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 السمات الشخصية وعالقتها بدافعية االنجاز لدى 
 رياضة الجمباز في الناشئين

 أ.د/ مختار أمين عبد الغني 
  د/ محمد إبراهيم محمد 


 أسماء شعبان / هالباحث 

 مقدمة البحث : 

 أهيي  مييو ال ياضيي  الييس    ليي م( 1994محمييح ن ييو  يي     يشيي   
 ال ياضي   لل ي   بالس يب  التحةيبي  العمليي   لي  ايجابيي  بصيوة  تؤث  الت  العلوم
  ليي  للتعي   البشيي ي  اليس   تكييويو في  تبحيي  التي  اإلن يياني  العليوم أنييح فهيو

  ميا مشيال ته نياتيه   ني  أسيلو  تححييح  لي  لم يا حته  قحةاته سلوكه   افع
 مجمو ي  إال مياه  ال ي   شخصيي  أن ن    استعحا ات    افع مو ال لوك  ةاء
 ال ييمات  ةاسيي   تعتبيي  االفيي ا   مييو غ يي    ييو تم يي   التيي  الس  ييي  ال ييمات مييو

 اليس    لي  مجيا  ف  أهمي  الموضو ات أكث  مو الس  ي   المهاةات الشخصي 
 الشخصييييي  ال ييييمات التيييي   المواهيييي  ال  يييييح   الس  ييييي  البحنييييي  فالخصييييا  

 (7 :17  .ال ياض و لهؤالء الس  ي   المهاةات

 الموضيو ات ميو الشخصيي  تعتبي  أنيه م(2003"  ةفيا    ا ي "  يش  
 الشخصييي  اسيتمحت  قييح ال ياضي  الييس    لي  مجييا  في  هامييا مالانيا تمثيي  التي 

 تعتبيي   ةبمييا البحاييي  السقطيي  هييو ال يي   سييلوك فيعتبيي   لييكل  طبيعتهييا مييو الكث يي 
   هييييييو المييييييؤث  هييييييو الس  ييييييي  الحيييييييا  هييييييو ال يييييي   أن الشخصييييييي  نظ يييييييات

 (.11:26المجتمع.  

                                                           

 .أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف وعميد الكلية 
  مدرس بقسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف. 

 .باحثة بقسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف 
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  ييو مس صيل  لي ي  ال ي    شخصيي ( م2003نمي "    يضيي  " ياط 
  صي ه  ف  الس    لماء ب و اخت   هساك كان شخصي    ان هو ذاته  فال   

ناجيات   صيوة  في  ي اهيا مو  مسه  أنماط صوة  ف  ي اها مو فمسه  الشخصي 
 (  8 :13  سمات صوة  ف  ي  نها  آخ  ن 

  تم يي  الشخصييي  ال ييمات تييحخ  أنييه م(1991 يي ت"   أنمييح"  يييكك 
 أ  ن يبيا  الثابتي  ال يمات الي  ذلي  ي جيع بعي   يو بعضيها السيا  شخصيات

العاةضي   الموق ي  ال يمات  لي ي  المواقي  ميو كب ي   يح  في  أث هيا يظه  الت 
 (292:3  .ال    يؤ يه الك  العم  نوع أ  المواق  طبيع   ل  تتوق  الت 

 المصيحة هي  الشخصيي  م(  تعتبي Burton"  1975بوةتيون "" يش   
 الي  تهيح  التي  للحةاسي  البحاي  نقط  فه  لكل  ال لوك مظاه  لجميع ال  ي  
 (76 :28  .مع و مجا  ف  ال    فا لي   و الكش 

 اسييييتخحام ل يييي  تعييييح  انييييه( م1998  " يييي     ن ييييو محمييييح"  يييييكك 
 بأنيه األشخاص أنح نص  الحياتي    سحما المواق  مو كث   ف  ب سا الشخصي 

 ف نييييا  ييييحي  أن أ  .لألخيييي يو بالس ييييب  غ يييي  جكابيييي  أ  جكابيييي  شخصييييي  ذ 
 الشخصييي   ةاسيي  نتسييا   أن ن ييتطيع قوييي    لكيي  شخصييي  ذ  أ  الشخصييي 

 المظيياه   ليي  ةكيي ت التيي  التعيياةي  بعييح هسيياك أن موضييوةي   نجييح أكثيي  بشييال 
 أن  لي  ال ي   قيحة " أ  كمث ي  الشخصيي     مسهيا(ال يلوك  للشخصي  الخاةجي 

 المم ي   ال ي   اسيتجابات" أ  كاسيتجاب     الشخصيي "األخي يو ليح  انطبياع يت ك
 :19  "الب ئي  في  االجتماةيي  المظياه  ميع توافقيه  أسيلو  االجتماةي  للمث  ات

77). 

