

 (1)جدول 

 ددجات ظبعاد مقياس دافعية االنجاز االدبعة لدى العبي االلعاب الفرقية

ظنااع 

المجام

 يع

الاسث 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعياد

 ي

متاسث 

ع مرب

االنحرافا

ت بين 

المجماعا

متاسث 

مربع 

االنحرافات 

خالل 

 المجماعات

 Fقيمة 

المحسا

 بة

قيمة  

F 

الجدول

 ية

 الفرق



 ت

 القماح
08.1

1 
4.11 

820.20

2 
251.224 

21.15

1 

4.21

2 

معنا

 ي

 النجاح
05.1

4 
0.12 

 العم 
02.2

2 
0.58 

 االنتماء
40.1

5 
0.84 

 (.002)وعند ددجة ةرية ( 1.15)تاى داللة عند مس(ف)قيمة*           

 

ولبيييا  ددجييات ظبعيياد مقييياس دافعييية ( 1)يالةييظ ميين البيانييات اليياادد  فييي الجييدول      

قييد تصييدد ( الحاجيية لألنتميياء)االنجيياز االدبعيية لييدى العبييي االلعيياب الفرقييية ك ا  بُعييد 

يجة الى ظ   بيعية هيذه بالترتيب األول على باقي االبعاد االخرى وتفسر الباة ة هذه النت

االلعياب تعيزز لييدى الالعبيين الشيعاد والحاجيية لالنتمياء للجماعية التييي يعمليا  ضييمنها 

وتزيد من تفاعلهم وهذه الحاجة تدفع الالعب الى ظثبات وجاده فيي وسيث الفرييم اليذي 

يعم  مع  وياج  سلاك  لكي يكا  مقباالً كعضا فيها وظ  يكا  مح  ظهتميا  اآلخيرين 

والحييرص علييى تكيياين وظنشيياء العالقييات ناهييي  عيين المييي  الييى التييأثير علييى  وتقييبلهم

 )اآلخييرين بالصيياد  التييي ي بيين فيهييا تميييزه ظضييافة الييى دفييع مسييتاى تقييديره لذاتيي 

Weiner,1989,p44)   . 

 (8)جدول



العالقة األدتبا ية بين الصالبة النفسية ودافعية األنجاز لدى                             

 ي االلعاب الفرديةالعب

 المتغير

 ددجة  العينة

 الحرية

 د

 

 المحتسبة

 د

 الجدولية
الداللة 

 اإلةصا ية

الصالبة 

النفسية 

ودافعية 

 األنجاز

 معناي 451ك1 1.824 58 21

 

العالقة األدتبا ية بين الصالبة النفسية ودافعية  ولبيا ( 8)يتبين من الجدولين     

 ديةاألنجاز لدى العبي االلعاب الفر

الجدولية وهذا يشير الى وجاد عالقة ظيجابية ( د)المحتسبة اكبر من قيمة ( د)ا  قيمة 

ويمكن تفسييرلل  اليى ظ  الالعيب اليذي يتمتيع بصيالبة نفسيية كيا  للي  .بين المتغيرين 

مؤشراً لدافعية األنجاز لدي  ةيث ظ  الصالبة النفسية ظةيد ا يراف الا يال بيالفرد اليى 

د  االستعداد لدي  في تسخير اقات  في ك  مايقا  ب  من اعميال كعليى بناء دافعيت  وزيا

نحييٍا يييؤدي الييى اشييباع ةاجاتيي  المتم ليية بتحقيييم الييذات وتحقيييم القماةييات المرتبقيية 

 .  (Wendt,1982p72)بمحاولة الفرد للا ال الى مستاى من التااز  الحياي 

 (1)جدول                                                                               

العالقة األدتبا ية بين الصالبة النفسية ودافعية األنجاز لدى                               

 العبي االلعاب الفرقية

الداللة  د د ددجة العينة المتغير



  الحرية

 المحتسبة

 اإلةصا ية الجدولية

الصالبة 

النفسية 

ودافعية 

 األنجاز

 معناي 451ك1 1.112 008 041

 

