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 ملخص البحث

بحمم  للتضمم البحث ممسل  بممبلباممابتولبالبابمماولبحثمماتلبريفلباممحلبحب   مم لااحث ممس    

يتضمم البحثمماتلبح ممارالبحة ب مما ل.لولكمم حملدلمماابلبحث ممس بضمم الدمةدممبلبحث ممسليب   بمم 

دبف  ممبلبررزممارلاامم  لبح ممةليكمم حمل مما ليد ممبللبحممحلبحثااممسلتطمم  لبحنظ  ممبليبح لممااذبلبا

بدالبحثاتلبح احسلفبض الدنذجلبحث سليبج بءبتم لبح  ةبر مبلبالب مب ة ل.لبحبصا بلاا  لبح ة

ح قئ بم لفمالامشلدلماابلبحث مسولاأ مااتلبح ق ما لبر تثاة مبلصميالبحثااسلبح منذجلبحا

ولدالدزب م لبرصمش%(ل88و3)لربثاًل لااانلربثب(ل61)يكارتلب نبلبحث سلدااربلدال

يتضمم البحثمماتلبح بامم لبمم  ليت ا ممشليدنا لممبلربممائجل.لكمم حملد احزممبلبحث ارمما لباصممائ اًل

بحثمممماتلبح مممماد لفبضمممم البدممممال.لبر بثمممما ب ليد ممممادق لبر تثمممماةلبح اصممممبلااحث ممممس

ض  لبربةبدلبحنيبالي ابلدبف  مبلبررزمارلبر بنباجا ليبحباص ا ولبالب بنبجلبحثااسل

وليبيصممحلاا ب مما لبحبمماد لبح ممة ا الاممةي لبحزابرممبلبحنيبمم بلفممالحممةولبفمم بدلب نممبلبحث ممس

 .دنا زذملبحبة  ث بلحاافبلبحي اح ا لبح  اض بلالاشلبا ليح ثبلك  لبح ةلالاشل اص

 

(The achievement motivity and its relation with the 

correction accuracy and power of the hand ball) 

Researcher:-  Nazar  Nadim  hameed  AL- Khishaly 

    

Theresearch Summary:- 

    The  research in cluded five sections.The first section contained 

the identifieation of  the  research  which  included the  research  



presentation and its significance, and also the  research  problem. 

The  second  section contained the theoretical studies and the 

similar studies that the researcher dealt with the achievement 

motivity of the hand ball and also the correction accuracy and 

power with the hand ball. But the third section included the 

research method and its field procedures in which the researcher 

used the descriptive it is snitable in solving the research problem 

so the research sample consist of (16) players that formed arate 

of(8,33%) from the allgroup, Besides the data treatment 

statistically. The fourth sectained the presentation, analyzation and 

the discussion of the tests results and also the private connection 

with the research. The fifth section contained the conclusions and 

the recommendations that the researcher concluded that there is no 

differences refeved  statistically to the private connection of the 

research and also recommended the coachs to pay attention to the 

role of the psychological factors in theiv trainings me thods for all 

sport activities in general and with the hand ball in special.  

                                                                                                   

 الباب االول

 .التعريف بالبحث -1

 .المقدمة وأهمية البحث-1-1

  ةلبربةبدلبحنيبالباةلبرب ة لبحبال  تازلبا ذالبحبة  بلبح  اضالبضافبلبححللللل

بناص لبحبة  بلبر  وولح حملبتز لبح ا اءليبح ث بءلبححلبر ب ا لااح ابدشلبحنيب بل

ليبحيارل لبحنزاح لحب م ق ل ا لاحم لدا ليبحذةف لبح  اض ب لبحي ا ا  لا  ا  ب بح  تثطب

لح لبحةبف  ل قف لدا لبح نافب ا ل ف لباح لبحح لاةي ه ل ؤد  ليبح   لبررزار لاحم ب م ق



لبحبة  بل لحب  ش لااررةفاع لبحبة  ث ب لبح احب لباح لب زاا اً ل ن ا  لد ا لبح  نا ب بح احب

ل لبح  اضا لبررزار لدبف  لي  ة لبررزارب و ل  ه لحب م ق ليبحطا ش لتبب   ل"بحلا   ا 

 لف ذالدال قفل ااكلبحقببلح ابجذبلداب  لبحبة  بليبح نافببلبح  اض بليبحبيا

"بحب اليبح  اا  ليبحبص  مليبح يحلبحبنافب بلحب م قلأفضشلبرزار
(6)

ل.

لااألدبءللللل لتب  ز لبحبا لبحبنافب ب لبح  اض ب لبرح ات لدا ليباة  لبح ة لك   لح ثب يت ة

بح  كالبح بغ  ليبح  ل بطابلبحمة  لباحلبحبزايتلبحب   لد لظ يفلبح ثا ب ولك ال

اش لا الف  م اولااإلضافبلبححلبرذالتز  لااح ة ةلدالبح اب  لبرذالتب  زلااحاياحلبح ث

ليبح  لدالشأر لبنل ؤث لباحل يبحضغاةلبحنيب بلبحبالتب  زلالةتذالي  ببلتغ   ا

لفأنل لياقشم لبح ثا ب و لرب زب لباح ل ؤث  ليااحباحا لحقبب ليبح ططا لبح ذا   بردبء

الا سلبحما ليبحة بولف ةيثلدذا  لبحبصا بلاا  لبح ةلتبأث لاذ هلبحضغاةلبحنيب بلد

ب ل اشلبيلت بج لفالااحبلبحقببلبحنيب بليبح ب  ابلاةبف لت م قلبررزارل ؤد لبححل

ض  لفالبدبءلبحقببلح ذا  لبحبصا بلدالا سل ا لبحبصا بلباحلبح  دحليد ب ل

لولبال لبحبصا بلدالب ملبح ذا يااحباحالبحبأث  لباحلرب زبلبح ثا ب  لاا  لت ةلدذا    

لفذابح  لة لحقبث ال" ليبرربزا  لبحب اين ل قصب ل ظذ  ليبح   لحاذزا  لبحنذائا بحذةف

"ف  الا نذم
( .)

ل

يتبزاحلب   بلبحث سلفالبحب  فلباحلباةولبح ابدشلبحنيب بلبح ذ بلفالبح زافلبح  اضاللللل

يبح  تثطبلب تثاةاًليث ماًلفال ة  لبحقببلباحلأدبءلبح ذا ب لااحلاشلبحص  حليبح  احالفال

 اضبلك  لبح ةلأرلي الدبف  بلبررزارلبح  اضاليتث انلبق بذالاما ليد بلبحبصا بلاا  ل 

ل.بح ة

 .مشكلة البحث -1-2

أنلحا ابدشلبحنيب بليدنذالدبف  بلبررزارلبح  اضالب   بلكث   لفالبدبءلبح  اضاللللل

ح بطاثا لبردبءلفالح ثبلك  لبح ةل ابءلكانلاحملفالبحبة  ثا لبيلفالبح نافببلياحمل

لاي ل لبحقبث ا لبربماء لاغ ب لبح ة لك   لحقبثا لبحةبف  ب لدبباو لباح لبح ة ا ا اا اف

                                                           
ل.83ولص(002 بة يابلدكبا بهولكا بلبحب ا بلبح  اض بولجاد بلاااشو.ل)ة بدلبح ياجا؛لاناءليتمن الدم اسلدبف لبررزارلحةولربثالبحا  لبحطائ  لبح بمةد الفالبح  ب لا ة لبثةلبح ضا(ل6)

p15.. National Commissions pedagogical, 1979, hand ball direction technigue(2) Villa  Lesstirs de laile; لل