 اليي  الشخصييي  أن م هييوم  ليي ( م1999"   ة ييي  صيي اء"تشيي    كمييا
 ال يمات هيك  بي و القا مي   الع قيات لل ي   المم ي   ال مات أ  الخصا    ةاس 
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المحيطي     المواقي  األفي ا  بياق  مع ن  ه لتكي  ال    ي تخحمها الت   الط ق 
 طي ق  تحيح  ال ي   لشخصيي  المم ي   ال يمات أ  الخصيا   تلي  فيأن ذلي    ل 

 لل يلوك ال ا يي  نجي  أيضيا  تعتبي  نياتيه في  سيا ح  مواقي  ف  ال     استجاب 
  هيك  األفي ا  ميو غ ي    و بها  يس    تم    شخصي  ف   فلك   لكل    اإلن ان 

 : 12 ال ي    ميو الصيا ة   األفعيا  التصي فات شيال  كب    بحةج  تحح  الشخصي 
20-19) 

 (م1993  "شيمعون  محميح"   (م1998"        محمح" مو ك   يت ق
 قيييا  أ  ات اسييتخحام فيي  المييحةب و معظيي  تواجييه ملحقيي  مشييالل  هسيياك أن  ليي 

 اسييتخباةات ي ييتخحمون  المييحةب و بعيي  أن المؤسيي  مييو انييه الشخصييي   ن يي 
  طبيعيييي  نييييح   فيييي  التعمييييق   ن  الشخصييييي  مالونييييات بعيييي  تقييييي   قييييوا  

 ي يييتخحمون   ل هيييا  كمييا تتطبييق أن يماليييو التيي  الع سيييات  نوةييي  اسييتخحاماتها
 األفييي ا  أ  الس  ييان  و الم ضيي   لييي  للتطب ييق خصيصييا تصيييميمها تيي  مقييايي 

 للشخصيي  اختبياةا ي يتخحمون  قح أ  ن  ي  اضط ابات أ  مشال ت يعانون  الكيو
 م نلي   لي  بتطبيقيه  يقوميون  مع سي   م يي  م نلي   لي  للتطب ق اساسا صم 

 ( 186-185 :17   (399 :19 أخ  .   م ي 

 الس  ييي  خصا صييه شييخ  لكيي  أن( م1994"   يي     محمييح"  يييكك 
 سييواء االخيي    ال ياضييي  االنشييط  انييواع مييو غ يي    ييو بهييا  يتم يي  يس يي   التيي 

 المهياةات لطبيع  ا  بالس ب  السشاط نوع محتويات ا  مالونات ا  لطبيع  بالس ب 
 مييو ال  يي  بييه يتم يي  ان يسبغيي  لمييا بالس ييب  ا  الخططييي  القييحةات ا  الح كييي 

 ي تقي  ن  ال  بي و ان اثبي  قيح  البحوث الشواهح ان كما  مع س  شخصي  سمات
 قييحةاته  م ييتو    ييو يقيي  بم ييتو   يظهيي  ن  االةا    قييو  الس  ييي  ال ييمات اليي 

 ن يو ميو بيال غ  لهي   المتوقيع الم يتو   ميو اقي  نتيا   ي جلون  كما الحقيقي 
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  المهاةييييييييييييييييييييييييي  البحنييييييييييييييييييييييييي  الجوانيييييييييييييييييييييييي  فيييييييييييييييييييييييي  ا ييييييييييييييييييييييييحا ه 
 (.23-22: 17   الخططي  

 ال   ييي  األلعييا  ال بيي  يتم يي  ن يي ( م1997  " ةاتيي  أسييام " يشيي  
 ذهبييا الجماةييي    اذا األلعييا  ال  بيي  مييو غ  هييا  ييو تم  هييا ن  ييي  بخصييا  

 تبعييا مختل يي  بخصييا   يتم يي  ن  الوانييح السشيياط ال بيي  أن نجييح ذليي  مييو أبعييح
 م اكيي   لكيي  خاصيي  طبيعيي  ةياضيي  نشيياط فلكيي  الملعيي  فيي    اجبيياته  لم اكيي ه 

    هيكا األخي    الم اكي   متطلبيات  اجبيات  يو تختلي   متطلبيات  اجبيات اللع 
  اجبيات بي و التبيايو  كيكل  التساف يي  ال ياضيي  األنشيط  بي و الواضح االخت  

   ان عالييييييي    قلييييييي  بحنييييييي  صيييييي ات يسميييييي  نشيييييياط كيييييي  ن يييييي  ال يييييي  كيييييي 
 (136 :5 متسو  . 

 بانهييا ال ياضيي  االنجييا   افعيييه( م1998  " يي     محمييح" يعيي   كمييا
  االمتييا  الت يوق   محا ليه ال ياضيي  المساف ي  مواقي  لمواجه  ال    استعحا 

 اظهياة ط ييق  يو  االمتيا  الت وق  معاي   مو مع و ا  معياة م تو   ضوء ف 
  السضيا  الك يا  في  ال غبي  كتعب ي   يو  المثاب    ال ا لي  السشاط قحة كب   مو

 (252: 19 ال ياضي . المساف   مواق  ف   االمتيا  الت وق  اج  مو

 ل قتيي ا  ال  يي  اسييتعحا  م( بأنهييا1995  سييان"  محمييو " يع فهييا كمييا
 الت يوق  في  ال غبي  مثي  م ياهي   يح  ذلي   يتضمو ايجابيا المساف   مواق  مو

