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 التوجه التنافسي وعالقته بدافعية اإلنجاز الرياضي والسموك التنافسي لدى العبي المبارزة
 :ونالباحث

 م.م.ياسر محمود وهيب             ظافر ناموس خمف م.د.                 لب شهاببشار غا م.د.
 ممخص البحث 

أهمية البحث تكمن بدراسة المتغيرات المختارة ) التوجـ  التااسسـو وداسةيـة اااجـار الريااـو والسـموك      
عمى مستوى أداء اعبو المباررة  التااسسو لدى اعبو المباررة( قيد الدراسة والةالقة بياهما ومدى تأثيرهما

 سو المااسسات بشكل خاص.
ووجد الباحثان أن هاـاك اـة ا سـو تاـاول المتغيـرات المختـارة) التوجـ  التااسسـو وداسةيـة اااجـار الريااـو 

 والسموك التااسسو لدى اعبو المباررة (.
داسةيــة اااجــار الريااــو والســموك لــ ا ارتــأى الباحثــان دراســة المتغيــرات المختــارة ) التوجــ  التااسســو و     

 التااسسو لدى اعبو المباررة( وما هو طبيةة الةالقة بين ه ه المتغيرات لدى اعبو المباررة.
 : أما أهداف البحث سهو

 التةرف عمى التوج  التااسسو وداسةية اااجار الريااو والسموك التااسسو لدى اعبو المباررة . -
 : إليها الباحثان سهو أما ااستاتاجات التو توصل 

  ات دالة مةاوية بين التوج  التااسسو وداسةية اااجار لدى اعبو المباررة.  أرتباط هااك عالقة -3
 ات دالــــة مةاويــــة بــــين التوجــــ  التااسســــو والســــموك التااسســــو لــــدى اعبــــو  أرتبــــاط هاــــاك عالقــــة -4

 المباررة.
ااسســو وكــل مــن داسةيــة اااجــار الريااــو  ات دالــة مةاويــة بــين التوجــ  الت أرتبــاط هاــاك عالقــة  -5

 والسموك التااسسو مةًا.
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Abstract 

The importance of research is to study the selected variables (orientation 

and achievement motivation competitive sports and competitive behavior 

among players Fencing) under study and the relationship between them 

and the extent of their impact on the performance of players in the fencing 

competitions in particular. 

The researchers found that there is a weakness in dealing with selected 

variables (orientation and achievement motivation competitive sports and 

competitive behavior among players fencing). 

So the researchers felt the study of selected variables (orientation and 

achievement motivation competitive sports and competitive behavior 

among players fencing) and what is the nature of the relationship between 

these variables with the players duel 

The objectives of the research are: 

1- Understand the competitive trend among players fencing. 

2-Understand the competitive relationship orientation Bdafieh achievement 

among players fencing. 

3-Understand the competitive relationship orientation competitive behavior 

among players fencing. 

The conclusions reached by the researchers are: 

1-There is a correlation between the significant moral orientation and 

competitive achievement motivation among the players duel. 

2-There is a correlation between the significant moral orientation 

competitive and competitive behavior among players fencing. 

3-There is a correlation between the significant moral orientation of all 

competitive sports achievement motivation and competitive behavior 

together. 
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 الباب األول
 التعريف بالبحث -1
 : مقدمة البحث وأهميته 1-1

إ  تةتمــد ممارســة تةـد ريااــة المبــاررة مــن أقــدم الريااــات التــو مارســها الاســان ماــ  بــدء الخمي ــة         
المبــاررة عمــى المهــارات ال رديــة ) الهجوميــة والدساعيــة والهجوميــة الدساعيــة ( وتمــاق اعــب المبــاررة الث ــة 
ـــاست  ـــتحكم ســـو ااا ةـــاات وتماحـــ  الشـــةور بـــاحترام الـــا ت وروح التا ـــى ال بـــالا ت وتكـــون لديـــ  ال ـــدرة عم

م بـدون تـردد بالاـاسة إلـى سـمات ا سـية أخـرى والشجاعة والصبر وقوة الةريمـة وال ـدرة عمـى إصـدار الحكـ
 يجب عمى المدرب أن ياميها خالل العداد الا سو لالعبي .

وتةــد المااسســات الريااــية مظهــر مــن مظــاهر الاشــاط الريااــو التــو تتطمــب تةب ــة اعــب المبــاررة      
ممكـن   إ  تـرتبط المااسسـات  ألقصى قواه وقدرات  الا سية والة مية والبداية والمهارية لتح يق أسال مسـتوى

الريااــية بالةديــد مــن المواقــف المتباياــة ســو شــدتها . كمــا تةــد مصــدرًا لكثيــر مــن المواقــف ااا ةاليــة  اتهــا 
 وتتةدد خبرات الاجاح وال شل من لحظة ألخرى سو المواقف المختم ة.

الاشـاط الريااـو ومسـتوى  ويتأثر األداء الريااو سو المااسسة بالةديد من خصـا ص المااسسـة وطبيةـة   
 المااست والبي ة التو يتم سيها التااست وك لك يتأثر بالةوامل الشخصية وااستةدادات وال درات الريااية.

ويةـــد التوجـــ  التااسســـو وداسةيـــة اااجـــار الريااـــو والســـموك التااسســـو مـــن الســـمات الا ســـية التـــو يجـــب   
لالعبي  . سالتوج  التااسسو هو إحدى ااسـتةدادات لالعـب  مراعاتها من قبل المدرب أثااء العداد الا سو

لمواجهة مواقف المااسسة والجهد ال ي يب ل  الالعب من أجل ال ور أو الاجاح سو ااجار الواجبات المكمـف 
بأدا هــا. كمــا عمــى المــدرب أن يوجــ  داسةيــة اااجــار لــدى اعبيــ  ســواء تــوجيههم احــو الاتيجــة أو تــوجيههم 

ألساـــل مـــن خـــالل اشـــتراكهم بالمااسســـة بهـــدف ال ـــور والتغمـــب عمـــى مااسســـ  ومحاولـــة م اراـــة احــو األداء ا
مستواه بمستوى الرياايين اآلخرين مع تجاب الهريمة قدر المكان   وترتبط بسموك اااجـار سـو الريااـة 

بااعتمــاد   إ  يظهــر الســموك التااسســو كســمة خــالل أداء مهــارات الهجــوم والــدساع التــو ي ــوم بهــا الالعــب 
 عمى قدرات  ال اتية دون تدخل المدرب أثااء المااسسة أو المباراة.

وأهمية البحث تكمن بدراسة المتغيرات أو الةوامل الا سية المختارة ) التوج  التااسسو وداسةية اااجار      
ثيرهمـا عمـى مسـتوى الريااو والسموك التااسسو لدى اعبو المباررة ( قيد الدراسة والةالقة بياهما ومدى تأ

 أداء اعبو المباررة سو المااسسات بشكل خاص.
 : مشكمة البحث 1-2

يتأثر األداء الريااو بالةديد من السمات الا سية وقد يكون ه ا التأثير إيجابيًا بما يدسة  لب ل المريـد      
عــب سي شــل أو يخســر مــن الجهــد وتح يــق ال ــور والاجــاح   أو ســمبيًا تةيــق األداء وتــلثر عمــى مســتوى الال

المبــاراة. ووجــد الباحثــان أن هاــاك قصــورًا ســو تاــاول الســمات المختــارة) التوجــ  التااسســو وداسةيــة اااجــار 
 الريااو والسموك التااسسو  لدى اعبو المباررة (.
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موك دراســة المتغيــرات المختــارة ) التوجــ  التااسســو وداسةيــة اااجــار الريااــو والســ ونلــ ا ارتــأى البــاحث    
 التااسسو لدى اعبو المباررة( وما هو طبيةة الةالقة بين ه ه المتغيرات لدى اعبو المباررة.