ولبيييا  العالقية األدتبا يية بييين الصيالبة النفسيية ودافعييية ( 1)يتبيين مين الجيدولين      

الجدوليية ( د)المحتسبة اكبير مين قيمية ( د)األنجاز لدى العبي االلعاب الفرقية ا  قيمة 

ين مميا يؤكيد  ميدى قيدد  الالعبي. وهذا يشير اليى وجياد عالقية ظيجابيية بيين المتغييرين 

وكفاءتهم على ظستخدا  ك  المصادد النفسية والبيئية المتاةة كي يددف ويفسر ويااج  

وممييا يُعضييد . كيي  الظييروف واألةييداث المتغيياير  المحيقيية بالمنافسيية وظ  يتاافييم معهييا 

لليي  مالكرتيي  نتييا ن الدداسييات التييي تشييير الييى ظ  الفييرد يعييال فييي محاوالتيي  للتاافييم 

لية والخادجية التيي تميد الفيرد بيالقا  والصيالبة والمقاومية النفسي على المصادد الداخ

كمييا تسيياعده علييى تحاييي  المااقييف والظييروف التييي تشييك  تهديييداً ليي  الييى مااقييف ظقيي  

تهديييداً وضييبقاً وت ييير فييي  التحييدي والسيييقر  فييي كيي  مييايقا  بيي  ميين عميي  ونشييا  

Savoy,1993) .) 

 

 

 

                            

 (01)جدول                                                                              



الفروق في العالقة األدتبا ية بين المتغيرين لدى عينة البحث من العبي األلعاب 

 الفردية والفرقية 

 المتغير
ناع 

 اللعبة

معام  

 االدتبا 

* ز

 المحتسبة

 ت

 الجدولية

الداللة 

 اإلةصا ية

الصالبة 

ية النفس

ودافعية 

 االنجاز

 1.824 فردية

1.28 4.105 
 غير

 معناي

 1.112 فرقية

وظما  ددجة ةرية (  1.15) هي عند مستاى داللة ( ز)قيمة *                             

 (018 ) 

ولبييييا  الفيييروق فيييي العالقييية األدتبا يييية بيييين الصيييالبة ( 01)يتبيييين مييين الجيييدول       

المحتسييبة ظ ييغر ميين القيميية ( ز)جيياز لييدى عينيية البحييث ظ  قيميية النفسييية ودافعييية األن

الجدولية وهذا يعني عد  وجياد فيروق لات داللية ظةصيا ية فيي العالقية االدتبا يية بيين 

ويمكين تفسيير هيذه النتيجية اليى ظ  هيؤالء الرياضييين مين . المتغيرين لدى عينة البحث

مرييية واةييد  ويتميييز ظفرادهييا العبييي األلعيياب الفردييية والفرقييية تنتمييي الييى مرةليية ع

بخصييا ص وسييمات شخصييية ونفسييية ومهادييية تكيياد تكييا  متقادبيية ومشييتركة الييى ةييد 

بعيييد كولليي  ميين ةيييث امييتالكهم للقييدد  والحييافز للسييعي الييى بليياغ المعييايير المرجييا  

بالشييك  الييذي يييد فعهييم للعميي  الجيييد والنييزوع ألداء متقلبييات المهميية بأةسيين مييايمكن 

اا يييييييم والمشيييييييكالت واالةيييييييداث الضييييييياغقة التيييييييي تااجهييييييي  والتغليييييييب عليييييييى الع

(Nideffer1981,p32)  وتل  المبادىء التيي اسيت ادت مييالهم وةاجياتهم مين شيأنها

ظ  تقيادهم اليى نهاييية مرغابية وتسيهم فييي تحقييم المنيال النفسييي المناسيب فيي جميييع 

 (.0115كجيها )المااقف الرياضية

 