  بسييياء ال ياضيييي  المساف ييي  فييي  إلنجيييا  السجيييا   اقعييييا المخطييي  الجيييا   ال يييع 
 (123: 21  .اإليجابي  الطمو  م تويات خ   مو الحافعي  االهحا 

 بانهييا اإلنجييا   المساف يي  م(  افعيييه1997  "ةاتيي  اسييام " يع فهييا كمييا
 التيي   المهييام الوجبييات انجييا  فيي  السجييا  اجيي  مييو ال ياضيي  يبكلييه الييك  الجهييح
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  الشيعوة ال شي  مواجهي   سيح المثياب   كيكل  المساف ي  ا  التيحةي  في  بها يالل 
 (157 :5  . المهام الواجبات تل  انجا   سح بال خ 

 البحث: مشكلة

  الح ليي  المحليي  الجمبا   بطوالت التحةيبات البانثون  متابع  خ   مو
 المساف يي  أ  التييحةي  فيي  سييواء االن عالييي  للمواقيي  ملحييو  ا  يييا  النظييوا فقييح

 األمييوة  أ لييياء  الحالييام المييحةب و مييو الس  ييي  الضييغوط مييو للعحيييح  التعيي  
 الصيعوب  م يتو     يا   المتساف  و ال  ب و ب و الم تو   تقاة   مع  ال م ء

 المساف يي  لستييا   الخيياط  العيي    كييكل  المختل يي   األجهيي    ليي  الح كييات أل اء
 ال  بيي و قييحة   تختلي   الييكهس  البيحن  لإلنهيياك الجمبيا  ال بيي  يعي   قييح مميا
 .ل  ب و الشخصي  ال مات باخت   طالضغو  هك  مواجه   ل 

 في  ل  بي و الشخصيي  لل يمات الحةاسيات مو العحيح تسا   مو  بال غ 
 االم ييي    يييح ةا يييح مييو كييي   ةاسييي  مثييي  الشخصييي  لل يييمات ال ياضيييي  األنشييط 

 تتسيا   الحةاسيات هيك  ان اال( 26  (2003  ةفا    ا      ةاس (9  (2008 
 لإل يييحا  الهامييي  المحيييح ات كأنيييح الشخصيييي  بال يييمات اإلنجيييا   افعيييي    قييي 

  اليتحال  اليكات  لي  االمتيا   الت يوق  معاي  لبلوغ معياة  جو  ظ  ف  للمساف  
  جهييي  فقيييح ليييكا العقبيييات  لييي   التغلييي   تسظمهيييا تسا لهيييا  ن يييو األفكييياة فييي 

 ال بييي  ليييح  الشخصيييي  بال يييمات    قتيييه اإلنجيييا   افعيييي " الحةاسييي  البيييانثون 
 ".الجمبا  ةياض  ف  الم تويات

 البحث: هدافأ
 الجمبا . ال ب  لح  الشخصي  ال مات تححيح  ةج  .1
   افعييي  الجمبييا  ل  بيي  الشخصييي  سييمات بيي و  ةجيي  الع قيي  تححيييح .2

 .اإلنجا 
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  البحث: تساؤالت
 الجمبا ؟ ل  ب  الشخصي   ةج  ال مات مح   الل  ما .1
 الجمبيا  ال ب  لح  الشخصي  ال مات ب و الع ق ما مح   الل   ةج   .2

 االنجا ؟   افعي 
  البحث: الواردة المصطلحات

   Trait: السمة
المم ييي   االتجيييا  الييي  تشييي  ( م1994"   ييي     ن يييو محميييح" يع فهيييا

 أساسيها  لي  ت ي ق  أن يماليو صي   ه  مع س   ا  بط يق  ي لكه لك  للشخ 
 (175 :17  أخ .  ف   ب و

 Personal الشخصية:
 ال يي    اخيي  الييحيسام  التسظييي ( م1995  " يي     ن ييو محمييح" يع فهييا

 أ  ال يلوك في  سيواء للشخ  ال  يح اتابع تحح  الت  ج مي  الس   السظ  لتل 
 (81 :18  .به المحيط  الب ئ  مع يتوافق بما الت ك  

 personal Trait الشخصية: السمات
 ن ييييبيا ثابتيييي  اسييييتعحا ات( م1995  " يييي     ن ييييو محمييييح" يع فهييييا

 مواقيي  كانيي  سييواء تححيييحها سييبق بطيي ق  المحيطيي  للب ئيي  للمواقيي  ل سييتجاب 
 (22 :18  تساف ي .  مهسي  ا  نياتي 

 Achievement motivation االنجاز: دافعية
 ال ياضيييي  اسييييتعحا  انهييييا( م1998"  ن ييييو  يييي     محمييييح" يع فهييييا

 اظهياة ط ييق  و  االمتيا  الت وق   محا ل  ال ياضي  المساف   مواق  لمواجه 
  السضيا  الك يا  في  ال غبي   يو كتعب ي   المثاب    ال ا لي  السشاط مو كب   قحة

  المساف يييييييييييييي  مواقيييييييييييييي  فيييييييييييييي   االمتيييييييييييييييا  الت ييييييييييييييوق  أجيييييييييييييي  مييييييييييييييو
 .(252 :19 ال ياضي  
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 الدراسات السابقة:
 ال يمات في  مقاةني  " ةاسي    بحةاس  بعسوان(9  (2008  االم   ةا ح قام -