 : أهداف البحث 1-3
 التةرف عمى التوج  التااسسو وداسةية اااجار الريااو والسموك التااسسو لدى اعبو المباررة . -
 : فروض البحث 1-4
التوجـــ  التااسســـو وداسةيـــة اااجـــار الريااـــو والســـموك توجـــد عالقـــة ارتبـــاط  ات دالـــة مةاويـــة بـــين  -3

 التااسسو لدى اعبو المباررة .
 ات دالــة مةاويــة بــين داسةيــة اااجــار الريااــو والســموك التااسســو لــدى اعبــو ارتبــاط توجــد عالقــة  -4

 المباررة.
جار الريااو والسـموك كل من داسةية اااب ات دالة مةاوية بين التوج  التااسسو ارتباط  توجد عالقة -5

 لدى اعبو المباررة. مةا التااسسو
 :مجاالت البحث  1-5
 المجال البشري : 1-5-1
 . 4234عياة من اعبو المباررة) س ة المت دمين( المشاركون سو بطولة كأت الةراق بالمباررة لمموسم  
 المجال الزماني : 1-5-2
 . 4234/  32/  42لغاية و  4234/  8/  36من المدة  
 المجال المكاني :  1-5-3

 .اادي السميمااية الريااوقاعة 
 :تحديد المصطمحات  1-6
 التوج  التااسسو: -3
" هو استةداد الالعب لمواجهة مواقـف المااسسـة الريااـية ومحاولـة الت ـوق والتميـر سـو اـوء مسـتوى أو   

 .(5;4:;422::) مةيار مةين من مةايير أو مستويات الت وق والتمير "
 دافعية االنجاز الرياضي : -2
" هو استةداد ال رد لمتااست سو موقـف مـا مـن مواقـف اااجـار والريبـة سـو الك ـاح والااـال لمت ـوق سـو    

 . (473:;422::) مواقف اااجار التو اتج عاها اوعًا مةياًا من الاشاط وال اعمية والمثابرة "
 السموك التنافسي : -3

ــــ اتو لموقــــف المااسســــة "" هــــو اســــتجابة ال ــــرد احــــ       و موقــــف المااسســــة المواــــوعو تبةــــًا لدراكــــ  ال
(4:3;;9::9. ) 
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 الباب الثاني
 
 الدراسات النظرية والدراسات السابقة -2
 الدراسات النظرية :ـ 2-1
 التوجه التنافسي : 2-1-1
أللةاب الجماعيـة أو هااك الكثير من التوجهات المتاحة لممدرب اختيار ما يااسب اعبي  سواء سو ا     

ال رديـــة   مـــدربو ريااـــة المبـــاررة قســـم مـــاهم يميمـــون إلـــى توجيـــ  اعبـــيهم باســـتخدام المهـــارات الهجوميـــة 
بأاواعها وماهم يميل إلى استخدام المهارات الدساعية أوًا ومن ثم المهارات الهجومية باعتبارها م تاح ال ور 

عمــم الـا ت الريااـو والبـاحثين سـو توجيـ  الالعبـين إلــى  سـو المااسسـة . وبالم ابـل يسـةى األخصـا يين سـو
ااســت ادة مــن مواقــف المااسســة الريااــية وتحميمهــا والكشــف عــن ا ــاط ال ــوة والاــةف اســتثمارها مــن أجــل 
تح يق ال ور من ه ه المتغيرات التو تحدث أثااء المااسسة هو التوج  التااسسو ومةرسة مدى تأثر البي ة أو 

الالعــب مــن مواقــف مختم ــة كالماــاست والممةــب والحكــام والجمهــور وييرهــا عمــى ا ســية جميــع مــا يحــيط ب
 الالعب واستغاللها لمصمحت  من أجل تح يق ال ور سو المااسسة.

( التوجــ  التااسســو بأاــ  " هــو محاولــة توجيــ  داسةيــة اااجــار لــدى الريااــو أمــا Gill 1998ويةــرف)     
ل ــور أو الحصــول عمــى مركــر عــالل بالاســبة لممااسســين اآلخــرين   أو توجــ  احــو الاتيجــة وهــو الريبــة ســو ا

 . (3;3:::;3::3) توج  األداء ال ي يشير إلى هدف األداء الجيد بالاسبة ل درة ال رد الريااو ا س  "
( بأا  ;422ويةد مصطمق التااسسية هو أكثر ارتباطًا بالمجال الريااو ويةرف )محمد حسن عالوي     

يسـيين التااست والسةو لماجاح سو المااسسة. ويشير أياـًا إلـى أن هاـاك هـدسين أو تـوجهين ر  : الريبة سو
 من توجهات التااسسية هما :

توج  الاتيجة : ويرتبط بمحاولـة الالعـب الريااـو ااشـتراك سـو المااسسـة الريااـية بهـدف ال ـور  -3
سـتواه بمسـتوى اآلخـرين وتجاـب بالميداليات أو البطوات والتغمب عمى مااسسي  ومحاولة م اراـة م

 الهريمة قدر المكان.
توجـــ  األداء : ويـــرتبط بمحاولـــة الالعـــب ااشـــتراك ســـو المااسســـة وااـــةًا اصـــب عيايـــ  محاولـــة  -4

ظهار أكبر قدر مـن قدراتـ  دون أن  تطوير مستواه وتحسيا  وب ل أقصى جهد ممكن سو األداء وا 
 ( .6;4-4;4:;422::) يرتبط  لك بم اراة مستواه بمستوى اآلخرين "
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 دافعية االنجاز الرياضي : 2-1-2
تةــد داسةيـــة اااجـــار الريااـــو مـــن الســـمات الا ســـية المهمـــة التـــو تـــلثر عمـــى مســـتوى الريااـــو أثاـــاء     

المااسسـات لكواهـا تةبـر عـن اســتةداد الريااـو لبـ ل أقصـى جهـد مــن أجـل تح يـق ال ـور مـن  المااسســة أو 
 المباراة . 

( إلـى أن " داسةيـة اااجـار الريااـو هـو تكـوين متةـدد األبةـاد ومــن :;;3حسـن عـالوي   ويشـير )محمـد
اهــا مــن  هــ ه األبةــاد هــدف اااجــار الــ ي يكــون ســو ااهتمــام األكبــر لالعــب لمواجهــة متطمبــات المااسســة وا 

  ( .::4::;;3:;) أهم المحددات األساسية لمسموك التااسسو "
( بأن " المستوى األمثل لمداسةية يكون سـو موقـف المااسسـة الـ ي 4227 كما يلكد) أسامة كامل راتب     

يتطمب مستوى مال م من ااستثارة   إ  إن لكل اعب مستوى مال م من ااسـتثارة حتـى يح ـق أساـل أداء 
 ( .5:4227:95)سو موقف المااسسة " 

 إن لمداسةية وظا ف متةددة وتكون ه ه الوظا ف باتجاهين :    
ألول : هــو إن الــداسع لــ  وظي ــة توجيهيــة هــو تشــير إلــى اختيــار الالعــب لماشــاط وااســتمرار سيــ  ااتجــاه ا

وباـاء األهـداف لتح يـق يايــات كبـرى   ويةاـو هــ ا إن الداسةيـة تسـاعد ال ـرد عمــى اختيـار الوسـا ل لتح يــق 
 المهمة ألجل ب اءه .3الحاجات عن طريق واة  عمى اتصال مع بةض المثيرات 

لثااو : إن لمداسع وظي ة تاشيطية أي استمرار السموك طالما ب و الريااو مدسوعًا أو طالما ب يت ااتجاه ا
  ( .6:363:;6:3)الحاجة قا مة "

وتةــد حاجــة الريااــو لمشــةور بااقتــدار واااجــار هــو الســير وراء م درتــ  الكاماــة عمــى الاجــاح لــ لك     
 ( ;7:35;;35:3) خالل ما يأتو: يةمل الريااو عمى إظهار حاجة قوية لالاجار من