 : االستنتاجات والتا يات  – 5

 : تنتاجات االس 0– 5

وجاد فروق معناية في متغييري الصيالبة النفسيية ودافعيية االنجياز بيين العبيي  .0

 .األلعاب الفردية والفرقية ولصال  االلعاب الفردية 

تصدد بُعد القماح الترتيب األول على ظبعياد مقيياس دافعيية األنجياز ليدى العبيي  .4

 .األلعاب الفردية

ول على ظبعاد مقيياس دافعيية األنجياز ليدى تصدد بُعد الحاجة لألنتماء الترتيب األ .2

 .العبي األلعاب الفرقية

وجاد عالقة ظدتبا ية معنايية بيين متغييري البحيث ليدى العبيي االلعياب الفرديية  .2

 .والفرقية 

عد  وجاد فروق في العالقة االدتبا ية بين متغيري البحيث ليدى العبيي االلعياب  .5

  .الفردية والفرقية 

 :  ت التا يات والمقترةا 5-4 

تاجي  نظر المددبين يليى قيياس متغييري البحيث بشيك  دودي لالعبيين مين ظجي  . 0

 . تكاين سلاكيات متاافقة وناجحة لديهم وتاجيهها في المساد الصحي 

ظهمييية ظنتقييال األسيياليب التدديبييية ميين اليينمث التقليييدي الييى االسييلاب الييذي ي ييير .4

حميي  النفسييي وفييي مااجهيية دافعييية الالعبييين وتسييهم فييي دفييع كفيياءتهم علييى الت

 .الضغا  والتأقلم مع الشد  النفسية 

تييافير األجييااء المناسييبة لالعبييين التييي تسييهم فييي النمييا المتكاميي  لشخصيييتهم . 2

 .  وتشجعهم على المقاومة والتحدي

يجييراء ظبحيياث علمييية ظخييرى تهييدف يلييى تنمييية هييذين المتغيييرين لييدى الالعبييين ك .2

 .ة عن الشخصية المستقبلية لالعبين لكانها من المؤشرات األساسي



يجييراء بحيياث ظخييرى مشييابهة وعلييى كافيية المسييتايات والفئييات العمرييية األخييرى .5

 . لالعبين 

مسيتاى )يجراء بحياث ظخيرى تهيدف يليى معرفية العالقية بيين هيذين المتغييرين و.2

 (.ظلخ..االنجاز لدى الالعبين ك الصحة النفسية كظنما  الشخصية 

 :ة واألجنبيةالمصادد العربي*

الصيالبة الشخصيية والعجيز النفسيي وعالقتهميا بالتاقعيات :ظةال  لقييف الماسياي . 0

ك كلييية اآلداب ك ( غييير منشيياد )المسييتقبلية لييدى  لبيية الجامعيية ك ظ روةيية دكتيياداه 

 (4112)الجامعة المستنصرية 

كالقياهر ك دوافع التفاق فى النشا  الرياضىك داد الفكر العربيى : ظسامة كام  داتب  .4

(0111 .) 

تدديب المهادات النفسية وتقبيقاتها فى المجيال الرياضيى ك داد : ظسامة كام  داتب . 2

 (.4111) الفكر العربى ك القاهر ك

تدديب المهادات النفسية وتقبيقاتهيا فيى المجيال الرياضيى ك داد :ظسامة كام  داتب . 2

 .4112الفكر العربى ك القاهر ك 

ظثر ظستخدا  ظستراتيجيات التغير المفاهيمي على دافع ظنجاز القلبية  :ظيمن داود دداد. 5

 (.4111)فلسقين  -نابلس( غير منشاد )ظ روةة دكتاداه ك

قا  تحم  الشخصية وظساليب التعامي  ميع ضيغا  الحييا  ك ظ روةية :ب ينة منصاد  .2

 (.0115)ك  كلية اآلداب كجامعة بغداد( غير منشاد )دكتاداه 

الفشيي  المييتعلم وعالقتيي  بماقييع الضييبث ودافييع األنجيياز والتخصييص :  بشييرى كيياهم. 1