 محافظي  في  ال   يي  ال ياض  ألعا  بع  مستخبات ناش   سح الشخصي 
  سييح الشخصييي  ال ييمات  ليي  التعيي   اليي  الحةاسيي  بابيي "  ن يي  هييحف 

 بابيي    قييح أسييتخحم محافظيي  فيي  ال   ييي  االلعييا  بعيي  مستخيي  ناشيي 
 ال يي  (33  البحيي   ليي  الوصيي     قييح اشييتمل    سيي  المييسه  البانيي 
 ناشيي  تم يي  الستييا   اهيي  مييو ال   ييي    كانيي  فيي  االلعييا  ناشيي  يمثلييون 

 ناشييي  تتم ييي   كيييكل  ل سيييتثاة   القابليييي   العح انيييي  بالعصيييبي  الم كمييي 
 .ال ياضي  االلعا  مماةس  ف   االجتماةي  الهح ء ب م  الجمساست 

 الس  ييي  الب  ف ييي " بحةاسييي  بعسيييوان (25  (م2005  سيييويل  مهيييا قامييي  -
 البحيي  يهيح  الع بييي "  ن ي  مصي  بجمهوةيي  الييح ل  و الجمبيا  ل  بي 

 نجيي  ع   بليي .م.ج اليح ل  و الجمبييا  ل  بيي  الس  ي  الب  ف يي  بسيياء الي 
 اسيتط ع اسيتماة  البيانثون    ل    اسيتخحم  جمبا  ال   (20  الع س 

 ط ييييق  يييو البيييانثون   اسيييتطا   المقييييا  سيييمات لتححييييح الخبيي اء ةأ 
 ل  بييي و الس  يييي  الخصيييا   تسا لييي  التييي  العلميييي   الم اجعييي  البحيييوث
 فيي  الييح ل  و الجمبييا  ل  بيي  الس  يي  الب  ف يي  سييمات لتححيييح الييح ل  و

 الستييا   الب  ف يي  اهيي  البييانثون   كييان مييو إل هييا توصييل   التيي   ع.م.ج
 يماليييو  لميييي   سييي ل  الم يييتخل   اليييح ل  و الجمبيييا  ل  بييي  الس  ييي 
 الييي  861 0  بييي و ميييا سيييماته ثبيييات معامييي  بلييي  ن ييي   لييييه اال تميييا 

 الجمبييا  ل  بيي  الس  يي  الب  ف يي  ( 8 0  صييحقه معاميي   بليي ( 98 0
  الجيي اء   بييالس    االصيي اة الثقيي   هيي  سييمات( 5  مييو يتكييون  الييح ل  و

 (.اإلنجا  الشجا     افعي 
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 البحث: منهج

 فييي  كيييا و هيييو ميييا لوصييي   ذلييي  الوصييي   الميييسه  البيييانثون  اسيييتخحم
  ةاء تكميو التي  التوجهيات  لي   التعي  الجمبيا   ال بي  ليح  ال ياض  المحي 
   افعيي  الشخصيي  سيماته  بي و الع قي   لي   التعي   ال ياضي  اإلنجيا  سلوك

 .انجا ه 
 البحث: مجتمع

 المصييي    باالتحيييا  الم يييجل و الساشيييئ و  لييي  البحييي  مجتميييع اشيييتمل 
 .ال    الةب  250م ن   بل  مجتمع البح  2016 للموس  للجمبا 
 البحث: عينة

الجمبيا  الساشيئ و  ال بي  بي و ميو العشيوا ي  بالط يقي  الع س  اختياة ت 
 24 الةبي  مق يم و إلي   ال ي  72  ح    س  البحي  ن   بل  سس  18تح  

ال ييي  كع سييي  اسيييتط ةي  للموسييي   24الةبييي  كع سييي  أساسيييي     24ال ييي   
 .2016/2017التحةيب  

 البيانات جمع أدوت

 التالي : األ  ات البانثون  استخحم 
 (.م1989        ن و لمحمح الشخصي  ال مات مقيا  -أ 
 (.م1999 الم س   مختاة لمس  اإلنجا   افعي  مقيا  -  

 الشخصية: السمات مقياس

 فيييياةنب ج جيييي كو األصيييي  فيييي   ضييييعها للشخصييييي  ف ايبييييوةج مقيييييا 
 Hampel  ةايس هامبي  selg &Harber Frayporg Gerken  هاةب سي ل 
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Rayner الصيوة  اسيتخحام  ت  بألمانيا ف ايبوةج بجامع  الس    ل  أساتك  مو 
  أ ييح بألمانيييا giesen جي ييو جامعيي  مييو" diehl  ييي " قييحمها  التيي  المصييغ  