 إظهار م دارًا عاليًا من المثابرة عمى تطور األداء. -3
 إظهار خصا ص اوعية من المهارات واألداء. -4
 إظهار قدرًا مرت ةًا من إاجار األداء سو التدريب والمااسسة. -5
 التوج  احو المهارة أكثر من التوج  احو ال ات. -6
 . مواقف الاغط والمخاطرةت دير المواقف والتةامل بواقةية مع  -7
 السموك التنافسي : 2-1-3
إن التغيـــر المســـتمر ســـو مكـــان وحالـــة وظـــروف المااسســـة وموعـــد إجراءهـــا وكـــ لك تغيـــر المتااسســـون   

وســماتهم ودرجــة تحاــيراتهم ومــدى مةــرستهم لبةاــهم الــبةض وهــ ا يتطمــب مــن الريااــو حــل ســريع 
ن أسـبا السـموك تكمـن لممهام الجديدة وت ييم الموقف واتخا  ال رار  المااسب تلثر سو سموك الريااـو وا 
 سو الدواسع وخبرات التةمم وتغيرات الااج .
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( إلــى إن " الســموك قصــدي ولــيت عشــوا و سهاــاك أيــراض يســةى 4222ويشــير)عبد الــرحمن عــدت  
 ( .8:4222:347)السموك أن يح  ها   سإشباع الحاجات يرض يةمل السموك عمى تح ي   " 

سموك التااسسـو " سيظهـر خـالل الهجـوم والـدساع سـو المحـاوات ال رديـة التـو ي ـوم بهـا الالعـب أما ال   
   (5::3:4223) دون ااعتماد المباشر عمى رمال   سو ال ريق بالريم من إمكااية التةاون مةهم "

ل ـوة سالمااسسة هو مرحمة عميا سـو تركيـب الاشـاط الريااـو سهـو تسـمق لمجميـع بمشـاهدة جوااـب ا    
والاـــةف ســــو الاـــواحو البدايــــة والا ســـية والمهاريــــة  وتةمـــل عمــــى تاميـــة وصــــ ل هـــ ه الصــــ ات لــــدى 

 الريااو والتو تاةكت عمى السموك التااسسو لدي .
ويةــرف عمــى محمــد مطــاوع الســموك التااسســو عــل إاــ  " اســتجابة لت اعــل حــاسرين ســو داخــل ال ــرد     

 يـــق قـــدرات الالعـــب والحـــاسر لثـــااو لمواصـــمة ت يـــيم قدراتـــ  الحــاسر األول صـــاعدًا للعمـــى لمواصـــمة تح
  ( .2;:99;9:3)والمااسسين وااا ةاات "

 صة سو المواقف التااسسية وماها :هااك عوامل عديدة تلثر عمى السموك التااسسو لالعب خا   
ة  سه ه ال روق ال ردية بين الالعبين : سواء سو الةمر أو الجات أو الث اسة أو السمات الشخصي -3

الةوامــل تــلثر عمــى ســموك الالعــب ســو المااسســات سمــثاًل الريبــة بــال ور ســو المااسســات تــرداد مــع 
ريــادة الةمــر والمكاســأة والشــهر تكــون مااســبة لمــ كور أكثــر مــن الاــاث كمــا إن المســتوى الث ــاسو 

العبين . أما لمةا مة أو البمد وما تحكم  من عادات وت اليد جميةها تلثر عمى السموك التااسسو ل
 السمات الشخصية سإن لكل اعب سمات  الخاصة ب  التو تمير سموكهم.

مكواــات موقـــف المااسســة : إ  إن المااسســـة تجةـــل الالعبــين يتميـــرون بســموكيات مختم ـــة اتيجـــة  -4
لةوامل تتوقف عميها مثل التااست داخـل الجماعـة يـلدي إلـى مثيـر عـالو ي ـود بـدوره إلـى تح يـق 

إن الصــراع داخــل المااسســة يــلدي إلــى ســموكيات تحــدث مــن الهــدم الــ ي يــتم  أساــل أداء   كمــا
ثــــارة الغاــــب  ن خســــارة ال ريــــق أو الالعــــب يــــلدي إلــــى الحبــــاط وا  خــــارج الاظــــام وال ــــااون   وا 

 ( .343-99:342;9:3)والةدوااية خالل المباراة " 
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 الدراسات السابقة : 2-2
 (14:2007) :2007دراسة مهدي عمي دويغر  2-2-1

) التوجــه التنافســي وعالقتــه بــرهم مظــاهر االنتبــاا ودقــة أداا المهــارات األساســية لالعبــي )المــواي 
 .تاي( المتقدمين (

هــدست الدراســـة إلـــى التةـــرف عمـــى مســـتوى التوجــ  التااسســـو وعالقتـــ  بـــأهم مظـــاهر اااتبـــاه ودقـــة أداء 
( اعبــًا  72  واشــتممت عياــة البحــث عمــى )( المت ــدمين  اوتــايالمهــارات األساســية لــدى اعبــو ) الم

( وقــد  4229-4228لمموســم الريااــو ) اوتــايمت ــدمًا مــن المالكمــين المشــاركين ببطولــة الةــراق لمم
ـــد اســـتخدم  ـــة   أمـــا أدوات البحـــث س  اســـتخدم الباحـــث المـــاهج الوصـــ و باألســـموب الةالقـــات اارتباطي

وف ل يات مظاهر اااتباه   وتوصـل الباحـث إلـى اا يم–م يات التوج  الا سو وم يات اختبار بوردن 
  وك لك وجـود  اوتايالاتا ج بوجود عالقة ارتباط مةاوية بين التوج  التااسسو ودقة األداء سو لةبة الم

 –عالقــة ارتبــاط إيجابيــة مةاويــة بــين دقــة أداء المهــارات األساســية ومظــاهر اااتبــاه ) تركيــر اااتبــاه 
 تحويل اااتباه(.

 
 (15:2005) :2005دراسة وفاا تركي مزعل  2-2-2

ــدوري  ــي ال ــدى العب ــة االنجــاز الرياضــي و الســموك التنافســي ل ــة وعالقتهــا بدافعي ــة التاتي ) الفاعمي
 .الممتاز والنخبة بكرة اليد في العراق (

قـة هدست الدراسة إلى التةرف عمى ال اعمية ال اتية و داسةية اااجار الريااو والسموك التااسسو والةال
ـــة المـــاهج الوصـــ و  ـــد. واســـتخدمت الباحث ـــة بكـــرة الي ـــدوري الممتـــار والاخب بياهمـــا لـــدى اعبـــو أاديـــة ال

( اعبــًا مــن اعبــو دوري الاخبــة بكــرة اليــد  362باألســموب المســحو واشــتممت عياــة البحــث عمــى ) 
ة   (   أمــــا أدوات البحــــث س ــــد اســــتخدمت الباحثــــة م يــــات ال اعميــــة ال اتيــــ 4227-4226لمموســــم )

وم يــات داسةيــة اااجــار الريااــو   وم يــات الســموك التااسســو . وتوصــمت الباحثــة إلــى الاتــا ج باــاء 
م يات ال اعمية ال اتية سو المجال الريااو ووجود عالقة ارتباط بين ال اعمية ال اتيـة وداسةيـة اااجـار 

 الريااو والسموك التااسسو لدى اعبو الاخبة بكرة اليد سو الةراق.
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 لباب الثالثا
 

جراااته الميدانية : -3  منهجية البحث وا 
 منهج البحث : 3-1

 استخدم الباحثان الماهج الوص و بأسموب الةالقات الرتباطية لمالءمت  أهداف البحث.
 عينة البحث : 3-2

ية   البصـرة   كركـوك   السـميماا ديـالى  ( اعبًا يمثمون سرق ) بغداد  42اشتممت عياة البحث عمى )
ـــة كـــأت الةـــراق ســـو المبـــ    الســـميمااية اررة التـــو اقيمـــت ســـو محاسظـــةميســـان ( والمشـــاركون ســـو بطول