ك جامعية بغيداد ككليية ( غيير منشياد  )والجنس ليدى  لبية الجامعية كظ روةية دكتياداه 

 (.4111)ظبن دشد –التربية 

 (.0115)دافعية األنجاز وعالقتها باألنجاز الدداسي : جيها  ابا دشاد العمرا  .8



حم  النفسيا  وعالقتهما بالصيحة النفسيية ك ظ روةية دكتياداه األمن والت:زيد بهلال.1

 (.0111)ككلية اآلداب كالجامعة المستنصرية (غير منشاد )

الصييالبة النفسييية واألميين النفسييي لييدى عينيية ميين  ييالب  :سييالم محمييد  المفرجييي  .01

عليم الينفس الُمعا ير ) و البات جامعة ظ  القرى بمكة المكرمة كبحث مشاد فيي مجلية 

 ( . 4118) ظكتابر 01العدد  -جامعة المنيا ( العلا  اإلنسانية و

مستاى القماح وعالقت  بقيا  تحمي  الشخصيية ليدى  لبية : سناء لقيف الجبادي.00

ك الجامعييية المستنصيييرية ككليييية التربيييية (غيييير منشييياد )الجامعييية ك دسيييالة ماجسيييتير

(4114.) 

مييز  لمراكيز اللعيب فيى كير  سمات الدافعية الرياضية الم: محماد محمد سالم . 04

السيييلةك بحيييث منشييياد ك المجليييد الحيييادى عشيييرك كليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييات ك 

 (.0111) بالقاهر ك جامعة ةلاا ك يناير

الدافعية لألنجاز في مقيف محاييد وماقيف المنافسية ك مجلية : مصقفى ظةمد تركي  .02

 (4112) 4ع(02)العلا  االجتماعية كمجلد

ظُثيير ظسييتخدا  اسييتراتيجية خييرا ث الييدا ر  المفاهيمييية علييى :عيياض  نا ليية سييلما .02

( دسييالة ماجسييتير غييير منشيياد  )التحصييي  العلمييي ودافييع األنجيياز القلبيية فييي قبا ييية 

 ( .4112)فلسقين-نابلس

المهيادات النفسيية الممييز  لالعبيات كير  السيلة وعالقتهيا :نبيلية ظةميد محمياد .05

كليية التربيية الرياضيية  منشادفي مجلة علمية في كبحثبالسمات الدافعية الرياضية

 .4112للبنات ك جامعة اإلسكندديةك 

ك كليية التربيية الرياضيية  4علم النفس الرياضيي ك  : نزاد القالب ك كام  الايس . 02

 ( .4111)ك بغداد ك 
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   The paper aims at the figuring out the psychological strength 

and its relation to sporting outcome stimulus in university 

teams players (individualistic and Teams) in Baghdad. The 

sample compromises (180) Players in individualistic and 

Teams game relying on psychological strength scale of 

(Elazzawi 2004) and outcome stimulus scale of (Abdula and 

Radad, 2000), then showing it to experts and specialists in the 

fields of physical psychology, education , and general 

psychology so as to certify the external validity of the scale. 

After that, the researcher came to apply both scales on the 

principal sample, recording date, and statistically processing 

the results. The findings clarified that there have been statistic 

variations in psychological strength and outcome stimulus 

between individual games players and Teams players in favor 

of individual games, as well as discovery out a positive 

relationship between psychological strength and outcome 

stimulus in the research sample with individual and team 

games players, while no essential differences have been noticed 

in the results concerning the relation between psychological 

solidity and outcome stimulus in the research sample according 

to game specialization (individual, team ). In the Light of the 

study,the researcher summed up the main conclusions and 



suggestions at the paper's ending.                                                  

                                   

 ( 0) الملحم 

 جامعة السليمانيـة 

 خانقيـن / كلية اآلداب

 استبيا  آداء الخبراء

 . المحتر ........... ................................األستال

الصيالبة النفسيية وعالقتهيا بدافعيية االنجياز " ترو  الباة ة القييا  ببح هيا الماسيا      