ح ا لبح ثا ب لباحلباباليج لدير الد ي لا لاق للبر ب ةبدلبح احاليبح ؤ ا ا

ل.ريب بلكارذالتؤث لباحلبدبءلبحقبث الدب شلبح ا ب

لبحبثادح بللللل لبق بذا لبح ة لك   لحقبثا لبحةبف  ب لدبباو لبر اا ا  لب م لدا يح ش

ل ل  ة ليبح   لبحبصا ب لدذا   ليدنذا لبح ة لاا   ليبح ذا  ب لبحثةر ب دذا  ل"ااحزابرب

اا  لبح ةلي البح  كبلبحنذائ بلحازذادلبح ذا  بليبح طط بلكافبلبحبالا ك بلأ ا  بل

"ب ب ةدتلحاصافلبحقببلبححليض لبحبصا ب
(8)

وليدالبح  اا لبنلبحبصا بلباحل

لد دحل لفا ل ةف لتبز ش ل بم لحاا ليبحة ب لااحما  ل ببم لبن ل زب لبح ة لاا   بح  دح

ل. م قلبحياربح ناف ليااحباحال ن ا لب زاا اًلباحلرب زبلبح ثا ب ليت

يدال قفل ث  لبحثااسلبح بابض بلكقببل ااقليدة تلااح اًلحذ هلبحا ثبلراظللللل

 ابلب ب ا لبةدلرل ببذانلا لدالبح ة ا الاةي لبحزابربلبحنيب بليدنذالدبف  بلبررزارل

فالدنا زذملبحبة  ث بلا ال ن ا ل اثاًلباحلأدبءلبحقببلحا ذا ب لبح اصبلاا  لبح ةل

بألد شليدنذالبحبصا بلباحلبح  دحلاا  لبح ةوليفالدبا  بلدبابض بلدالااحلاشل

بحثااسلفالدبمليت ز زلجذادلبحباد لبح ة ا الاايفلبحثااسلتبا طلبحضاءلباحل  هل

ل.بح لاابلفالدبا   لدن لحبطا  لبحا ثبليتمةدذالفالااةرالبح ز زلبح  ب 

 .اهداف البحث -1-3

 ف بدلب نبلبحث سبحب  فلباحلدبف  بلبررزارلحةولب. 

 بحب  فلباحل ا ليد بلبحبصا بلحةولبف بدلب نبلبحث س. 

 بحب  فلباحلبق بلدبف  بلبررزارلاما ليد بلبحبصا بلحةولبف بدلب نبلبحث س. 

 .فروض البحث -1-4

 بة ليجادلبق بلب تثاةلا الدبف  بلبررزارلي ا ليد بلبحبصا بلاا  لبح ةلحةول

 .بف بدلب نبلبحث س

 .مجاالت البحث -1-5

 .ربثالراد لبحا خلحالثاتلاا  لبح ة -:المجال البشري

 . 06 /0/7 يحغا بلللل 06 /7/ل حايب  لدالل -:المجال الزماني

                                                           
ل.3ولص(6337  احبلداجبب  ولكا بلبحب ا بلبح  اض بولجاد بلاغةبدول.ل)ب ادلا  ةل ش ة؛لتأث  لدنذجلتة  ثالدمب حلحبطا  لدذا تالبح ةبعليبحبصا بلاا  لبح ة(ل8)



 (.بر اان) اببلراد لبحا خلحألح اتلبح  اض بلبح غامبلل-:المجال المكاني

 .تعريف المصطلحات الواردة بالبحث  -1-6

 ب ةبدلبح  اضالحث فلبحزذةلدالبجشلت م قل ةفلب: دافعية االنجاز الرياضي  -1

د  ا
( )

ل.

 البح ذا  لبر ا  بلبحبال  ط ذالبح ة ا الي باًلبك  لدال: التصويب بكرة اليد -2

غ  هلفالبحبة  بلألر لبح ذا  لبحبالت ةدلرب زبلبح ثا ب لي ب  زلبحبصا بلاا  لبح ةل

يبح ة تلااحما ليبحة بلد اًلي الدذا  لدلا بلحاشلدالبحقبب
(2)

ل.

 

 الباب الثاني

 :اسات النظرية والدراسات المشابهةالدر -2

 :الدراسات النظرية -2-1

 دافعية االنجاز الرياضي -2-1-1

ليبحث سل     لفالدزار لبحة ب ب لدبمةدب لفالبح  اضبلداارب بابشلداضاعلبحةبف  ب

 ابءلفالدزافل  ااحاج بلبح نافبا لبيلباملري لبح  اضبوليداضاعلبحةبف  بل  ةل

دالا الب ملبح اضابا لبحبالتذملبح ة تلبح  اضاولبال ذ  لبنل   فلح اابل مثشل

لفا لبح  اضا لبحنلاة لد ا  ب لباح لبحقبث ا لبر  للا ض لبحث ض ل ابيا ا ا

لدينل لد  نب ل  اض ب لبرلطب لبي لبح ات لبحقبث ا لا ض ل  ا س لح ااب لبي ل؟ ااح لا ة 

 اب الدالبررلطبلبح  اض بلبر  ولولك ال ذ  لبنل بيذملح اابل بب  لبحث ضلفال

لألباحل لبحاصاف ليد ايحب لبحبة  ب لباح ليبح ابظثب لبح  اضا لبحنلاة د ا  ب

ا ال نص فلبحث ضلبر  لبالبح  ا  بلي ب كارذالفاللبح ببا ا لبح  اض بولفا

دنبص لبحط  قل؟ليدالب   بلبح ابفزلبيلبحثاببسلبيلبح    ب لبحبال  االبنلت يزل

                                                           
ل.76ولص6337د كزلبحاباتلحانل ول:للبحما   .للبحبطث ما .لبح يا  مل.لباملبحني لبح  اضاأ ادبلكادشل بتب؛ل(لل )

ل. 60ولص6333ش كبلدطاا لبحبق ول:بحاا تل.تاب مل-تة  بل-ك  لبح ةلت ا مد  ةلتاف قلبحاح اا؛لل(ل2)



لبيلت   لبحقببلحااصافلألباحلبح ببا ا لبح  اض ب ي ملا حملكا ل بباءحانلبال.

  اضابحةبف  بليب   بذالية  لب ب  ا  اليتطث م الفالب اذملبحب اا لبح
(1)

ل.ل

ي  ةلداضاعلبحةبف  بلحإلرزارلدالبح اضابا لبحما ابلفالباملبحني لبحبالج اتللللل

ب ب ا لبةدلكث  لدالبحثاا  الفأج  تلبح ة ةلدالبحث اثليبحبزا تلااح لدن لبا ل

ل6382) لص غبل( لبحثاا  ا لدا لبح بزب ة لبر ب ا  لحذ ب ليرب زب لبح اض و لي بنا يابح

ل لبحةبف  ب لبحن الرظ  ب لفا لبحزبي ب لاز  لحإلرزار لبحةبف  ب ليبصث ت حإلرزارو

بر بصاد ولي ةفالفالا بدجلت ة شلبحبااكلولفضقلبالبحث اثلبحنيب بلبحبالبحمتل

بحضاءلباحلبحن البح   فالليبح ق بلا البحبيا  لبيلبح مشليبحبااك
(7)

ل.

للللل لبرذا لباح لبررزار لدبف  ب لب فت لاحم لباح لب ب ل"ياناءبً لبحبااكلب ا ب ا  

"يبح  افظبلبا  لحب م قل ةف
(8)

ل.