( اعبــًا  93اختيــرت الةياــة بالطري ــة الةشــوا ية البســيطة وبطري ــة ال رعــة مــن مجتمــع البحــث البــال  ) 
 %(.4:84وباسبة ) 

 بحث :وسائل جمع المعمومات واألجهزة واألدوات المستخدمة في ال 3-3
 استخدم الباحثان وسا ل جمع المةمومات واألجهرة واألدوات اآلتية :  
 المصادر والمراجع الةربية واألجابية. -3
 (. 3استمارة م يات التوج  التااسسو  ياظر ممحق رقم ) -4
 (. 4استمارة م يات السموك التااسسو  ياظر ممحق رقم ) -5
 (.5رقم ) استمارة م يات داسةية اااجار الريااو  ياظر ممحق -6
 (.47أقالم جاف عدد ) -7

 التجربة االستطالعية : 3-4
لغرض استخراج األست الةممية لمم اييت المستخدمة سو البحث ولمةرسة مدى مالءمتها لةياة البحث      

( اعبـين :تم إجراء التجربة ااستطالعية عمى عياة من اعبـو اـادي ديـالى سـو المبـاررة والبـال  عـددهم )
 ثم استخدم الباحثان مةامـل  8/9/4234  وأعيد تطبيق الم اييت عمى ا ت الةياة يوم  3/9/4234يوم 

 (.3) بيرسون ( ليجاد مةامل الثبات ومةامل الصدق ال اتو كما سو الجدول ) ارتباط
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 ( 1جدول ) 
 يبين معامل الثبات ومعامل الصدق التاتي لممقاييس

 قمعامل الصد معامل الثبات المتغيرات ت
 *0,91 *0,83 مقياس التوجه التنافسي 1
 *0,92 *0,85 مقياس دافعية اإلنجاز الرياضي 2
 *0,90 *0,81 مقياس السموك التنافسي 3

 . 0,622( =  6ودرجة حرية )  0,05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى داللة 
 
 تصحيح المقاييس : 3-5
 (10:1998:201) : مقياس التوجه التنافسي 3-5-1
ا مــة التوجــ  التااسســو صــممها محمــد حســن عــالوي ل يــات التوجــ  التااسســو لالعــب  الريااــو   وتتكــون ق

( عبارة اص ها ايجابو سو اتجاه التوج  التااسسو 42ال ا مة من صورتين )أ( و )ب( وتتامن كل صورة )
جابة عمى عبارات والاصف اآلخر سمبو سو عكت اتجاه التوج  التااسسو   وي وم الالعب الريااو بااست

ال ا مة عمى م يات حماسو التدرج ) دا مًا   يالبًا   أحيااًا   اادرًا   أبدًا ( و لك بواع عالمة صـق أمـام 
ـــارة التـــو تاطبـــق عميـــ  طب ـــًا لتوجهـــ  احـــو المااسســـة الريااـــية وســـموك  قبـــل وأثاـــاء أو بةـــد المااسســـة  الةب

  كمــا يمكــن تطبيــق الصــورتين مةــًا طب ــًا للهــداف  الريااــية. ويمكــن تطبيــق صــورة )أ( أو )ب( بم ردهــا
 الماشودة.وقد اختار الباحثان صورة )أ( ل يات التوج  التااسسو لدى اعبو المباررة.

 تصحيح المقياس :
. وأرقـام الةبـارات السـمبية  33/34/37/38/39/42/;/5/7/8أرقام الةبارات اايجابية لمصورة )أ( هـو : 

 . ;3/:32/35/36/3/:/3/4/6/9لمصورة )أ( هو : 
درجـات   اـادرًا  5درجـات   أحيااـًا  6درجـات   يالبـًا  7م تصحيق الةبارات اايجابية كما يمـو : دا مـًا توي

درجتان   أبدًا درجة واحدة. كما يتم تصحيق الةبارات السمبية كما يمو : دا مًا درجة واحدة   يالبًا درجتان 
 درجات. 7  أبدًا  درجات 6درجات   اادرًا  5  أحيااًا 

جميـع الةبـارات وكممـا اقتـرب مجمـوع الـدرجات مـن الدرجـة الةظمـى وقـدرها  سـوم جمـع درجـات الالعـب ويت
 ( درجة كمما تمير الالعب بالمريد من التوج  التااسسو.322)
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 (10:1998:43) مقياس السموك التنافسي: 3-5-2
لمتةــرف عمــى الســموك التااسســو لالعــب الريااــو قامــت )دورثــو هــاريت( بباــاء م يــات الســموك التااسســو 

لـــ ويتاـــمن الم يـــات ســـو صـــورت   ى التـــدريب عمـــى المهـــارات الا ســيةالــ ي يحتـــاج إلـــى الرعايـــة والتوجيــ  وا 
( عبــارة يجيــب الالعــب عميهــا عمــى م يــات ثالثــو التــدرج ) دا مــًا   أحيااــًا   أبــدًا (   وقــد قــام 72األوليــة )

 ( عبارة س ط. 42 يات وتةريب  واختصاره إلى )محمد حسن عالوي باقتبات الم
 تصحيح المقياس : 

وعاـــد تصـــحيحها يـــتم مـــاق  32/33/34/35/39/:/4/5/8يتاـــمن الم يـــات الةبـــارات اايجابيـــة وهـــو : 
درجــات   أحيااــًا درجتــان   أبــدًا درجــة واحــدة(. أمــا الةبــارات الســمبية سهــو :  5درجاتهــا كمــا يــأتو ) دا مــًا 

وعاد تصحيحها يتم ماق درجاتها كما يأتو ) دا مًا درجة واحـدة    42/;3/:36/37/38/3/;/3/6/7/9
 درجات(.  5أحيااًا درجتان   أبدًا 

ويـــتم جمـــع درجـــات الةبـــارات وكممـــا ارت ةـــت الدرجـــة الكميـــة لالعـــب الريااـــو كممـــا دل  لـــك عمـــى حاجتـــ  
 ( درجة.42وأقل درجة )( درجة 82لمتدريب عمى المهارات الا سية وأعمى درجة لمم يات هو )

 (10:1998:181) مقياس دافعية االنجاز الرياضي: 3-5-3
قــام )جــون ولــت( بباــاء م يــات اــوعو خــاص بالمجــال الريااــو لمحاولــة قيــات داسةيــة اااجــار الريااــو 

( 37( عبـــارة لمجـــال دســـع ال ـــدرة   و)34( عبـــارة )62المرتبطـــة بالمااسســـة الريااـــية   وتاـــمن الم يـــات )
( عبــارة لمجــال تجاــب ال شــل وي ــوم الالعــب الريااــو بااســتجابة عمــى 35مجــال دســع الاجــاح   و)عبــارة ل

عبارات الم يات خماسـو التـدرج ) بدرجـة كبيـرة جـدًا   درجـة كبيـرة   درجـة متوسـطة   درجـة قميمـة   درجـة 
 قميمة جدًا (.

( عبارة وعمى بةدين 42ار عمى)وقام محمد حسن عالوي بتةريب  وتطبي   عمى البي ة المصرية وتم ااقتص
 هما داسع ااجار الاجاح وداسع تجاب ال شل.