 محييا ة ثمييان ميو المقيييا   يتكيون   يي     ن يو محمييح للع بيي  القا ميي  صيوة 
  لي  المقييا   يشيم  ةبياةات 7 ُبعيح كي  يأخيك بح ي  ةبياة  56  لي  مو   و
 ال(  المحا ة ه : نع    ثسا   تقحي  مقيا 
  العصبي  المحوة اال   (1
  العح اني  المحوة الثان  (2
  الثال  اإلكتئابي  المحوة (3
 ل ستثاة  القابلي  ال بع المحوة (4
 االجتماةي  المحوة الخام  (5
 الهح ء المحوة ال ا   (6
 ال يط   ال ابع البعح (7
  الضب ( الك  الثامو المحوة (8

 

 المقياس: تصحيح طريقة
 انطباقهيا لحةجي  طبقيا ال أ  بيسع  ةبياة  كي   لي  باإلجابي  ال  ي  يقيوم

 نالته.  ل 
 يل : كما تصحيحها يت  الُبعح اتجا  ف  الت  اإليجابي  العباة  (1

   ةج  2 بسع : اإلجاب   سح -أ 
   ةج  1 ب : اإلجاب   سح -  

   يل : كما تصحيحها يت  الُبعح اتجا   ال  ف  الت  ال لبي  العباة  (2
   ةج  1 بسع : اإلجاب   سح -أ 
   ةج  2 ب : اإلجاب   سح -  

 ميييا  لييي  نيييح  بعيييح كييي   ةجيييات    تتييي ا   كليييي   ةجييي  ليييه ليييي   المقييييا  -
 (7:14 ب و
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 مسخ ض  بحةج  الُبعح هكا ف  ال    تم    و 9 : 7 ما ب و الحةجات  تعب  -
 متوسط  بحةج  الُبعح هكا ف  ال    تم    و 9 : 7 ما ب و الحةجات  تعب  -
 . الي  بحةج  الُبعح هكا ف  ال    تم    و 9 : 7 ما ب و الحةجات  تعب  -

 

 التالي: النحو على للمقياس العلمية المعامالت بحساب الباحثون وقام
 المقياس: صدق 

 االت ياق صيحق إيجيا  ط يق  و المقيا  صحق بإيجا  البانثون  قام 
 ةبيياة  كيي   ةجيي  بيي و االةتبيياط المقيييا    ذليي  بإيجييا  معاميي  لم يي  ات الييحاخل 
 خيياةج مييو ال يي  (24  قوامهييا   سيي   ليي   ذليي  إليييه  المستميي  المحييوة   ةجيي 

 يوضيح( 1   جيح   األصيلي  الع سي  مواص ات ن   األساسي   له  البح    س 
 .للمقيا  الحاخل  االت اق صحق توضح الت  االةتباط معام ت قي 

 

 (1  جح  
   ةج  ب و الحاخل  االةتباط معام ت

 24ن=  ف ايبوةج للشخصي لمقيا   إليه المستمي  المحوة ةباة    ةج  ك 
 المحور 

 العبارات
 اإلكتئابية العدوانية العصبية

القابلية 

 لالستثارة
 السيطرة الهدوء االجتماعية

الكف 

 )الضبط(

1 0.710 0.792 0.749 -0.617 0.658 0.774 0.455 0.782 

2 -0.718 0.939 0.922 0.617 -0.691 0.569 0.464 0.782 

3 0.589 0.851 0.594 0.619 0.808 -0.730 0.688 0.944 

4 0.710 0.910 0.808 0.597 0.726 0.823 0.608 0.948 

5 0.648 0.892 0.922 0.617 0.673 0.893 0.834 0.747 

6 0.648 0.877 0.475 0.502 -0.730 0.849 0.611 0.923 

7 0.598 0.882 0.445 0.538 0.628 0.629 0.815 0.948 

 0.344= 0.05  الل   م تو   22 ن ي   ةج   سح الجح لي ( ة  قيم 
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 بييالمجموع العبيياةات اةتبيياط معاميي  قييي  ت ا نيي ( 1يتضييح مييو جييح    
 هيييي  معييييام ت اةتبيييياط  اليييي  ( 0.948  0.730-  بيييي و مييييا للمحييييا ة الكليييي 

 .الصحق مو مقبول   ةج   ل  المقيا  أن  ل  يح  إنصا ي  مما
 المقياس: ثبات

 اسيييتجاب  ط ييييق  يييو  ذلييي  ك  نبيييا  ال يييا معامييي  البيييانثون  اسيييتخحم
 التييال   الجييح   المقييايي  ةبيياةات  ليي  االسييتط ةي  الع سيي  فيي  الم حوصيي و

 :ذل  يوضح
 (2  جح  

 ك  نبا  أل ا معام  باستخحام ف ايبوةج للشخصي  مقيا  ثبات
 24= ن

 قيم  ال ا ك  نبا  االلتواء االنح ا  المعياة   المتوس  الح اب 
169.417 10.607 0.714 0.756 

 0.344= 0.05  الل   م تو   22 ن ي   ةج   سح الجح لي ( ة  قيم 

  ال  قيم   ه  0.756الجح لي  " ة" قيم  بلغ ( 2يتضح مو جح    
 .الثبات مو مقبول   ةج   ل  المقيا  إن  ل  يح  مما إنصا ي 