 .دافعية االنجاز الرياضي بكرة اليد -2-1-2

بنلحةبف لبررزارلأ   بلكث   لحا  اضالبح  ل ادلأنل  مقلبرزارب لباح بلفالكشللللل

لدالبألح اتلبح  اض بل لفذا لبح ة لك   لبح افلباحلح ثب ل نطثقلاطث  ب لي  ب بح  اد ا

بررزارلحب م قلبأل ةبفلبح   ادبليبح  ططلحذالالاشلبا اللبحبالت باجلإححلديبف 

لبح ابدشل لكثا ا لبح ة لك   لح ثب لفا لبح ذ ب لبحنيب ب لبح ابدش لدا ل  ة لا س يدة يسو

بحنيب بلبأل  وليبحبالتة شلفالب ا بلبحبة  بليك حملفالبح نافبا لبح  اض بلحاةف ل

لبح ناف لفا لبحثةر ب لةا ات  لكادش لإ  بج لبجش لدا ليأثناءلااح  اضا لبح  اض ب با 

لبح طاااب لبررزارب  لأفضش لحب م ق لبح  اض ب بح ثا  ا 
(3)

ل. ل ل ل لحنالل ل بث ا لاحم دا

لحإلبةبدل لإن لإا لبح ة لك   لفا ليبح ثا  ا  لبحبة  ب لب ا ب لفا لبررزار لدبف  ب أ   ب

لبحنيب بل لااحناباا ل ب اق لدا لدنذا لبح ةو لك   لحقبثا لااحنبثب لد ةد  لدبطاثا  بحنيبا

بح اصبلااحا ثبلريبذاليدنذالدال  تثطلااحقبث اولفاح بطاثا لبحنيب بلحا ثبلدب ةد ولإال

لبح صائصلبحنيب بلحا بلبحز اباوليفالبحا تل زبل أنل ض لبح ة تلفالبببثا ه

لبح ةلدالبحقبث اولد لبأل  لانظ لبرببثا لتثا نا ل ريب لد ببا لدبطاثا لح ثبلك  

                                                           
ل.181-188صللو8991حانل ولبحاباتلد كز:للبحما   .لبح  اضالبحني لباملفالدة شلبقي ؛لابالد  ة(ل1)

ل.627ولصلل6333ولبحاا تلول(61)بحةبف  بلحإلرزارلبنةلبح كا ليبرراثلفالدا  لد ا ةليدا  للدنافببلولدزابلبح اا لبرجب اب بلولبح ةدلبح اراولدزابلدصطيحلبا ةلت كا؛ل(لل7)

ل.880ولصل000 دب لبح ب   لحانل ليبحبار  ليبحطثاببلول:لب ان.لباملبحني لبحب اا صاححلباالجادي؛لل(3)

ل.683ل-687ولص6333دب لبحيا لبح  ااول:لبحما   .ل6بحن اليبحةبف  بلفالتاج  لبحنلاةلبح  كالحاطيشليبألرلطبلبح  اض بولةا ب  ملبثةل ا ل؛لأ ادبلكادشل بتبليإ(ل3)



لبأل  وول لبحز اب ب لبألح ات لد  لااح ما رب لبح ة لك   لفا لبحز ابا لبحا ب   ااحاج ب

ليبحمة  لااحني  ليبح مب ليبحبص  م لبحب ا لفاح  اا   لدا لت ة لبح بؤيح ب لت  ش لباح  

بح ئ ب بلحةبف  بلبررزارلحةولبحقببولفاحقببلبح  ل  بامل  هلبحب ا لفار ل  بامل

بإل بد لبحما بليبحيابابلح ابجذبلبحص ااا ليبحب ة ا لبحبال ةلتابجذ لفالبحبة  بلأيل

ل.بح نافببليد ايحبلبحبغابلبا ذا

رلدالبح بغ  ب لبحنيب بلبح ذ بلفالك  لبح ةلا سلي  ولبحثااسلإنلدبف  بلبررزالللل

لب ال لفا ل ض اب لأن لبح  اض ب لبحي   لتة  ب لبا ليبح بؤيح ا لبح ة ا ا لباح  زب

لإححل لير ادت لحةولبحقببلجنثاً لتطا  ه ليد ايحب لبحزاربلبحنيبالبح ذم برببثا ل  ب

لبحص  ليك حم ليبح طط ب ليبح ذا  ب لبحثةر ب لبأل  و لبحزابرب لتطا   لد   بلجنب

لبح  اضال لبررزار لت م ق ليااحباحا لحألدبء لدبباو لأفضش لإحح لااح  اضا حااصاف

ل.بح طااتليبح  ططلح لالاشلبا اليدة يس

لبحةبف  بلفاللللل ل  االتمب م لبحني لبح  اضالباحلبر  ي بيقلأغابلبحثاا  الفالبام

بح زافلبح  اضالدالا سلدصة  الإححل ب  ال ئ ب ال  ا
(3)

-ل:

 ةالدافعية الداخلي. 

لبح  ا  بللللل لتلث ذا ليبحبا لريب  لبحقبب لدب ش لدا لبح بأت ب لبحةب ا ب لبح ار   ا

لد ش لابت و لبح  ا  بلبالبحناتزبليبح ب بليبحب ي لبح ضالبح  اض بلكذةفلفالاة

ليبحل ا  لتب  زلبحبالبحثةر بلبحبة  ثا لباحلحابغابلكنب زبلاار ت احلبح  اض بو

لبح ب بلابثبلبإل بد ولأيلي ا ليبحز أ لبحلزاببلدالبح ز ةلتبطابلبحبالأيلاص اابذا

ليك حملبح بتالبح  كالبألدبءليتنا قل شا بلدالبحناج بلبحز اح ب لبإلثا  لحقببو

لبحةبف  بلفاأنلااألدبءولبح  تثطبلبحص اتلأيلبح مثا لا ضلدابجذبلفاليبحب ة 

لاةلفال   بلإرل الدالبح  اضالبألدبءلأيلبح  اضالبرشب بكلأنلإححلتل  لبحةب ا ب

ل.ابت 

ل

ل

                                                           
ل.62 ولص003 د كزلبحاباتلحانل ول:لبحما   .ل7دة شلفالباملبحني لبح  اضاوةد  ةلابالبقي ؛لل(ل3)



 الدافعية الخارجية. 

فذالبح ار لبح ا ج بلبحبالرلتنث لدالدب شلبحقببلريب ليإر التأتالدال ا ج للللل

لبح  اضالبإلدب  لأيليبحبالت   ليتاج لبحبااكلر البح  ا  بلبح  اض بولفاح ة ت

لفال ة شلحقببولك الدبف  بل ا ج بلا  اابلبألصة اءل  االبببثا  ملأيلبحابحة الأي

لأيلداافآ لباحلكاح صافليبح  نا بلبح اد بلبح اا بلبح ا ج بلبحةبف  بلأبةبد

دصاد لل اضحل(6)لبح ا جاوليبحلاشلبحبلز  لأيلبحبةب ملباحلبح صافلأيلجابئز

ل.لللبحةبف  بلاناب ذالبحةب ا بليبح ا ج ب

ل

ل

ل

 (1)الشكل 

 .األداء للسلوك  أو الدافعية مصادر يوضح

 .قوة التصويب بكرة اليد -2-1-3

بحما لدالبحصيا لبحثةر بلبحبال نثغالبنلت  زلبحبصا بلاا  لبح ةليانببلدبيايتبل    

لفالبحبصا  بلدالبحلة لياببلراعلبحبصا بليدا   لدالبح  دحليتظذ لا يتذا

 زبلبح نا بلاا ب  ب لابة  بلرببلك  ل"بر ل"لبحاح اا"بح طلبح اياولا سل  ول

 مصادر الدافعية

 البيئة الخارجيةمن  من داخل الفرد نفسه

 دافعية خارجية دافعية داخلية

 الرضا 
 المتعة والسرور 
 االثارة والتحدي وغيرها 
 

 التشجيع الخارجي 
 المكافآت 
 الجوائز وغيرها 

 السلوك أو األداء



لبحبصا ب لبح ةلباحل ا  لاشل زبلبنل... لحا ثبلأنل ب باو ألر لدالبأل   بلبأل ا  ب

" ل شلبحب بالصيبلبحما لاصيبلبادبليبحبالتاانلدال قفلتة  ثا لبحما 
(60)

ل.