 تصحيح المقياس : 
. أمــا  36/:/6أمــا الســمبو سهــو  42/:4/8/32/34/38/3عبــارات داســع ااجــار الاجــاح اايجابيــة هــو : 
. و  ;33/39/3  أمـــا الســـميبة هـــو  35/37/;/3/5/7/9عبـــارات دســـاع تجاـــب ال شـــل اايجابيـــة هـــو : 

درجـــات   درجـــة  6درجـــات   بدرجـــة كبيـــرة  7تصـــحيق الةبـــارات اايجابيـــة كمـــا يمـــو : )بدرجـــة كبيـــرة جـــدًا 
كــون درجــات   درجــة قميمــة درجتــان   درجــة قميمــة جــدًا درجــة واحــدة( . أمــا الةبــارات الســميبة سي 5متوســطة 

درجــات    5تصـحيحها كمـا يمــو : )درجـة كبيــرة جـدًا درجــة واحـدة   درجـة كبيــرة درجتـان   درجــة متوسـطة 
 درجات(. 7درجات   درجة قميمة جدًا  6درجة قميمة 
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 التجربة الرئيسية : 3-6
تااسســو ( تــم توريــع اســتمارات الم ــاييت الثالثــة ) التوجــ  التااسســو   داسةيــة اااجــار الريااــو   الســموك ال

راق بالمبـاررة التـو أقيمـت عمى عياة البحـث مـن اعبـو ماتخبـات المحاسظـات المشـاركين ببطولـة كـأت الةـ
ت الم ــاييت الثالثــة بةــد تواــيق س ــرا 42/9/4234ولغايــة  36/9/4234لم تــرة مــن  محاسظــة الســميماايةب

 طري ة الجابة عميها.و والغرض ماها 
ومـــن ثـــم أدخمـــت البيااـــات ســـو اســـتمارات خاصـــة وتهي تهـــا لممةالجـــة وبةـــد جمـــع ااســـتمارات تـــم ت ريغهـــا   

 الحصا ية.
 الوسائل اإلحصائية : 3-6

 استخدم الباحثان الوسا ل الحصا ية اآلتية :
 (.SPSSالح يبة ااحصا ية باستخدام اظام الـ ) وناستخدم الباحث

 (57:;7:422) ) الوسط الحسابو. اااحراف المةياري. الوسيط(-3
 ( 34:4225:376) مةامل االتواء( )-4
 (95:;7:422) ) مةامل ارتباط بيرسون. مةامل اارتباط المتةدد(-5
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 الباب الرابع
 

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها: -4
عرض نتـائج األوسـاط الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة  لممقـاييس ) التوجـه التنافسـي   دافعيـة   4-1

 ز الرياضي   السموك التنافسي ( وتحميمها ومناقشتها:االنجا
 

 ( 2جدول ) 
 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبارات المقاييس الثالثة لعينة البحث

 الوسط الحسابي المتغيرات ت
 س

 الوسيط        
 و 

 االنحراف المعياري
 ع

معامل االلتواا  
+(-3) 

 0,29 2,61 73 73,25 التوجه التنافسي 1
 0,64 3,74 33 33,8 دافع انجاز النجاح 2
 0,11 2,75 35 35,1 دافع تجنب الفشل 3
 0,15 6,03 68,5 68,8 الدافعية الكمية 4
 0,13 4,47 42 42,7 السموك التنافسي 5
 

الثالثــة  ( األوســاط الحســابية واااحراســات المةياريــة ومةامــل االتــواء اختبــارات الم ــاييت4يواــق جــدول )
ـــ  الوســـط الحســـابو اختبـــار  )التوجـــ  التااسســـو   داسةيـــة اااجـــار الريااـــو   الســـموك التااسســـو (   إ  بم

( ومةامل االتواء ) 4883( أما اااحراف المةياري سكان ) 95( وقيمة الوسيط )95847التوج  التااسسو ) 
ــداسع ااجــار الاجــاح );284 ( واااحــراف المةيــاري 55الوســيط ) ( وقيمــة:558(   وبمــ  الوســط الحســابو ل

وقيمة الوسيط  ( 5783داسع تجاب ال شل س د بم  )أما الوسط الحسابو ل (2886( ومةامل االتواء )5896)
لمداسةيــة الكميــة س ــد أمــا الوســط الحســابو   ( 2833( ومةامــل االتــواء )4897( واااحــراف المةيــاري )57)

والوســـط   ( 2837( ومةامـــل االتـــواء )8825حـــراف المةيـــاري )( وااا8:87( وقيمـــة الوســـيط ):8:8) بمـــ 
( ومةامــــل 6869( واااحــــراف المةيــــاري )64( وقيمــــة الوســــيط )6489الحســــابو لمســــموك التااسســــو كــــان )

 (.2835االتواء )
يتاـق مـن خــالل األوسـاط الحسـابية أعــاله أن مسـتوى التوجـ  التااسســو لـدى اعبـو المبــاررة عياـة البحــث 

. أما مستوى داسع ااجار الاجاح ومستوى تجاب ال شل كان جيدًا أياًا . ومستوى داسةية اااجار كان جيداً 
 الريااو كان متوسط عالو . ومستوى السموك التااسسو لديهم كان جيدًا.
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( وه ا يدل عمى إن البيااات ) الـدرجات ( تتـورع توريةـًا 5-( و)5أما مةامل االتواء سهو محصور بين )+
مما يةاو تجاات عياة البحث وتوريع خاصية مواوع البحث توريةًا مةتدًا سو مجتمةها األصـمو مةتدًا 

   وعدم التحير من قبل الباحثين والخمو من أخطاء ال يات وسالمة اختيار الةياة.
 
عرض نتائج عالقة االرتباط بـين التوجـه التنافسـي ودافعيـة االنجـاز الرياضـي والسـموك التنافسـي  4-2

 مها:وتحمي
 ( 3جدول ) 

 يبين قيمة )ر( المحسوبة والجدولية بين التوجه التنافسي ودافعية االنجاز الرياضي والسموك التنافسي
قيمة )ر(  المتغيرات ت

 المحسوبة
مستوى الداللة  قيمة )ر( الجدولية

 0,05عند 
 التوجه التنافسي 1

 دافعية االنجاز الرياضي
0,45  

 
0,44 

 معنوي

 افسي التوجه التن 2
 السموك التنافسي

 معنوي 0,52

 دافعية االنجاز الرياضي  3
 السموك التنافسي

 معنوي 0,48

 . 0,44( = 18ودرجة حرية ) 0,05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة 
 

( قيمة )ر( المحسوبة والجدولية بين التوج  التااسسـو وداسةيـة اااجـار الريااـو والسـموك 5) يواق جدول
(    2867سســـو   إ  بمغـــت قيمـــة )ر( المحســـوبة بـــين التوجـــ  التااسســـو وداسةيـــة اااجـــار الريااـــو ) التاا

( . أمـــا قيمـــة )ر( المحســـوبة بـــين 2874وقيمـــة )ر( المحســـوبة بـــين التوجـــ  التااسســـو والســـموك التااسســـو )
ة )ر( الجدوليــة ( أمـا قيمــ2827( عاـد مســتوى دالــة ):286داسةيـة اااجــار الريااـو و الســموك التااسســو )

 ( سكاات  ات دالة مةاوية.2866( هو ) :3( ودرجة حرية )2827عاد مستوى دالة ) 
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عــرض نتــائج عالقــة االرتبــاط المتعــدد بــين التوجــه التنافســي وكــل مــن دفاعيــة االنجــاز الرياضــي  4-3
 والسموك التنافسي معًا وتحميمها:

 
 ( 4جدول ) 

توجه التنافسي من جهة وكل من دافعية االنجاز الرياضي والسموك يبين قيمة )ر( المحسوبة بين ال
 التنافسي معًا لعينة البحث

قيمة )ر(  المتغيرات ت
 المحسوبة

مستوى الداللة  قيمة )ر( الجدولية
 0,05عند 

 التوجه التنافسي 1
 دافعية االنجاز الرياضي

 السموك التنافسي

 
0,58 

 
0,44 

 
 معنوي

 .0,44( = 18ودرجة حرية ) 0,05ستوى داللة قيمة )ر( الجدولية بم
 

( قيمــة )ر( المحســوبة لالرتبــاط المتةــدد بــين التوجــ  التااسســو مــن جهــة وكــل مــن داسةيــة 6جــدول )يواــق 
( 2.27( عاـد مسـتوى الدالـة ):2.7اااجار الريااو و السموك التااسسو مةًا مـن جهـة أخـرى إ  بمغـت )