 اإلنجاز: دافعية مقياس:  ثانيا

مختيياة  ةاتيي   مسيي  كاميي   هيي ان  أسييام  الع ييي   بييح ل ليي  أ ييحا  مييو
 التيي  العبيياةات  هيي  ةبيياة  27 أبعييا  ت ييع  المقيييا  م   يضيي 1999 الم سيي 
  ل هيا بسي  التي  األبعيا  تمثي   الت  الت ع  العوام   ل   الي  بتشبعات تشبع 

 :  ه  المقيا 
 Sport mastery desireال ياض .  الت وق  ف  ال غب : األ   البعح (1
 Self-confidenceال ياض .  باأل اء الس   ف  الثق : الثان  البعح (2
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 Commitmentالهح .  إنجا  نحو االلت ام الثال : البعح (3
 Competitiveness بال اي . التساف  ال ابع: البعح (4
    Social approval االجتما  . التقحي  الخام : البعح (5
 Persistenceاأل اء.  ف  المثاب   ال ا  : البعح (6
 Autonomy الق اة. اتخاذ ف  االستق لي  ال ابع: البعح (7
 Level of.  األهحا    اقعي  الطمو  م تو   الثامو: البعح (8

aspiration 
-Achievement Selfلإلنجا .  الكات  الحافع التاسع: البعح (9

Motive 
 المقياس: تصحيح طريقة

 - كب ي   بحةجي  أ افيق  ث ث  تقحي  م  ان  فق استجاب   ةج  للمقيا 
  3 ةجيات   يو ذلي  يعب  مسخ ض ( ن   بحةج  ا فق - متوسط  بحةج  أ افق

 ةبياةات خمي   به ال لبي  للعباةات 3  2  1 اإليجابي    ةجات للعباةات 1  2
 81 بي و ميا للمقييا  الكليي  الحةجي   تت ا   6 11 16 20 22 أةقامها سلبي 

 :كالتال  الحةجات  ت     هك  أ ن  كحح 27  أقص  كحح
  الي . إنجا   افعي  تمث  فأ ل   ةج  68 مو الحةجات .1
 متوسط . إنجا   افعي  تمث   ةج  67 نت   ةج 41  مو الحةجات .2
 مسخ ض . إنجا   افعي  تمث   ةج  41 مو أق  الحةجات .3

 التال : السحو  ل  للمقيا  العلمي  المعام ت بح ا  البانثون   قام
 المقياس: صدق

االت ياق  صيحق إيجيا  ط ييق  يو المقييا  صيحق بإيجيا  البيانثون  قام
 ةبيياة  كيي   ةجيي  بيي و االةتبيياط المقيييا    ذليي  بإيجييا  معاميي  لم يي  ات الييحاخل 
 خيياةج مييو ال يي  (24  قوامهييا   سيي   ليي   ذليي  إليييه  المستميي  المحييوة   ةجيي 
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 يوضيح( 3   جيح   األصيلي  الع سي  مواص ات ن    له األساسي   البح    س 
 .للمقيا  الحاخل  االت اق صحق توضح الت  االةتباط معام ت قي 

 (3  جح  
 (24=ن  اإلنجا   افعي  لمقيا  الكلي   الحةج  ةباة  ك  ب و االةتباط معام 

 م
 العبارات                  

 األبعاد

العبارة 

 األولى

العبارة 

 الثانية

العبارة 

 الثالثة

معامل ارتباط األبعاد مع 

 الدرجة الكلية للمقياس

1 

 0.937 0.809 0.741 الرغبة في التفوق الرياضي

معاملل ارتبللاط عبلارات البعللد ملع الدرجللة  0.915

 الكلية للمقياس
0.634 0.767 0.871 

2 

 0.830 0.725 0.540 الثقة في النفس باألداء الرياضي

ارتبللاط عبلارات البعللد ملع الدرجللة معاملل  0.927

 الكلية للمقياس
0.530 0.646 0.767 

3 

 0.810 0.775 0.779 االلتزام نحو إنجاز الهدف

معاملل ارتبللاط عبلارات البعللد ملع الدرجللة  0.845

 الكلية للمقياس
0.538 0.721 0.733 

4 

 0.800 0.780 0.758 التنافس بكفاية

البعللد ملع الدرجللة معاملل ارتبللاط عبلارات  0.821

 الكلية للمقياس
0.543 0.697 0.687 

5 

 0.830 0.725 0.540 التقدير االجتماعي

معاملل ارتبللاط عبلارات البعللد ملع الدرجللة  0.927

 الكلية للمقياس
0.530 0.646 0.767 

6 

 0.704 0.846 0.634 المثابرة في األداء

معاملل ارتبللاط عبلارات البعللد ملع الدرجللة  0.912

 الكلية للمقياس
0.646 0.721 0.631 

7 

 0.699 0.696 0.786 االستقاللية في اتخاذ القرار

معاملل ارتبللاط عبلارات البعللد ملع الدرجللة  0.893

 الكلية للمقياس
0.878 0.625 0.492 

8 

 0.705 0.758 0.706 مستوى الطموح وواقعية األهداف

معاملل ارتبللاط عبلارات البعللد ملع الدرجللة  0.878

 الكلية للمقياس
0.733 0.540 0.646 

9 

 0.793 0.735 0.517 الدافع الذاتي لإلنجاز

معاملل ارتبللاط عبلارات البعللد ملع الدرجللة  0.774

 الكلية للمقياس
0.464 0.646 0.466 

 0.344= 0.05  الل   م تو   22 ن ي   ةج   سح الجح لي ( ة  قيم 
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 بييالمجموع العبيياةات اةتبيياط معاميي  قييي  ت ا نيي ( 3جييح     مييو يتضييح
 ه  معام ت اةتباط  الي  إنصيا ي  ( 0.878  0.464  ب و ما للمقيا  الكل 
 .الصحق مو مقبول   ةج   ل  المقيا  أن  ل  يح  مما