للللل لك   لح ثب لفا لبحما  لبن لف اح بذاليا ا لحب ا  لبحب بب لا ادش لد زيجب لتاان بح ة

باحل يت م قلبحذةفلدنذاولبا  لفأنلرزاحلرببلك  لبح ةلفالبحبصا بل بطابلبحمة  

رزاحلبح  اضالفال"لبنل"لأاالبح قلبثةلبحيباح"إرباجلبحقببلحاما لاب ببولبال  ك ل

لب ل ؤرء لد ش لتة  ب ليبنة لحاما و لإرباج  ل  بب لباح ل با   ل زبلبألدبء ح  اض  ا

"ب ب ةب لت   نا لتب  زلاب ببلبألدبء
ل(.66)

ح حملفأنل ا لبحبصا بل زبلبنل  بااذال

لبحنذائ بلدالبدبءل لباحلتبز شلبأل ةبفلبحبال البحغا ب لح اانل اد بً لبح ة رببلك  

ل لبحا ثبو لدذا ب  لبدبءل"اا ا ل ببط   لكا لبح  بب ا لحما  ل  باج لبح ة لك   فقبب

ل ليبحبصا ثا  لبح طاااببح  كا  "ااحما 
(6 )

ل لي  و لبا ب  م"و لح س ل"  ا ل"بن

ليالبحل لأرابب  لا  با  لبحبصا ب لدذا   لباح لبحبة  ب ل قف لدا لتأتا بحبصا ب

بحا ائشلبحبة  ث بلحق تماءلااح بباولبألدبئاولياحملاذةفلبربزا لبحبة  بلباحل ا ل

 قفللبحبصا بلد لبحلاشلبح  كاليبتزاهليتبابشلبح ضق لبح لب كبلااحبصا ب

"بألدبءلبحي االفالبح ثا ب لحااصافلبححلأباحل ا لد انبلحابصا ب
(68)

ل.

 .دقة التصويب بكرة اليد -4-1-2للل

بحة بل الباةلبحاا ا لبحبالربب ةدذالفالا اتنالبح ادبوليرطامذالباحلبرش اءلبحبال    

ر  ةلبت ادذالباحلبك شليج وليفالبح زافلبح  اضالرطاقل  هلبحاا بلباحلبحقبث ال

لبدبئذا لفا لبحة ب لبحح لبح ذا  ب لبح  كا  لدا لا ض لت باج لفاللبنةدا لبحبصا ب د ش

بحمة  لباحلتاج  لبح  كا لبر بد بلبحبال ما ل"اليكا بلبحة بلت نولبرداكالبح  ةد 

اذالبحي دلر ال ةفلد  اوليتاج  لبح  كا لبر بد بلر ال ةفلد  ال بطابلكياء ل

باح بلدالبحزذار البح ضااليبح صثاولفاحة بلتبطابل  ط  لكادابلباحلبح ضق ل

لد  ا ل ةف لر ا لحباج ذذا "بر بد ب
(6 )

لفا ليت ة ةبً لبح ة لك   لح ثب ليفا دذا  للو

                                                           
ل.1 ولصقبح صة لبحبااد  ةلتاف قلبحاح اا؛ل(ل60)

ل.6 6ولص6337دب لبحيا لبح  ااول:لبحما   .ل6بحبة  بلبح  اضالبر  لبحيب احاج بولةباالبح قلبا ةلبثةلبحيباح؛ل(ل66)

 .10 ولصبح صة لبحبااقد  ةلتاف قلبحاح اا؛ل(ل 6)

بة يابلدكبا ب ولكا بلبحب ا بلبح  اض بول.ل)ااألثمافلحبطا  لبحما لبح اصبليبق بذالاما ليد بلبحبصا بل قفلبحزذةلبح  با لحقبثالك  لبح ةلبحلثاتلح سلبا ب  ملجا م؛لتأث  لت ا  البحباا   ت(ل68)

ل.13ولص(003 جاد بلاغةبدول

ل.7  ولص6337ولدب لبحيا لبح  اا:لبحما   .ل ولة6بحبما مليبحم اسلفالبحب ا بلبحثةر بوجد  ةلصث الابار ا؛ل(لل 6)



بحبصا بلباحلبح  دحلرلراانلدثاحغ البابل انالبنلبحة بلت تثطلب تثاةاًل ا اًلاأا برل

ل لبر ةبفو لاإا بر لدب  قً لباحلبحة بل"بحنص  لت ب ة لباحلبح  دحلدذا   فاحبصا ب

"اة جبلباح ب
(62)

ل.ل

لبح ةللللل لإنلرببلك   لإا لبح ةو لك   لفالح ثب لبحة ب لدي ليأ   ب لحنا ل ثقل بضح د ا

  باجلبححلبحة بلياحملح التبطاث لظ يفلبح ثا ب لدالداب  لد بايبلح حمل زبلبا  ل

لبحبصا بلباحلبح  دحول لفالب ا ب ل  باج  لدا لي ا لباح ب لاة ب لا كات   اطلج   

 لبحقببلا  ا بلبح ةبعلحابغابلباحلدةبف لا سل  االبنل بطابلدا ياًلد  ناًلبنل ما

بيلأك  لثملتاج  لبحا  لبححلبحذةفلاة بلالاشل ص بلباحلاا سلبح  دحلصة اول

لبحبصا بل لأرابع لج    لفا لبح اح ب لااحة ب ل ب ب  لبن لبح ة لك   لربب لدا ل بطاب ح حم

بحث  ةلدنذالبيلبحم  ب
(61)

ل.

 .الدراسات المشابهة -2-2

(001 )د ب بلثاد لد  ةلارانلل-6- - ل
(1 )

. 

بعض النماذج المعرفية واالجتماعية لدافعيةة االنجةاز الرياضةي وعالقتهةا بمسةتو  )

 (.االنجاز لد  العبي كرة القدم

 :هدف الدراسة

 .بحب  فلباحلدبف  بلبررزارلحةولربثالدي  لبحن ثبلاا  لبحمة  -6

 لبح  اضاليدبباولبررزارلحةولبحب  فلباحلبح ق بلا الر ااجلدبف لبحباج - 

 .ربثالبرة بلدي  لبحن ثبلاا  لبحمة 

 :منهج البحث

ب ب ة لبحثااسلبح نذجلبحاصيالااأل ااتلبح ب الكار لبك  لبح نا جلدقئ بلللللل

 .حطث  بلاشلدلاابلبحث س

 :عينة الدراسة

                                                           
 .70ح سلبا ب  ملجا م؛لبح صة لبحبااقولصل(ل62)

ل. 6ولص( 00   احبلداجبب  ولكا بلبحب ا بلبح  اض بولجاد بلد اححول.ل)ا ة لشاك لدز  ؛لبث لبح نذجلبحبة  ثالبح مب حلفالتطا  لا ضلأرابعلبحبصا بليد ب لاا  لبح ة(ل61)

ل(.001   احبلداجبب  ولكا بلبحب ا بلبح  اض بولجاد بلبح اصشو.ل)برجب اب بلحةبف  بلبررزارلبح  اضاليبق بذالا بباولبررزارلحةولربثالك  لبحمة ثاد لد  ةلاران؛لا ضلبحن ااجلبح   ف بليل(ل67)