 ( وهو  ات دالة مةاوية.2.66ر( الجدولية )( وهو أعمى من قيمة ):3ودرجة حرية )
 مناقشة النتائج : 4-4

( وجـود عالقـة  ات دالـة مةاويـة بـين التوجـ  التااسسـو وداسةيـة اااجـار الريااـو إ  5) يتاق من جـدول
(   ويرجـع  لـك :3( ودرجة حرية )2827( بمستوى دالة )2866( وهو أعمى من الجدولية )2867بمغت )

مباررة يسةى عمى التااست وال ـور بالمااسسـات ويحـاول دا مـًا تطـوير مسـتواه وتحسـيا  عـن إلى أن اعب ال
أداءه الســابق ويبـــ ل أقصــى جهـــد ممكــن ســـو األداء لتح يـــق ال ــور   وهـــ ا مــا يلكـــده محمــد حســـن عـــالوي 

 بأن " الالعب الريااو يشترك سو المااسسة بهدف ال ور والتغمب عمى الخصـم مـع محاولـة م اراـة :;;3
مستواه بمستوى ااجار اآلخرين وتجاب الهريمة قدر اامكان مما يجةم  يب ل المريد من الجهد سـو مواجهـة 

 (3:9::;;33:3) ال شل ومحاولة المثابرة عمى تطوير األداء احو األسال "
مكاااتهم   إ  إن طبيةة المبارر  ة تحتم كما ويرجع الباحثان إن اعبو المباررة يتااسسون سو اوء قدراتهم وا 

عمــيهم المواجهــة المباشــرة مــع المتااسســين يتبــارى كــاًل مــاهم لمحصــول عمــى أكبــر عــدد مــن الممســات خــالل 
المبــــاراة مــــن أجــــل ال ــــور  لــــ ا اجــــد الالعبــــين يركــــرون عمــــى مســــتوى األداء الشخصــــو وتطــــوير ال ــــدرات 

يـتم تطويرهـا أوًا عمـى اـوء  والمهارات الحركية والمهارية والسمات الا سية الالرمة لممااسسة التو يجـب أن
التوج  الشخصو ل درات اعب المباررة والريبـة سـو التاـاست والسـةو لماجـاح سـو المااسسـة  ويشـير )محمـد 
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( إلى أن " التوج  يرتبط بمحاولة الالعب الريااو ااشتراك سـو المااسسـة الريااـية ;422حسن عالوي  
مـــى مااسســـي  ومحاولـــة م اراـــة مســـتواه بمســـتوى اآلخـــرين بهـــدف ال ـــور بالميـــداليات أو البطـــوات والتغمـــب ع

وتجاب الهريمة ب در المكان ويشةر بـال خر والرهـو عاـد ال ـور لدراكـ  ب دراتـ  الةاليـة ولكاـ  يحـرن عاـدما 
 ( .6;4:;422:;) ياهرم لدراك  بأا  يمتمك قدرات ماخ اة "

مداسةيــة يكــون ســو موقــف المااسســة الــ ي ( بــأن " المســتوى األمثــل ل4227كمــا يلكــد )اســامة كامــل راتــب  
يتطمــب مســتوى مال ــم مــن ااســتثارة   إ  إن لكــل اعــب مســتوى مال ــم مــن ااســتثارة حتــى يح ــق أساــل 

 ( .4:4227:95) األداء سو موقف المااسسة "
(  وجـــود عالقـــة  ات دالـــة مةاويـــة بـــين التوجـــ  التااسســـو والســـموك 6( و )5كمـــا يتاـــق مـــن الجـــدولين ) 

(  :3( ودرجــة حريــة )2827( بمســتوى دالــة )2866( وهــو أعمــى مــن الجدوليـة )2874سسـو إ  بمغــت )التاا
وكـ لك وجـود عالقـة  ات دالــة مةاويـة بـين التوجـ  التااسســو مـن جهـة وكـل مــن داسةيـة اااجـار الريااــو 

ةـــرو (   وي2866( وهـــو أعمـــى مـــن الجدوليـــة ):287والســـموك التااسســـو مةـــًا مـــن جهـــة أخـــرى إ  بمغـــت )
الباحثان  لك إلى إن خبرات الاجاح وال شل لها دور كبير سو تةين التوج  التااسسو لدى اعبو المباررة   
إ  تولد خبرات الاجاح الشةور بالت وق مما يولد لدي  مشاعر ايجابية بك اءت  باألداء وبالتالو ارت اع داسةية 

التااسســو لديــ    إ  إن مــن الاــروري أن تكــون  اااجــار الريااــو لديــ  وهــ ا يــاةكت ايجابيــًا عمــى الســموك
هااك داسةية ااجار لدى الالعب ألداء ه ا السموك ال ي يتأست عمـى توقـع اتـا ج األداء أي اعت ـاد اعـب 

( إلـى إن " :;;3المباررة إن سموك  التااسسو سوف يلدي إلى اتيجة مةياة. ويشير )محمد حسن عـالوي 
ن مـن أهـم المحـددات هدف اااجار ال ي يكون سي  ااه تمام األكبـر لالعـب لمواجهـة متطمبـات المااسسـة وا 

 ( .::4::;;3:;) الر يسية لمسموك التااسسو "
تســتاد عمــى  ألاهــا( إن " لمداسةيــة دورًا كبيــرًا خــالل الســموك التااسســو  6;;3كمــا تلكــد دراســة ) باــدورة   

موك مةين ليديموا جهودهم لحد إكمال أهداسهم واع األهداف التااسسية سيكون اتجاه هلاء الالعبين إلى س
" (38:3;;6:37:. )  

( إلــى " إن اتـا ج الســموك أو األداء تةــرى إلــى ال ــدرة الةاليــة ي ــوم ;422كمـا يشــير )محمــد حســن عــالوي  
و ال رد بت ييمها  اتيًا عمى إاها خبرة اجاح وبالتالو ياتج عاها أثر اا ةالو ايجابو   وتوقع الاجاح المسـت بم

سو المواقف المشابهة . وعمى الةكت من  لك سإن اتا ج السموك أو ألداء التو تةرى إلى ال درة الماخ اـة 
يـــدركها ال ـــرد عمـــى أاهـــا سشـــل وياـــتج عاهـــا أثـــر اا ةـــالو  ســـمبو وتوقـــع ااخ ـــاض المســـتوى ســـو المحـــاوات 

 ( .;:4:;422::) المست بمية لمت وق "
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 الباب الخامس
 لتوصياتاالستنتاجات وا -5
 االستنتاجات: 5-1

 توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية :
 القة ارتباط  ات دالة مةاوية بين التوج  التااسسو وداسةية اااجار لدى اعبو المباررة.توجد ع-3
 عالقة ارتباط  ات دالة مةاوية بين التوج  التااسسو والسموك التااسسو لدى اعبو المباررة. توجد-4
د عالقــة ارتبــاط  ات دالــة مةاويــة بــين داسةيــة اااجــار الريااــو والســموك التااسســو لــدى اعبــو توجــ-5

 المباررة.
هااك عالقة ارتباط  ات دالة مةاوية بين التوج  التااسسو بكل من داسةيـة اااجـار الريااـو والسـموك -6

 التااسسو مةًا.
 التوصيات : 5-2
حــرار اــرورة تاميــة الصــ ات الا ســية قيــد ال-3 بحــث لالعبــو المبــاررة لالســت ادة ماهــا ســو تح يــق ال ــور وا 

 البطوات التو يشاركون بها.
ارورة ااهتمام بالبرامج التو تساعد عمى تامية الص ات وال درات الا سية والة مية وخاصة سو سترة ما -4