وبيين ييديكم مجماعية مين الفقيرات . الرياضي لدى العبي المنتخبات الجامعية في بغيداد

 والفقيرات(  4112العيزاوي ك ) المتعلقة بقياس الصالبة النفسية المأخال  من دداسية 

والتييي (  4111عبييد  ودداد ك) المتعلقيية بقييياس دافعييية االنجيياز المييأخال  ميين دداسيية 

استعانن بهما الباة ة في بح ها الحالي ك وقد قامين الباة ية بتعيدي  بعيض الفقيرات بميا 

للصيالبة النفسيية ( 4111الخيالي ك)وتتبنى الباة ة تعرييف . يتالء  والمجال الرياضي 

الذين يتميزو  بقا  تحم  عالية دغم تعرضيهم لضيغا  سمةاالشخاص األشداء " وهي

داتيييب )وتعرييييف " .ك يييير  ويتمتعيييا  بخصيييا ص نفسيييية وعقليييية وجسيييمية ايجابيييية 

السيييعي والكفييياح نحيييا مسيييتاى معيييين مييين االمتيييياز "لدافعيييية االنجييياز وهيييا( 0111ك

 "والتفاق في مااقف المنافسة الرياضية

بر  ودداية ك نضع ظمامكم هذه الفقيرات للحكيم ونظرا لمكانتكم العلمية كانكم لوي خ     

على مدى  الةيتها ظوعدمها  مع يضافة ظية مقترةيات ظخيرى ترونهيا ضيرودية بشيأ  

تنقبيم عليي )المقياس علما ي  بدا   اإلجابة على فقرات مقياس الصيالبة النفسيية هيي 

اإلجييـابة وبييدا   ( بددجةككبير كبددجيية متاسييقة كبددجيية قليليية كال تنقبييم علييي تمامييا 

(                                    دا ماًكظةيانييييييييييييياًكقليالً ) علييييييييييييى فقيييييييييييييرات مقييييييييييييييـاس دافعييييييييييييية االنجيييييييييييييازهي

 .....ولكم جزي  الشكـــــــر



  االختصاص :                         اللقب العلمي :               االسم: 

 البــاة ـة     

فاتن                                                                                           

  الكاكه ى علي

  الحة الفقرات ت
غير 

  الحة

 المالةظات

 

0 
لدَي القدد  على تحم  المها  التدديبية 

 الصعبة 

   

    ال ظفكر مقلقاً بالهزيمة ظثناء المنافسة   4

2 
ال ظستقيع التغلب على التعب ظثناء 

 المنافسة 

   

    يمكنني التدديب لفترات  ايلة وبجهد عالي   2

5 
ظفض  ظنجاز المهمات الصعبة على المهمات 

 السهلة 

   

    لدي القدد  على هزيمة ظي منافس  2

1 
ظستقيع تنفيذ المها  الماكلة الَي من 

 المددب  

   

8 
ظمي  الى التنافس مع خصم لا مستاى 

 عالي 

   

    األداء الجيد   قا  ظدادتي تدفعني الى 1

    ظتقلع للمسابقة كمصدد لألثاد  والتحدي  01



    ظةرص على بذل ظقصى جهد لتحقيم الفاز  00

    اكاف  من ظج  تحقيم ظهدافي 04

    ظستمتع بالمنافسة التي تتحدى قدداتي  02

02 
ظجد  عابة في تحقيم نتا ن جيد  في 

 السباق 

   

    ظري ظما  المددب ظدافع بقا  عن وجهات ن 05

    ظفكر بأيجابية  اال المنافسة   02

    ال استقيع التحكم في ظنفعاالتي  01

08 
ظستقيع ايقاف اآلفكاد السلبية دغم ضغث 

 المنافسة 

   

01 
ضغا  المنافسة ال تحال دو  تحقيم 

 ظهدافي 

   