ل     لباح لبحة ب ب لب نب ل00 )ش ات لبحمط ل( لبرة ب لدي   لف   ل   اان ربب

ل ليبحثاحغلبةد ا لبحمة  لاا   ل 6)بحصابة البححلدي  لبحن ثب لدالبصشل( (ل81)راد اً

ل لبحا ي  لحا ا م ل001 ل–ل002 )راد اً ل( لربثب ليشاات ل0 )و لبح زب  ل%( دا

ل.برصاالحاث س

 :االستنتاجات

ت با لف  لبح مةدبليبح ؤ   لباحلدبباولبحي  لبح  اض بلفالر ااجلدبف ل -6

 . كزلبحي  قلض ال ائ بلبحةي  بحباج لبح  اضالدال قفلد

ليبرجب اب بل -  لبح   ف ب لبحن ااج لا ض لا ا لد نا ب لدرحب لاب  لف ي  لتاجة ر

 .حةبف  بلبررزارلبح  اضاليدبباولبررزارلحةولربثالك  لبحمة 

ل

 الباب الثالث

 :واجراءاته الميدانية منهج البحث -3

 :منهج البحث -3-1

بح نذجلبح  ل  با هلبحثااسلحغ  لبحاصافلبححلبنلةث  بلبح لاابل البحبالت ةدل    

لبرلدال قفلدنذجلبا ال بقء ل لدالبحظاب  لرل  االد ب بذا ليبنلك   بً بحنبائجو

لبح ق ا ل لاأ اات لبحاصيا لبح نذج لبحثااس لب ب ة  لح ب لا  ذاو لبح  بد يبح لااب

ل لبح نذج لرن لبحث سو لدلااب لحطث  ب لدقءدب لبح نا ج لبك   لكار  بحاصيالبر تثاة ب

بحب  فلباحلبحظا   لبحبالرة  ذاليت ة ةلبحاض لبح احالحذاليبحب  فل" ذةفلبححل

لدةول لبي لبحاض  ل  ب لصقا ب لد  فب لبجش لدا لف ذا ليبحض   لبحما  لجابرب باح

"بح اجبلإلاةبثلتغ  ب لجزئ بلبيلب ا  بلف  
(63)

ل.ل

 .عينة البحث -3-2

بحززءل"أنلة  مبلب ب ا لب نبلبحث سلدطابلدالدبطاثا لبحث سلبح ا اليحاارذال    

"بح  ل   شلدزب  لبألصشلأيلبحن ااجلبح  ل ز  لبحثااسلدز شليد ا لب ا 
(63)

ول

                                                           
ل.0 6ولص6333لدب لبحيا لبح  ااو:لبحما   .لبحث سلبح ا الفالبحب ا بلبح  اض بليباملبحني لبح  اضاد  ةلابالبقي ليب ادبلكادشل بتب؛لل(ل63)

ل.ل 61ولص 00 دة   بلدب لبحاببلحاطثاببليبحنل ول:لاغةبد.للبحث سلبح ا اليدنا ز يج  لد زات؛للل63))



بالبشب اتلب نبلبحث سلباحلربثالراد لبحا خلحالثاتلاا  لبح ةلبح لا كلفالدي  ل

ربثاًليبح  ال   اانل(ل61)يبحثاحغلبةد ملل 06 برة بلبح  ب لحالثاتلاا  لبح ةلح ا ل

ل لل88و3)ربثب ل%( لبةد م ليبحثاحغ لبرصش لدزب   ل 63)دا لباحل( لدارب ا ربثاً

"لرزب لبحطاحبليد  ادلبحباد بئا"ولي  ك ل(6)راد اليك الداضحلفالبحزةيف(ل 6)

%"2بحنبثبلا الازملبح  نبليازملبح زب  ل زبلبنلرتمشلبال"بنل
( 0)

ل.

 ( 1)جدول 

 .ن النسبة المؤية للعينة الى مجتمع االصليبي

 111الكل/الجزء= المؤية   النسبة العينة البحثية مجتمع االصل الكلي

عدد 

 االندية

عدد العبي العينة  عدد الالعبين

 البحثية

  111العبي مجتمع االصل/ عينة بحثية

12 192 16 3333% 

بحث سليدال قفلبحب  فلباحلليدالبجشلضثطلبح بغ  ب لبحث   بلبح  بفمبلحب  لللل

لبح  نبل لتزار  لاإ زاد لبحثااس ل ا  لفمة لبببةبح ا لدبغ  بتذا ل  م ليتار   لبح  نب صقا ب

بحث   بلدالا سلبح   ليبحطافليبحارنلاا ب ةب لد ادشلبرحبابءوليك الداضحلفال

ل(. )بحزةيفل

 (2)جدول

 .يبين تجانس العينة في العمر والطول والوزن 

 ت
 االحصائيةالقيم 

 متغيرات البحث

وحدة 

 القياس

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوسيط

معامل 

 االلتواء

1 
العمر الزمني 

 بالسنين
  233- 19 1343 13362 عدد

 1361- 935 1 319  3316 1 سم الطول 2

 1319- 235  6 3  2  كغم الوزن 3

 (.3 +)المحصورة بين االعدادمعامل االلتواء يمثل تجانس القيم على خط االعداد 

                                                           
ل.61ولص6336دب لبحاببلحاطثاببليبحنل ول:لبح اصش.لدثادوءلبراصاءليبر بثا ب لبحثةر برزب لبحطاحبليد  ادلبحباد بئا؛ل(لل0 )



يحذ بلتاانل(ل8+) بث الحنالبنل  ملد ادشلبرحبابءلد صا  لا ا(ل )يدالبحزةيفللللل

ل.ب نبلبحث سلدبزارببلياب لتار  لةث  ا

 .االجهزة واالدوات المستخدمة -3-3

 .االجهزة المستخدمة في البحث -3-3-1  

ل.acerاا ثبلرلاباتلراعل-ل6

ل(.6)   الأح ارالبح نلألبةدد زبنلبحاب يرال-ل 

ل.Sonyراعل(ل6)كاد  لتصا  لفة البةد-ل8

 .االدوات المستخدمة في البحث -3-3-2

 .بح صاد لبح  ا بليبألجنث ب -6

 .بح قاظبليبحبز  ب - 

 .دا بلك  ل ة -8

 (.2)ك ب ل ةل ارار بلبةد - 

 (. )بةدل(لغم300)ك ب ل ةلررب -2

 .دب (ل0 )ش  طل  اسلةاف -1

بر بثا ب لبح بب ةدبب ب ا  لتبز شلربائجل -7
.

 

 .اجراءات البحث الميدانية -3-4

 .االختبارات الخاصة بالبحث -3-4-1

.مقياس دافعية االنجاز -3-4-1-1

 

لبححللللل لصا ت  ليح ليأبة لجا لبررزارلبح  ليصي  لبحثااسلدم اسلدبف  ب ب ب ة 

فم  ولبا اًلبر ل(ل0 )ي بأح ل  بلبح م اسلدال(ل6333)بح  ا بلد  ةلابالبقي ل

ل ليدنذم لاااس لدا لبك   ل ثش لدا لبح  ب  ب لبحث ئب لباح ل"دطثق ل ا  لدز   "لر نب

ل".ثاد لد  ةلاران"يبحثااسل

ل: التصحيح     لي ا بأح  لبحنزاح لدبف  لا ة لبثا ب  - 6-60-3- - )بح م اسلدا

-3- )ي الكاذالبثا ب لب زاا بلفالبتزاهلبحث ةلف  البةبلبح ثا ب (ل0 -61-63- 6

                                                           


ل
(. )برظ لدا قل

ل



-68-66-3-7-2-8-6) البا لبتزاهلبحث ةوليبثا ب لا ةلتزنبلبحيلشلي ا(ل 6

(ل63-67-66)يكاذالبثا ب لب زاا بلفالبتزاهلبحث ةلف  البةبلبح ثا ب (ل62-67-63

ل:فذالبا لبتزاهلبحث ةولي بملتص  حلبثا ب لكشلا ةلباحلاة لةثماًلح ال أتا

د جا ولاة جبلل2=لاة جبلكث   لجةبًلل:العبارات في اتجاه البعد تصحح كما يلي    

لكث    لدبا طبل = لاة جب لد جا و ل ا ابل8= لاة جب لد جا و لاة جبل= د جبانو

ل.د جبليباة =ل ا ابلجةبًل

د جبليباة ول=لاة جبلكث   لجةبًلل:بعكس اتجاه البعد تصحح كما يلي العبارات    

لكث    لاة جب لدبا طب= لاة جب لد جبانو ل ا ابل8= لاة جب لد جا و د جا ولل =

ل.د جا ل2=لاة جبل ا ابلجةبًل

 .اختبارات قوة ودقة التصويب -3-4-1-2

 .اختبار قوة التصويب بكرة اليد -1

  بعد مسافة ممكنةأل( غم311)اختبار رمي كرة يد زنة.
(21)