 قبل المااسسات.
المبــــاررة بمختمــــف ال  ــــات ســــواء إجــــراء دراســــات مشــــابهة لب يــــة الصــــ ات أو الســــمات الا ســــية لالعبــــو -5

 الااش ين والشباب والشابات.
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 المصادر العربية واألجنبية
 

 المصادر العربية :
: ) ال ـاهرة دار ال كـر  3أحمد أمين سوري   طـارق محمـد بـدر الـدين و سـكولوجية ال ريـق الريااـو   ط-3

 ( . 4223الةربو   
ـــا ت ا -4 ـــم ال : ) ال ـــاهرة   دار ال كـــر  4الم ـــاهيم والتطبي ـــات   ط –لريااـــو أســـامة كامـــل راتـــب  و عم

 ( . 9;;3الةربو   
ـــ  خمي ـــة و الامـــو والداسةيـــة ســـو توجيـــ  الاشـــاط الحركـــو لمط ـــل  -5 ـــراهيم عبـــد رب أســـامة كامـــل راتـــب   إب

 ( . 4227واألاشطة الريااية المدرسية  : ) ال اهرة ـ دار ال كر الةربو   
و أساســيات عمــم الــا ت التربــوي   ) ترجمــة (   محــو الــدين تــوق و عبــد الــرحمن  جــون وايمــو وأواده -6

 ( . 6:;3عدت : ) عمان   مطبةة جون وأيمو   
: ) الاجـف األشـرف   دار  3  ط  SPSSعايد كريم الكاااو و م دمة سو الحصاء والتطبي ات يـو  -7

 ( . ;422الاياء لمطباعة والاشر   
: ) عمان   دار ال كر لمطباعة والاشـر  3ف قطامو و مبادئ عمم الا ت   طعبد الرحمن عدت   ااي -8
  4222 . ) 
 (. 99;3: ) ال اهرة   دار المةارف    3عمو محمد مطاوع و سيكولوجية المااسسات   ج -9
: ) ال ــاهرة   مركــر الكتــاب لماشــر     9محمــد حســن عــالوي و مــدخل ســو عمــم الــا ت الريااــو   ط -:

422;. ) 
: ) ال ـــاهرة   مركـــر الكتـــاب لماشـــر    3محمـــد حســـن عـــالوي و ســـكيموجية الجماعـــات الريااـــية   ط -;

3;;: .) 
: ) ال ـــاهرة   مركـــر الكتـــاب  3محمــد حســـن عـــالوي و موســوعة ااختبـــارات الا ســـية لمريااــيين   ط -32

 ( . :;;3لماشر   
اهرة   مركــــر الكتــــاب لماشــــر   : ) ال ــــ 3محمــــد حســــن عــــالوي و ســــيكولوجية ال يــــادة الريااــــية   ط -33

3;;:.) 
: )  3محمـــد اصـــر الـــدين راـــوان و الحصـــاء الوصـــ و ســـو عمـــوم التربيـــة البدايـــة والريااـــية   ط -34 

 ( . 4225ال اهرة   دار ال كر الةربو   
محمـود عبـد ال تـاح عاـان و سـيكولوجية التربيـة البدابـة الاظريـة والتطبيـق والتجريـب : ) ال ـاهرة ـ دار  -35

 ( . 7;;3ال كر الةربو   
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مهــدي عمــو دويغــر و التوجــ  التااسســو وعالقتــ  بــأهم مظــاهر اااتبــاه ودقــة أداء المهــارات األساســية  -36
لالعبــو ) المــواي تــاي ( المت ــدمين   رســالة ماجســتير )ييــر ماشــورة (   كميــة التربيــة الريااــية   جامةــة 

 . 4229بابل   
ل اتيـــة وعالقتهـــا بداسةيـــة اااجـــار الريااـــو والســـموك التااسســـو لـــدى وســـاء تركـــو مرعـــل و ال اعميـــة ا -37

اعبـــو الـــدوري الممتـــار والاخبـــة بكـــرة اليـــد ســـو الةـــراق   رســـالة دكتـــوراه ) ييـــر ماشـــورة (   كميـــة التربيـــة 
 . 4227الريااية   جامةة بغداد   

 
16- Bandure . A, Self- efficacs defined , Ins ,2000.p46.  

17www.Pmorry.edy/Education/mfp/1994. 

18- Gill ,D. L & Deeter , T.E : Development of Sport Orintation questionnaire 

Quartenly for Exercise and Sport Vol-5 , 1988 ,pp191   

 
 
 

             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ( 1ممحق ) 
 استمارة أستبانة مقياس التوجه التنافسي

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

ــة االنجــاز الرياضــي  ــه بدافعي ـــ) التوجــه التنافســي وعالقت ــان إجــراا بحثهمــا الموســوم ب ــروم الباحث ي
( ونظرًا لما تتمتعـون بـه مـن خبـرة وكفايـة رياضـية لـتا نرجـو والسموك التنافسي لدى العبي المبارزة
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جابــة عمــى عبــارات المقيــاس بوضــع عالمــة )صــح ( أمــام العبــارات التــي تراهــا تتناســب تفضــمكم باإل
مكاناتك .  وا 

 مع فائق الشكر والتقدير.
 

 الباحثون                                                                      
 

 اسم الالعب : 
 النادي / المحافظة : 

 نوع السالح :  
 مكان العمل :  
 التاريخ     :  

 التوقيع     :      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقياس التوجه التنافسي

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  العبارات ت
      أدائي في اىحدزًب أفضو من أدائي في اىمنافسة  1

 

ًصععععب ٌيعععوز جسمٌعععص ادحاعععاكي ٌنعععدما أزجنعععب  عععع   2

 األخطاء اثناء اىمنافسة

     

      طاء قيٌية جداً في اىمنافسات اىحساسةازجنب أخ 3
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في اىمنافسات اىسعلية ًنعنأ أدائعي أفضعو معن أدائعي  4

 في اىمنافسات اىصعاة

     

ال اشعععس  ععاىعند ٌنععد جمععنس اىمنععافف أم اىمنافسععٌن  5

 أثناء اىمنافسة

     

 عد دلاًعة اىمنافسعة اسعحطٌن أأ أجعرمس معو معا ًحعدخ  6

 فٌلا

     

 

ك فعععي اىمنافسعععة ال افنعععس فعععي  عععسمز  ٌنعععدما اشعععحس 7

 جمنقي فٌلا

     

ًنعم  مسعحنه أدائعي فعي اىمنافسعة اىحعي  اعاكدكا  8

 أٌداداً ماٌس  جداً من اىمااكدًن

     

ال اشععس  ععقى قيع  أم جععنجس أثنعاء اىمناقعع  اىحساسععة  9

 في اىمنافسة

     

      اقحصد في  ره اىجلد من اىمنافف اىقنى 11

 

س  صععععنز  ما ععععحة فععععي لععععازاجي جظقععععدزاجي مملعععع 11

 اىمنافسات اىحساسة ماىلامة

     

      قاو اىمنافسة اىلامة اشعس  اىحماؤه 12

 

      ًقو مسحنه أدائي ميما شادت صعن ة اىمنافسة 13

 

اشعس  مقداأ األمعو ٌنعدما ال جنعنأ اىنحٌجعة ىصعاىحي  14

 أم ىصاىح فسًقي في اىيحظات األخٌس  من اىمنافسة

     

      أخاو من اححماه إصا حي اثناء اىمنافسة ال 15

 

أدائععي فععي جمٌععن اىمنافسععات فععي مسععحنه مسجمععن مال  16

 ًحغٌس

     

 

ال اشعععععس  ععععقى  ععععغش ٌصععععاي قاععععو اشععععحسامي فععععي  17

 اىمنافسة

     

 

أخاععو مععن ادعمععاى مسععحنه أدائععي فععي اىمنافسععة  18

 ٌندما ًااكدكا  ع  اىاعصٌات اىلامة

     

ائععي فععي اىمنافسععات ًسجمععن مًععنعم  مععن مسععحنه أد 19

 منافسة ألخسه

     

 عععد ادحلععاء اىمنافسععة أشعععس  ععقدني منععث فععي أفضععو  21

 مسحنه
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 ( 2ممحق ) 

 استمارة استبانة مقياس دافعية االنجاز الرياضي
 الالعب........................................... المحترم 

 حية طيبة ...................ت
ــة االنجــاز الرياضــي  ــه بدافعي ـــ) التوجــه التنافســي وعالقت ــان إجــراا بحثهمــا الموســوم ب ــروم الباحث ي

( ونظرًا لما تتمتعـون بـه مـن خبـرة وكفايـة رياضـية لـتا نرجـو والسموك التنافسي لدى العبي المبارزة
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( أمــام العبــارات التــي تراهــا تتناســب تفضــمكم باإلجابــة عمــى عبــارات المقيــاس بوضــع عالمــة )صــح 
مكاناتك .  وا 

 مع فائق الشكر والتقدير.
 