    لدي القدد  على ضبث النفس  41

    ة  اال السباق ظةافظ على الروح المعناي 40

    استقيع األداء الجيد تحن اية ضغا   44

42 
ظشعر بأ  التدديب اليامي ال فا د  من  وال 

 يستحم األلتزا  

   

42 
ال ةاجة أل  ظبذل ظقصى جهد في التدديب 

 ظو المنافسة  

   

   ظدغب باألندماج مع الالعبين ظك ر من  45



 األبتعاد عنهم 

    هد فلن ظةقم نتا ن جيد  مهما ظبذل من ج 42

41 
ظشعر بالسرود عندما ظتعلم شيء جديد في 

 التدديب 

   

    ظلتز  بنظا  ثابن في التدديب والمنافسة  48

41 
اشعر يني ملز  بالافاء نحاالالعبين 

 والمجتمع الذي ظعيش في 

   

21 
التزامي بالتدديب ها من اج  تحقيم ظفض  

 النتا ن 

   

20 
عي وغير متحيز في تعاملي مع ظنا ماضا

 اآلخرين  

   

    ظةرص على ظداء جرعات تدديب اضافية  24

 

 

غير   الحة الفقرات ت

  الحة

 المالةظات

 

    اشعر بالمي  لتحقيم افض  ظداء  0

ظشعر ا  مستاى ظدا ي اق  من مستاى  4

  ماةي 

   

    ظةرص ا  اكا  في مقدمة  زمال ي  2

    خققاً لمستقبلي الرياضي  اضع بأستتمراد 2



    ظةرص على تقاير ظدا ي ألكا  لا شأ   5

ظشعر بالقلم عندما يكا  مستاى ادا ي  2

 غير جيد 

   

    ظةاول جاهدا ظ  ظكا  ظفض  من اآلخرين  1

    ظديد ظ  ظكا  دياضياً مشهاداً  8

    ظشعر بالسعاد  عند بلاغ ظهدافي  1

    ظدى نجاةات اآلخرين   ظشعر بالتاتر عندما 01

    ظعتقد ا  النجاح غالبا ما يكا  مسألة ةظ  00

    ظسعى للتفاق على جميع المنافسين  04

    اخشى الفش  في المنافسة  02

    ظدا ي للتدديبات يتم بحماس وجدية  02

    افتقد الى الرغبة في تحقيم الفاز  05

    ألخرى وتير  ظدا ي متصاعد  من منافسة  02

    ظتردد في انجاز المها  الصعبة  01

    اشعر ا  ادا ي في ةدود قدداتي  08

    قلما ظتممن عمالً ةتى نهايت   01

ظةرص على ظنجاز األعمال الماكلة الَي من  41

 المددب دو  تذمر 

   

ظشعر باألجهاد البدني والنفسي بعد فتر   40

 قصير  من التدديب 

   



ود القيا  باألعمال التي سبم الفش  ال اعا 44

 بها  

   

    ظشعر ظ  النجاح يكسبني الحب واألةترا   42

    ظبذل ظقصى  اقة ألكا  مقباالً من اآلخرين  42

    اساند زمال ي عند وجاد اي مشكلة  45

    اجتهد للحصال على مركز اجتماعي  42

    ظتعام  ايجابيا مع زمال ي ومددبي  41

يحفزني التقدير األجتماعي على األداء  48

 الجيد 

   

اشعر بالحياء من مددبي عند ظدا ي  41

 الضعيف 

   

    ظتعام  مع المنافسين بروح دياضية  21

 

 ( 4) الملحم                                                               

هم في المقابالت الشخصية إلبداء الساد  الخبراء والمختصا  الذين تم االستعانة ب

 ظدا هم

 ت االسم اللقب العلمي االختصاص مكا  العم 

-كلية التربية للعلا  اإلنسانية

 جامعة  الح الدين
 دكتاد-ظستال علم النفس

ياسف ةم  

  ال 
0 

جامعة -كلية التربية الرياضية

 السليمانية

 را م 

 تدديس

ظستال 

 دكتاد-مساعد
 4 ظيما  نجم الدين



 