 

ل.  اسل ا لبحبصا ب:لالغرض من االختبار

للاألدوات المستخدمة ولش  طل  اسولدباابلب  ل( )بةدل(لغم300)ك  ل ةلررب:

ل(. 0 )دببا بلرل مشلةاحذالبال

 م لبحقببلباحل طلبحثةب بلح زافلبح دالدينلد لبح طليبحمةد الل:اإلجراءات 

ا بباوليباةلد بااًلااحا  لااابال ة  وليبنةلبشا  لبحثةءل ما لبح  بث لاب   ملبحا  ل

بححلا بعلبح دالد لب  ل طا لااحمة لبح  اكببلي دالبحا  لبححلبا ةلدبافبلد انبل

ل.فالدزافلبح دا

للحساب الدرجات بح بافبلااح ب ليبجزبءلبح ب لدال طلبحثةب بلابحللتبزشلحقبب:

ل.داانلح  لبحا  لحأل  ولي  طحلحا  بث لد ايحب الت بببلح لبفضاذا

لمالحظة  لح ببنحل: لبحبني   لاةب ب لبدبا لبال ط لثقث ل ث ة ل ط لبحا ت الباح تاض 

ل.حا  بث لأدبءلبح  ايحب الااحبباا 

ل

                                                           
ل.0 2ولص006 دب لبحاببلحاطثاببليبحنل ول:لجاد بلبح اصش.لك  لبح ةض اءلبح  اةليرافشلبح  احا؛ل(ل6 )



 .اختبار دقة التصويب -2

 امتار بخطوة واحدة( 9)ن مسافة اختبار دقة التصويب م.
 (22)

ل

ل.  اسلد بلبحبصا ب:لالغرض من االختبار

لبألديب لبح بب ةدب د دحلك  ل ةل اراراول  ببلك ب ل ةل ارار بولد ا ا لبحة بل:

ل. ملبةدلبثن ال  امانلفالبحزبي ب البح اا ب الحا  دحل50×لل50ام اسل

 بملبحبصا بلدالرمطبل ائ بلد لدنبص ل طلبح  دحلدثب ةبًلبن ل:للمواصفات األداء

بال(ل 2)ولباحلأنل بثقلبحبصا بلب  لبحا  لبح اضاببلباحل طل ث ةل( ل9)ا مةب 

لبح طل ل  ث  لر لا  س لحابصا ب ليبحميز ليباة  ل طا  لاأ   ل ما  لثم ليدا لبحبني    ط

لإد افلبحا  لدب شلبح  ا ا ول ي اانلبحبصا بلباحلبح  ا لبح   ا لحابني  لد ايرً

ل.بأل  الد  ليباحلبح  ا لبر ب لد  ليتاانلبح  ايحبلبح ادببلب ب ا  ب

لالتسجيل لبةدل: لي بزش لإصااب لبح  دح لفا لبح  اق لبح  ا  لدب ش لك   لكش ت ببب

ل.د ب لبحبصا بلبحناجحلحااحلبح  ا  الدالتاملبح  اير لبح  بب

 :الوسائل االحصائية -3-5

ااسلبحا ائشلبإلاصائ بلبألك  لدقئ بلد لأ   بلد ب بلبحث سليبحبالب ب ة لبحثلللل

  بمةلبحثااسلأرذالت مقلأ ةبفلبحث سليف يض ليتب اشحلد ذالالاشلبا اليدنطمال

ل لإن لج  ل"كان لة بئق لفا لبح ا ا لبأل اات لب ب ةب  لباح ل   ش لبام ل ا بإلاصاء

لاذةفلبح صافلباحلب بنباجا لي  بءب لد لبح  بدلبحث ارا ليت ا اذا نا ثبلحاظا   

"  ا ذا
( 8)

ل لبإلاصائا لبحث رادج لبحثااس لب ب ة  لإا لSPSS)و لدال( ر ب  بج

النسبة المؤية3 الوسط الحسابي3 االنحراف المعياري3 الوسيط3 معامل :) أتا

 (.االرتباط البسيط بيرسون3 معامل االلتواء

 

 

 

 

                                                           
ل.6 2وللصبح صة لبحبااقض اءلبح  اةليرافشلبح  احا؛ل(ل  )

 .60ولص6333دب لبحاببلحاطثاببليبحنل ول:لشبح اص.لبحبطث ما لبراصائ بليب ب ةبدا لبح ا اتلفالا اثلبحب ا بلبح  اض بيد  ل ا  البحبا  باليابالد  ةلبح ث ة ؛ل(لل8 )



 الباب الرابع

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -4

لبحثاتلب  لبحنبائجليت ا اذاليدنا لبذاوليدالأجشلاحمل ا لبحثااسل بض ال       ب

اباض حلربائجلبحث سلااض ذالفالجةبيفلت ةلا  اابلأدب لتاض   بلح الأ ي  لبن ل

ل ل قف لدا لبحة ب ب لبألدحبل"ربائج ليت ز ز لبحباح ب لبح  باش لفا لبح طأ لباب اف تما ش

لبحما  ليدن ذا "بح ا  ب
(  )

ل لبحب  ف ل ب ح ليا ا ليدطاامبذالو لصقا بذا لدةو باح

لبححل لااإلضافب لبر بثا ب  لربائج ليب   لت ا ش لبجش لدا ليف يضذا لبحة ب ب أل ةبف

ل.بح ق ا لبر تثاة بلا الدبف  بلبررزارلي ا ليد بلبحبصا ب

 .عرض وتحليل االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث -4-1

 ( 3)جدول

 .ة واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحثيبين االوساط الحسابي

لبراصائ ا 

 دبغ  ب لبحث س
لبرر  بفلبح   ا  لبحا طلبح بااا

 1 23 31331لدبف  بلبررزار

 2349  34 3ل ا لبحبصا ب

 1395  133لد بلبحبصا ب

 

للللل لبحزةيف ل8)دا لبررزار( لحةبف  ب لبح بااا لبحا ط لبن لحنا لدبف  بل) بث ا دم اس

لبررزار ل36و30)ااغ( ل( لااغ لد  ا   لبح بااال(76و )ياأر  بف لبحا ط لااغ لي ة و

ل لبحبصا ب ل ا  ل)ر بثا  لررب ل ة لك   لد انب300 دا لدبافب لرا ة ل)غم (ل7 و87(

ل لااغ لد  ا   لد (3 و )ياار  بف لب بثا  لبن لا ا لفا لو لبحبصا ب ب بثا ل)ب

يبر  بفلد  ا  لااغل(ل87و6) ةلااغل(لأدبا ليا طا ليباة ل3بحبصا بلدالدبافبل

ل(.32و0)

ل

                                                           
ل.82ولص 637دب لبح   بلحاطثاببلول:لاغةبد.لبثةلباالرص  ليبا ةلبحباد بئا(لت ج ب.ل)ة  لبراصاءلفالبحب ا بلبح  اض ب يد لشب ا ؛ل(لل  )