 : المقياس ثبات

 اسيييتجاب  ط ييييق  يييو  ذلييي  ك  نبيييا  ال يييا معامييي  البيييانثون  اسيييتخحم
 (4جح     المقيا  ةباةات  ل  االستط ةي  الع س  ف  الم حوص و

 (4  جح  
 24= ن   ال ا ك  نبا  معام  باستخحام اإلنجا   افعي  مقيا  ثبات  

 قيمة الفا كرونباخ االلتواء االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

120.917 15.469 0.910 0.918 

 0.344= 0.05  الل   م تو   22 ن ي   ةج   سح الجح لي ( ة  قيم 

  الي  قيمي   هي  0.918 الجح ليي " ة" قيمي  إن( 4  جيح   ميو يتضح
 الثبات. مو مقبول   ةج   ل  المقيا  إن  ل  يح  مما إنصا ي  

 تطبيق المقياسين:

ال ييمات الشخصييي   مقيييا   افعييي  االنجييا  ن يي  تيي  تطب ييق مقيييا  
 (.25/4/2016(  نت   3/2/2016 ل  الع س  األساسي  خ   ال ت   مو  

 

 وتبويبها:جمع البيانات 

( 1/5/2016(  نتيييي   26/4/2016ن يييي  تيييي  خيييي   ال تيييي   مييييو  
م اجعييي  نتيييا   المقياسييي و  التأكيييح ميييو صيييحتها  تصيييمي  نميييوذج  لييي  ب نيييام  
ميال  سوف  اك   لمعالجي  البيانيات بهيا بعيح تكوييحها تمه يحا إلجي اء المعالجيات 

 اإلنصا ي   ل ها.
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث:

 المتوسييي  لييي  ا   الم يييتخحم فييي  الحةاسييي  اشيييتم  األسيييلو  اإلنصييي
 معام  االةتباط   ك  نبا  ال ا   االلتواء   المعياة   االنح ا    الح اب 

 عرض ومناقشة النتائج:
  على:نص يي ذاألول وال التساؤلنتائج  ومناقشة عرض

 الجمبا ؟ ل  ب  الشخصي  مح   الل   ةج  ال مات ما -1

 (5جح    
 (48ن=   ت ت   ال مات الشخصي  ل  ب و  ال ةبات

 م

 (24الالعبات )ن=  (24الالعبين )ن = 

 السمة
متوسط 

 النسبة

ترتيب 

 السمة
 السمة

متوسط 

 النسبة

ترتيب 

 السمة

 5 20.148 العصبية 8 18.572 العصبية 1

 3 20.428 العدوانية 3 20 العدوانية 2

 1 20.714 اإلكتئابية 2 20.143 اإلكتئابية 3

 4 20.286 القابلية لالستثارة 5 19.429 القابلية لالستثارة 4

 6 20.143 االجتماعية 7 19 االجتماعية 5

 8 18.286 الهدوء 6 19.144 الهدوء 6

 2 20.571 السيطرة 4 19.573 السيطرة 7

 6 20.143 الكف )الضبط( 1 20.574 الكف )الضبط( 8

أن ت ت يي  ال ييمات الشخصييي  ل  بيي و جيياءت ( 5يتضييح مييو جييح    
القابلييييي   –ال يييييط    –العح انييييي   –اإلكتئابييييي   – ليييي  السحييييو التييييال   الكيييي  

العصيييبي (  ب سميييا جييياء الت ت ييي  بالس يييب   –االجتماةيييي   –الهيييح ء  –ل سيييتثاة  
القابلييييي   –العح انييييي   –ال يييييط    –ل ةبييييات  ليييي  السحييييو التييييال   اإلكتئابييييي  

الهييييح ء( ن يييي  جيييياءت سييييم   –االجتماةييييي   الكيييي   –العصييييبي   –ل سييييتثاة  
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الك   الضب (( ف  ن   الت ت   لحصولهما  ل  متوسي  ن يب   – االجتماةي  
  انح  بالس ب  ل ةبات.