 

 

 

 

 

جامعة -ية التربية الرياضيةكل

 باب 

 را م 

 تدديس

ظستال 

 دكتاد-مساعد

عامرسعيد 

 الخيكاني
2 

-كلية التربية للعلا  اإلنسانية

 جامعة  الح الدين
 علم النفس

ظستال 

 دكتاد-مساعد

عمرابراهيم 

 عزيز
2 

-كلية التربية للعلا  اإلنسانية

 جامعة  الح الدين

القياس 

 والتقايم

ظستال 

 -مساعد

 ددكتا

محمد محي 

 الدين  ادق
5 

جامعة -كلية التربية الرياضية

 األنباد

علم النفس 

 الرياضي

ظستال 

 -مساعد

 دكتاد

ةلمدسليما  

 الدليمي
2 

-كلية التربية للعلا  اإلنسانية

 جامعة  الح الدين
 علم النفس

ظستال 

 -مساعد

 دكتاد

ديزا  علي 

 يبراهيم
7 

جامعة -كلية التربية األساسية

 السليمانية 

القياس 

 والتقايم

ظستال 

 -مساعد

 دكتاد 

 8 مجيد المندالوي



 

   

                       

                                                     

 

                                                                           

 

 (2)الملحم                                                                          

مع ودقة التعليمات ومقياس " الصالبة النفسية ودافعية االنجاز " استماد  استبيا  )

 (التقدير 

 جامعة السليمانيـــــــة  

 خانقين    -كلية اآلداب  

 

 :عزيزي الالعب  

لى ك  فقر  باضـع ظمام  مجماعة من الفقرات ك يرجى قراءتها بدقة واإلجابة ع

علما ي  يجابت  ساف تستعم  . ظما  ك  فقر  وتحن البدي  المناسب ( √) عالمة  

إلغراض البحث العلمي فقث وال داعي لذكر االسم ك فقث ةدد اسم الجامعة وناع اللعبة 

 التي تمادسها ةالياً 

  اسم الجامعة)               ( 

   ناع اللعبة)                ( 

مع                                                                                                        

                                                                الشكر واالمتنا                                                                 

 الباة ة 



 

 

 ت

 
 الفقرات

تنقبم 

علي 

بددجة 

 كبير 

تنقبم 

علي 

بددجة 

 متاسقة

تنقبم 

علي 

بددجة 

 قليلة

ال 

تنقبم 

علي 

 تماما

0 
لدَي القدد  على تحم  المها  

 التدديبية الصعبة 

    

4 
ال ظفكر مقلقاً بالهزيمة ظثناء 

 المنافسة  

    

2 
ال ظستقيع التغلب على التعب ظثناء 

 المنافسة 

    

2 
التدديب لفترات  ايلة يمكنني 

 وبجهد عالي  

    

5 
ظفض  ظنجاز المهمات الصعبة على 

 المهمات السهلة 

    

     لدي القدد  على هزيمة ظي منافس  2

1 
ظستقيع تنفيذ المها  الماكلة الَي 

 من المددب  

    

8 
ظمي  الى التنافس مع خصم لا 

 مستاى عالي 

    



1 
اء قا  ظدادتي تدفعني الى األد

 الجيد  

    

01 
ظتقلع للمسابقة كمصدد لألثاد  

 والتحدي 

    

00 
ظةرص على بذل ظقصى جهد 

 لتحقيم الفاز 

    

     اكاف  من ظج  تحقيم ظهدافي 04

02 
ظستمتع بالمنافسة التي تتحدى 

 قدداتي 

    

02 
ظجد  عابة في تحقيم نتا ن جيد  

 في السباق 

    

05 
نظري ظما  ظدافع بقا  عن وجهات 

 المددب 

    