ل

 .عرض وتحليل ومناقشة معامالت االرتباط -4-2

ا الدبف  بلبررزارلي ا ليد بلبحبصا بلعرض وتحليل معامالت االرتباط  -1 -4-2

ل.رف بدلب نبلبحث س

لبق ا لب تثاةلا اللاذةفلب بثا لف ض ب      ليجاد بحث سليبحبالتنصلباحلبة 

دبف  بلبررزارلي ا ليد بلبحبصا بلحةولبف بدلب نبلبحث سولحزألبحثااسلبححلب ب ةب ل

ا الدبف  بلبررزارليا ال ا ليد بلبحبصا بوليك ال(لا   ان)د ادشلبر تثاةلبحثب طل

ل(. )داضحلفالبحزةيف

 ( 4)جدول

 ودقة التصويب الفراد عينة البحث ن دافعية االنجاز وقوةيبين معامالت االرتباط بي

 معامالت االرتباط

 المتغير النفسي
 االرتباط دقة التصويب االرتباط قوة التصويب

 دافعية االنجاز

 
 غير معنوي 1313 غير معنوي  133

 (.1315)وتحت مستو  داللة ( 14)عند درجة حرية ( 1349)الجدولية بلغت ( ر)قيمة 

بح  ل ث الد ادق لبر تثاةلا الدبف  بلبررزارلي ا ليد بل(ل )دال قفلبحزةيفل    

لبال لباصائ ا لحاث ارا  لبحثااس لد احزب ل قف ليدا لبحث سو لب نب لرف بد بحبصا ب

ل(.ا   ان)ة  قلب ب ةب ل ارانلد ادشلبر تثاةلبحثب طل

لبحبصلللل لبنلد ادشلبر تثاةلا الدبف  بلبررزارلي ا  لااغل بث الحنا (ل87و0)ا بل ة

بحزةيح بلد ال ةفلباحلبة لد نا بلبر تثاةولك حملرقاظل(ل )ي البصغ لدال   بل

ي البصغ لدال(ل68و0)بنلد ادشلبر تثاةلا الدبف  بلبررزارليد بلبحبصا بلااغل

ل.بحزةيح بلد ال  نالبة لد نا بلبر تثاة(ل )   بل

النجاز وقوة ودقة التصويب الفراد مناقشة معامالت االرتباط بين دافعية ا -4-2-2

 .عينة البحث

ظذ  لحنالد ادق لبر تثاةلح بغ  ب لبحث سل  ةلبحة ب بلا ال(ل )دالبحزةيفللللل

لي ا ل لبررزار لدبف  ب لا ا لبر تثاة لربائج لكارت لبا لبحبصا بو لي ا  لبررزار دبف  ب



بحبصا بلغ  لد نا ولي  زيلبحثااسل ثبلاحملبححلب بقفلدبف  بلبررزارلك بغ  ل

  لاا  لبح ةولك حملبححلض  لبربةبدلريبالبال ا لبحبصا بلك بطابلبدبئالدذا

بحنيبالألف بدلب نبلبحث سلي ال  بلغاحثبلحا   لدالف  نالبح  اض بلابثبلا ةلبةدل

كث  لدالدة ا نالبالتض  الدنا زذملبحبة  ث بلحإلبةبدلبحنيبالد ال ن ا ل اثاًلباحل

د  ةل"دالاك هلبدبءلبحقبث الح ذا ب لح ثبلك  لبح ةلااحلاشلبح  احالي  بلدال بيقلد ل

حإلبةبدلبحنيبالب   بلكث   لفالب ا بلبحبة  بلل"اانل"لابار اليا ة لبثةلبح ن م

"يبح نافبا لبح  اض بلفالدزافلبحب ا بلبح  اض بلاصا  لبادب
( 2)

ل.

لبحزةيفلللل لدا لحنا ل بث ا ل )ك حم ليد بل( لبررزار لدبف  ب لا ا لبر تثاة لربائج بن

لي  ولبح لدنطم بلبحبصا بلكارتلغ  لد نا بو ل الرب زب لبحظا    ثااسلبنلبحنب زب

راشليإ زاا بلااحنبثبلألف بدلب نبلبحث سولبالت تثطلبحةيبف لاار ب ا  ل ابءلبحةب ا بل

دنذالبيلبح ا ج بولا سلكا الربد لبر ب ا  لربد لدبف  بلبح  اضالبثناءلبح نافببل

ل  با لفالد بلبحبصا بلبالت باجلبحة بلبححلبحب ط  لباح برري ار لبحنيب بللي  ب

يت ك زلباحالإلت ا لب ا بلبحبصا بلااحلاشلبحص  حلفاا التملبزفلبر ب ا  لكا ال

د  ادلبثةل"كانلبحب ك زلبكث لفالبت ا لب ا بلبحبصا بلاة بلي  بل بيقلد لدااك هل

لاب ا ليدصطيح لبحيباح ل" ليبحة بلل"اان لبحب ط   لتبطاب لبحبا لبح ذا ب  تؤدو

لاشلبفضشلت تلد جا لدن يضبلدالبحةبف  بيبحبا  تليبحبابفقلا
(6)

. 

 

 الباب الخامس

 :االستنتاجات والتوصيات -5

ل:االستنتاجات -5-1

ل:فالضاءلد باولدنا لبلبحنبائجل اصتلبحة ب بلحق بنباجا لبحباح بلللللل

بة لب تثاةلبح بغ  لبحنيباليبح ب  شلاةبف  بلبررزارلاما ليد بلبحبصا بلحةول -6

 .بحث سبف بدلب نبل

                                                           
ل.03 ولص6337د كزلبحاباتلحانل ولل:بحما   .لبر  لبح ا  بلحاا  لبحطائ  لية  لبحم اسد  ةلصث الابار اليا ة لبثةلبح ن م؛لل(ل2 )

.667-661ولصل1008حانل وللبحاباتلد كز:لبحما   .ل1ةلري لبح  اضبوللباملفالدمةدبد  ادلبثةلبحيباحليدصطيحلاب ال؛لل(8)
 



 .ض  لبربةبدلبحنيبالي ابلدبف  بلبررزارلحةولبف بدلب نبلبحث س - 

بنلر اد لدبف لبررزارلحةولبح  اضال ؤد لبححلبة لبحب ط  لباحلبرري ار ل -8

 .بحنيب بليااحباحالفمةبنلبحب ك زلد ال ن ا ل اثاًلباحلد بلبحبصا بلاا  لبح ة

 :التوصيات -5-2

ل:دال قفلبحنبائجلبحبالتملبحباصشلبح ذال اصالبحثااسلدال أتالللللللل

لبحنيبال -6 لبح ادش لاةي  لبحبة  ث ب لدنا زذم ليض  لبنة لبح ة ا ا لب ب ا  ض ي  

 .حقبث اليتن  بل  ا لبحةبف  بلحب م قلبررزار

بربب ادلباحلبر بثا ب لبح بب ةدبلفالبحث سلدالبجشلد  فبلديبف لبررزارل - 

 ....  لحةولربثالبح  اضا لبح  بايبليبردبءلبح ذا

لد با  -8 لباح لد اثاب لد ب ا  لإج بء لباح لبر  وللبحبأك ة لبح  اض ب بحي اح ا 

 ل. ذا  يح  با لبحيئا لبح    بلتبنايفل  ا لريب بلب  وليبق بذالااألدبءلبح

بحبأك ةلباحلتن  بلدبف  بلبررزارلحا  اضالالاشلدبابرنلياببلبحذةفلبح  بدل - 

 .الاشل بقئملد لدبطاثا لبحنلاةلبح  اضالبح  ا ست م م لي

 

 المصادر

 لة لبحيب احاج بو لبر   لبح  اضا لبحبة  ب لبحيباح؛ لبثة لبا ة لبح ق .ل6باا

 .6337دب لبحيا لبح  ااول:لبحما   

 لبحنلاةل لتاج   لفا ليبحةبف  ب لبحن ا ل؛ ل ا  لبثة ليإا ب  م ل بتب لكادش أ ادب

 .6333دب لبحيا لبح  ااول:لبحما   .ل6ةيبألرلطبلبح  اض بوللبح  كالحاطيش

 ل لبح  اضا لبحني  لبام ل بتب؛ لكادش لأ ادب ل. لبح يا  م ل. لبحبطث ما  :للبحما   .