 الباحثون                                                                      
 

 اسم الالعب : 
 النادي / المحافظة : 

 نوع السالح :  
 مكان العمل :  
 التاريخ     :  

 التوقيع     :      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقياس دافعية االنجاز الرياضي

 دزجة  اىعاازات ت

ماٌعععس  

 جداً 

 دزجعععة 

 ماٌس ً 

 دزجععععععة 

 محنسطةً 

 دزجعععة 

 قيٌية

 دزجة 

قيٌيعععععة 

 جداً 

أجد صعن ة في محامىة اىنعنً ٌقعب كصًمحعي فعي  1

 اىمنافسة

     

ًعجانععي اىبٌععب اىععرى ًحععدز  ىسععاٌات إ ععافٌة  2

 ىححسٌن مسحناه
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ق في األداء أثناء اىمنافسة فئدني ٌندما ازجنب خط 3

 أححاج ىاع  اىنقث ىني أدسو كرا اىعطق

     

االمحٌععععاش فععععي اىسًا ععععة ال ًعحاععععس مععععن أكععععدافي  4

 األساسٌة

     

 

أحف غاىاعاً  عاىعند قاعو اشعحسامي فعي اىمنافسعة  5

 مااشس ً 

     

اسعععحمحن  ححمعععو أًعععة ملمعععة ماىحعععي ًعععسه  عععع   6

 عاةأدلا ملمة ص اٍخسًناىبٌاٌن 

     

      أخاو اىلصًمة في اىمنافسة 7

 

      اىحظ ًؤدى إىو اىمنش  دزجة أماس من  ره اىجلد 8

 

في  ع  األحٌعاأ ٌنعدما أدلعصً فعي منافسعة فعئأ  9

 ذىل ًضاًقني ىعد  أًاً

     

ىععده اسععحعداد ىيحععدزًب لععناه اىعععاً  ععدمأ ادقطععا   11

 ىني أدجح في زًا حي

     

      ي اىننً ىٌية اشحسامي في منافسةال أجد صعن ة ف 11

 

اىمععنش فععي اىمنافسععة ًمنحنععي دزجععة ماٌععس  مععن  12

 اىس ا

     

      أشعس  اىحنجس قاو اىمنافسة اىسًا ٌة 13

 

أفضععو أأ اسععحسًح مععن اىحععدزًب فععي فحععس  مععا  عععد  14

 االدحلاء من اىمنافسة اىسسمٌة

     

قنععي ٌنععدما ازجنععب خطععق فععي األداء فععئأ ذىععل ًسك 15

 لناه فحس  اىمنافسة

     

ىعععدى زغاعععة ٌاىٌعععة جعععداً ىنعععي أمعععنأ داجحعععاً فعععي  16

 زًا حي

     

 

فعي اىمنافسعة ال اداعغو فعي اىحمنٌعس  اشحساميقاو  17

 ٌما ًمنن أأ ًحدخ في اىمنافسة أم ٌن دحائجلا

     

      أحامه  نو جلدى أأ أمنأ أفضو الٌب 18

 

ظعات اىحعي جسعا  اسحطٌن أأ أمنأ كادئعاً فعي اىيح 19

 اىمنافسة مااشس ً 

     

      كدفي كن أأ أمنأ ممٌصاَ في زًا حي 21
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 ( 3ممحق ) 

 استمارة استبانة مقياس السموك التنافسي
 الالعب........................................... المحترم 

 تحية طيبة ...................
ــروم الباح ــة االنجــاز الرياضــي ي ــه بدافعي ـــ) التوجــه التنافســي وعالقت ــان إجــراا بحثهمــا الموســوم ب ث

( ونظرًا لما تتمتعـون بـه مـن خبـرة وكفايـة رياضـية لـتا نرجـو والسموك التنافسي لدى العبي المبارزة



 27 

تفضــمكم باإلجابــة عمــى عبــارات المقيــاس بوضــع عالمــة )صــح ( أمــام العبــارات التــي تراهــا تتناســب 
مكا  ناتك .وا 

 مع فائق الشكر والتقدير.
 

 الباحثون                                                                      
 

 اسم الالعب : 
 النادي / المحافظة : 

 نوع السالح :  
 مكان العمل :  
 التاريخ     :  

 التوقيع     :      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقياس السموك التنافسي
 أبداً  أحياناً  دائماً  تالعبارا ت
ينخفض مستوى أدائي في المنافسـة التـي يشـاهدها بعـض األشـخاص  1

 المهمين
   

   عندما ارتكب بعض األخطاا أثناا المنافسة فإنني ال أجـد صـعوبة فـي  2
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 استعادة تركيز انتباهي
    تزداد ثقتي في نفسي كمما اقترب موعد المنافسة 3
    بعض األخطاا أثناا المنافسةأعنف نفسي عندما ارتكب  4
عنــدما ينتقــدني مـــدربي أو أحــد زمالئـــي أثنــاا المنافســـة فــإنني أجـــد  5

 صعوبة في تركيز انتباهي طوال الفترة الباقية من المنافسة
   

ــي  6 ــاا المواقــف الحساســة ف ــة بصــورة واضــحة اثن ــدراتي العالي تظهــر ق
 المنافسة

   

من عدم قدرتي عمى األداا بصورة  في المنافسات الهامة أشعر بالقمق 7
 جيدة

   

قبــل اشــتراكي فــي المنافســة ال احتــاج لممزيــد مــن الوقــت لكــي اســتعد  8
 نفسيًا وتهنياً 

   

    ينتابني القمق الشديد قبل اشتراكي في منافسة هامة 9
عندما تسوا االمور فـي المنافسـة فـإن تلـك ال يسـبب فـي االرتبـاك أو  10

 القمق
   

    في المنافسة الرياضية أفضل بكثير من أدائي أثناا التدريب أدائي 11
ــه  12 ــي بعــض قرارات ــد أخطــر ف ــم ق ــد أن الحك ــدما اعتق ــاا المنافســة عن أثن

 بالنسبة لي أو زمالئي فإنني ال انفعل 
   

    بعد انتهاا المنافسة استطيع أن أتتكر كل ما حدث في المنافسة  13
    ناا اشتراكي في المنافسة اخشى من احتمال إصابتي أث 14
أحاول تجنب التفكير في المنافسة القادمة ألن تلـك يسـبب لـي المزيـد  15

 من الضيق
   

قبــل اشــتراكي فــي المنافســة مباشــرًة أشــعر بــرنني ال اســتطيع تــتكر أي  16
 شيا

   

    مستوى أدائي ثابت في المنافسات وفي حدود أقصى قدراتي 17
    ر برنني كنت استطيع األداا بصورة أفضلبعد المنافسة أشع 18
    أجد متعة أثناا التدريب بدرجة أكبر منها أثناا المنافسة 19
    أرتكب بعض األخطاا في المحظات الحساسة في المنافسة 20
 