     ظفكر بأيجابية  اال المنافسة   02

     ال استقيع التحكم في ظنفعاالتي  01

08 
ظستقيع ايقاف اآلفكاد السلبية 

 دغم ضغث المنافسة 

    

01 
ضغا  المنافسة ال تحال دو  

 تحقيم ظهدافي 

    

     لدي القدد  على ضبث النفس  41

    المعناية  اال ظةافظ على الروح  40



 السباق 

44 
استقيع األداء الجيد تحن اية 

 ضغا  

    

42 
ظشعر بأ  التدديب اليامي ال فا د  

 من  وال يستحم األلتزا  

    

42 
ال ةاجة أل  ظبذل ظقصى جهد في 

 التدديب ظو المنافسة  

    

45 
ظدغب باألندماج مع الالعبين ظك ر 

 من األبتعاد عنهم 

    

42 
ما ظبذل من جهد فلن ظةقم مه

 نتا ن جيد  

    

41 
ظشعر بالسرود عندما ظتعلم شيء 

 جديد في التدديب 

    

48 
ظلتز  بنظا  ثابن في التدديب 

 والمنافسة 

    

41 

اشعر يني ملز  بالافاء 

نحاالالعبين والمجتمع الذي 

 ظعيش في  

    

21 
التزامي بالتدديب ها من اج  

  تحقيم ظفض  النتا ن

    

    ظنا ماضاعي وغير متحيز في  20



 تعاملي مع اآلخرين  

24 
ظةرص على ظداء جرعات تدديب 

 اضافية 

    

 

 

 ت

 
 قليالً  ظةياناً  دا ماً  الفقرات

    اشعر بالمي  لتحقيم افض  ظداء  0

4 
ظشعر ا  مستاى ظدا ي اق  من مستاى 

  ماةي 

   

    ظةرص ا  اكا  في مقدمة  زمال ي  2

2 
اضع بأستتمراد خققاً لمستقبلي 

 الرياضي 

   

    ظةرص على تقاير ظدا ي ألكا  لا شأ   5

2 
ظشعر بالقلم عندما يكا  مستاى ادا ي 

 غير جيد 

   

    ظةاول جاهدا ظ  ظكا  ظفض  من اآلخرين  1

    ظديد ظ  ظكا  دياضياً مشهاداً  8

    ظشعر بالسعاد  عند بلاغ ظهدافي  1

01 
عر بالتاتر عندما ظدى نجاةات ظش

 اآلخرين  

   



    ظعتقد ا  النجاح غالبا ما يكا  مسألة ةظ  00

    ظسعى للتفاق على جميع المنافسين  04

    اخشى الفش  في المنافسة  02

    ظدا ي للتدديبات يتم بحماس وجدية  02

    افتقد الى الرغبة في تحقيم الفاز  05

    صاعد  من منافسة ألخرى وتير  ظدا ي مت 02

    ظتردد في انجاز المها  الصعبة  01

    اشعر ا  ادا ي في ةدود قدداتي  08

    قلما ظتممن عمالً ةتى نهايت   01

41 
ظةرص على ظنجاز األعمال الماكلة الَي 

 من المددب دو  تذمر 

   

40 
ظشعر باألجهاد البدني والنفسي بعد فتر  

 ب قصير  من التددي

   

44 
ال اعاود القيا  باألعمال التي سبم الفش  

 بها  

   

    ظشعر ظ  النجاح يكسبني الحب واألةترا   42

42 
ظبذل ظقصى  اقة ألكا  مقباالً من 

 اآلخرين 

   

    اساند زمال ي عند وجاد اي مشكلة  45

    اجتهد للحصال على مركز اجتماعي  42



    ي ومددبي ظتعام  ايجابيا مع زمال  41

48 
يحفزني التقدير األجتماعي على األداء 

 الجيد 

   

41 
اشعر بالحياء من مددبي عند ظدا ي 

 الضعيف 

   

    ظتعام  مع المنافسين بروح دياضية  21

 

 

 

 

 

 

 

 