 .6337د كزلبحاباتلحانل ول

 لبررزارل لحةبف  ب ليبرجب اب ب لبح   ف ب لبحن ااج لا ض لاران؛ لد  ة ثاد 

داجبب  ولل  احب.ل)بح  اضاليبق بذالا بباولبررزارلحةولربثالك  لبحمة 

 (.001 كا بلبحب ا بلبح  اض بولجاد بلبح اصشو



 لأرابعل لا ض لتطا   لفا لبح مب ح لبحبة  ثا لبح نذج لبث  لدز  ؛ لشاك  ا ة 

لبح ة لاا   ليد ب  ل)بحبصا ب لجاد بل. لبح  اض بو لبحب ا ب لكا ب لداجبب  و   احب

 (. 00 د اححول

 زارلحةولربثالا ة لبثةلبح ضالة بدلبح ياجا؛لاناءليتمن الدم اسلدبف لبرر

بة يابلدكبا بهولكا بلبحب ا بلبح  اض بول.ل)بحا  لبحطائ  لبح بمةد الفالبح  ب 

 (.002 جاد بلاااشو

 لبح  اض ب لبحب ا ب لفا لبراصاء لة   لشب ا ؛ ل) يد  لت ج ب. لباال( بثة

 . 637دب لبح   بلحاطثاببلول:لاغةبد.لرص  ليبا ةلبحباد بئا

  لبحب اا لبحني  لبام لجادي؛ لباا لصاحح لب ان. ليبحبار  ل: لحانل  لبح ب    دب 

 .000 يبحطثاببول

 لبح ة لك   لبح  اةليرافشلبح  احا؛ لض اء لبح اصش. لجاد ب دب لبحاببلحاطثاببل:

 .006 يبحنل ول

 لبح اصبل لبحما  لحبطا   لاارثماف لبحباا   ت لت ا  ا لتاث   لجا م؛ لبا ب  م ح س

لاما ليد بلبحبصا بل قفلبحزذةلبح  با لحقبثا لبح ةلبحلثاتليبق بذا .لك  

 (.003 ولكا بلبحب ا بلبح  اض بولجاد بلاغةبدولهبة يابلدكبا ب)

 لبح ة لك   لتاف قلبحاح اا؛ لتاب مل-تة  بل-ت ا مل-د  ة لبحاا ت. لدطاا ل: ش كب

 .6333بحبق ول

 لبحث سلبح ا الفالبحب ا بلبح  اض بل د  ةلابالبقي ليب ادبلكادشل بتب؛

 .6333دب لبحيا لبح  ااولل:بحما   .لبح  اضاليباملبحني 

 لدة شلفالباملبحني لبح  اضالد  ةلابالبقي ؛ ل. لبحما    د كزلبحاباتل:

 .6333حانل و

 لبح  اضاوة لبحني  لبام لفا لدة ش لبقي ؛ لابا ل7د  ة لبحما   . د كزل:

 .003 بحاباتلحانل ول

 لبحطائ  ل لحاا   لبح ا  ب لبر   لبح ن م؛ لبثة ليا ة  لابار ا لصث ا د  ة

 .6337د كزلبحاباتلحانل ول:لبحما   .لبحم اسية  ل



 لبحبما مليبحم اسلفالبحب ا بلبحثةر بوج :لبحما   .ل ولة6د  ةلصث الابار ا؛

 .6337دب لبحيا لبح  ااول

 ل لاب ا؛ ليدصطيح لبحيباح لبثة لد  اد لبام لفا لدمةدب .ل ةلوبح  اضبري 

ل.006 لد كزلبحاباتلحانل و:لبحما   

 لبحةبف  بل حإلرزارلبنةلبح كا ليبرراثلفالدا  لد ا ةلدصطيحلبا ةلت كا؛

ولبحاا تل(61)يدا  للدنافببلولدزابلبح اا لبرجب اب بلولبح ةدلبح اراولدزابل

 .6333ول

 لبحثةر ب ليبر بثا ب  لبراصاء لدثادئ لبحباد بئا؛ ليد  اد لبحطاحب .لرزب 

 .6336دب لبحاببلحاطثاببليبحنل ول:لبح اصش

 ليدنا لبح ا ا لبحث س لد زات؛ ل ز يج   لاغةبد. لحاطثاببل: لبحابب لدب  دة   ب

 . 00 يبحنل ول

 يد  ل ا  البحبا  باليابالد  ةلبح ث ة ؛لبحبطث ما لبراصائ بليب ب ةبدا ل

دب لبحاببلحاطثاببليبحنل ول:لبح اصش.لفالا اثلبحب ا بلبح  اض بلبح ا ات

6333. 

&- Villa  Lesstirs de laile; hand ball direction technigue. 

National Commissions pedagogical, 1979. 
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ل(6)دا ق

لب ب ا  لتي  غلربائجلبر بثا ب لبح اصبلااحث س

 

 

 ت

 

 

 االسم الثالثي

 

 

 التصويب

 قوة التصويب

 (سم)

دقة التصوب 

محاوالت ناجحة من )

 (خمس 
1 2 

للل  1

للللل 

للللل8

للللل 

للللل2

للللل1

للللل7

للللل3

للللل3

للللل60

للللل66

للللل 6

للللل68

للللل 6

للللل62

للللل61

ل

ل

ل

ل



ل( )دا ق

لدم اسلدبف  بلبررزار

بدرجة  العبارات ت

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا  

أجد صعوبة في محاولة النوم عقب  1

 .هزيمتي في المنافسة 

     

يعجبني الالعب الذي يتدرب لساعات  2

 .أضافية لتحسين مستواه 

     

عندما أرتكب خطأ في األداء أثناء  3

المنافسة فأنني أحتاج إلى بعض الوقت 

 .لكي أنسى هذا الخطأ 

     

االمتياز في الرياضة اليعتبر من أهدافي  4

 .األساسية 

     

في  أحس غالبا  بالخوف قبل أشتراكي 5

 .المنافسة مباشرة 

     

أستمتع بالقيام بأي مهمة ير  بعض  6

 .الالعبين اآلخرين أنها مهمة صعبة 

     

      .أخشى الهزيمة في المنافسة   

الحظ يؤدي إلى الفوز بدرجة أكبر من بذل  3

 .الجهد 

     

في بعض األحيان عندما أنهزم في  9

 .أيام المنافسة فأن ذلك يضايقني لعدة 

     

لدي استعداد للتدريب طوال العام بدون  11

 .انقطاع لكي أنجح في رياضتي 

     

الأجد صعوبة في النوم ليلة أشتراكي في  11

 .المنافسة 

     

الفوز في المنافسة يمنحني درجة كبيرة  12

 .من الرضا 

     

      .أشعر بالتوتر قبل المنافسة الرياضية  13



أستريح من التدريب في فترة ما أفضل أن  14

 .بعد االنتهاء من المنافسة الرسمية

     

عندما أرتكب خطأ في األداء فأن ذلك  15

 .يرهقني طوال فترة المنافسة 

     

لدي رغبة عالية جدا  لكي أكون ناجحا  في  16

 .رياضتي 

     

في  قبل أشتراكي في المنافسة الأشتغل  1

التفكير عما يمكن أن يحدث في المنافسة 

 .أو عن نتائجها 

     

      .أحاول بكل جهدي أن أكون أفضل العب  13

أستطيع أن أكون هادئا  في اللحظات التي  19

 .تسبق المنافسة مباشرة 

     

      .هدفي هو أن أكون مميزا  في رياضتي 21
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