 ف اب ي  ج لقا مي  الشخصيي  ال يمات ت ت ي  (5  جيح   مو ن   يتضح
 الجمبيا  ل  بي  الشخصيي  ال يمات ت ت ي  ن ي  جياء الجمبيا   الةبيات ل  ب 

 – الهيييح ء – ل سيييتثاة  القابليييي  – ال ييييط   – العح انيييي  – اإلكتئابيييي  – الكييي  
 قا ميي  تق يييمها كمييا الشخصييي  ال ييمات ت ت يي     جيياء(العصييبي  – االجتماةييي 

 – العح انيييي  – ال ييييط   – اإلكتئابيييي  ل ةبيييات الجمبيييا   للشخصيييي  ف اب ييي  ج
 سيم  ن ي  انتلي ( الهح ء –  الك  الجتماةي ا – العصبي  – ل ستثاة  القابلي 
 الشخصيي  ال يمات بي و ميو الجمبيا  ل  بي  األ   الت ت ي   لي   الكي  الضب 
 ال يييا   الت ت ييي     انتلييي (20.574  الح ييياب  متوسيييطها بلييي  ن ييي  للع سييي 

 .(20.143  الح اب  متوسطها  بل  أيضا الجمبا  ل ةبات

 بييالس   الثقيي  مييو  الييي   ةجيي   ليي  الجمبييا  ال بيي  ان ي نيي  ن يي 
 القيي اة اتخيياذ سيي    الجمبييا  ال يي  يحتيياج ن يي  المساف يي  أثسيياء االةتبيياك   ييحم
 مثييي  االضيييط ابات بعييي  ال  بييي و بعييي   لييي  يظهييي   قيييح المساف ييي   اثسييياء

 أن ي نيي   بييكل  المساف يي  بييحء قبيي   ذليي  للتبييو  الماسيي   الحاجيي  االةتعييا 
 الت ت يي  سييم  االكتئابييي  انتليي  الضييب    ايضييا مييو قييحة  لحييي  الجمبييا  ال بيي 
 .(20.143الجمبا    ل  ب  الشخصي  ال مات مو الثان 

 فييي  الجمبيييا  ل ةبيييات اال   األكتا بيييي  الت ت ييي  سيييم  انتلييي   أيضيييا
  (20.714  الح يياب  متوسييطها بليي  ن يي  ل  بيي  المم يي   الشخصييي  ال ييمات

 باالكتا بيي  يت مون  البعح هكا ف   الي   ةج   ل  نصلوا ن   أن األف ا  الكيو
  األن يا   الخيو  ال ضيا   يحم بالتعاس   الشعوة  التشاؤم  الم اج   التكبك 
   يي  "  ةاسي  ميع يت يق كميا األخي  ن. فهي   الونح    يحم محح   غ   بمخا  
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 ن يب  أ لي   لي  القيو   العيا  الةبات نصل  ( ن  2000  " آخ  ن  محمو 
 المساف ي  نتيجي   و الم ؤ   هو ال    أن األكتئابي    مو الم ن  سم  ف 

 بييالم اك  ال ييو    ييحم بالييكن   ان اسييه  ا مييا الضييم   تأن يي  إليي  يييؤ    هييكا
 (.16ن  ه    ل  اللوم ك  ف لق  الشخص  ةقمه تحطي  أ  المتقحم 

 ال  بيي و مييو الثاليي  لكيي  الت ت يي   ليي  العح انييي  سييم  انتليي   أيضييا
   (20.714   ل ةبيات( 20  ال  ب و الح اب  المتوس  بل  ن    ال ةبات

 نيي و الجمبييا  ل  بيي  الشخصيي  لل ييمات الثييان  الت ت ي  العح انييي  سييم  انتلي 
 الم يي  قليي  إليي  ال ييمه هييك  فيي  المسخ ضيي  الحةجيي   تشيي  ( 20  متوسييطها بليي 

 في   اليتحال   العي اك  المشيانسات بيالهجوم لألخ يو يتصح ن   ال للعح ان التلقا  
 متييوف   هييكا االن عيال   السضيي  بالهييح ء يتم ي  قييح الييك  المعتيح   ال ييلوك اليكات

 كميا آخي  ال ي  ميو ال ي  ف هيا يسه م ال مساف ات أنها ن   الجمبا  بال ةبات
 إلظهياة األفي ا  بي و مساف ات ه   المسا الت  أنما  األخ    الجماةي  األلعا  ف 

 ميو التقاتي  م هيوم  يو تبعيح   بيكل  األةقيام لتحق يق  مهياةاته   قحةاته  ك اته 
  هييو أخيي  م هييوم إليي  ال ييو  أجيي  مييو الك ييا   هييو أخيي  م هييوم إليي  ال ييو  أجيي 

 األةقيييام إلييي  للوصيييو   العييي ق   الجهيييح بالعمييي  اليييكات تحق يييق أجييي  ميييو الك يييا 
 .(5: 10  للبطول  كتقحي   ت ج  بها يعت   نت   القياسي 

 الشخصيييي  ميييو ال ابيييع لل يييمات الت ت ييي  ال ييييط    لييي  انتلييي  سيييم 
 ال ييط   سم  انتل     أيضا(19.573  الح اب  متوسطها بل  ن   ال  ب و

 متوسيييطها بلييي  ن ييي  الشخصيييي  ال يييمات ميييو ل ةبيييات( الثيييان  الت ت ييي   لييي 
 المسخ ضي  الحةجي  أصيحا  ال م  هك    ن   أن أصحا (20.571  الح اب 

 اسيتخحام لي ف  األخي يو   االتجيا   انتي ام باال تحاليي  يتم ي  ن   م ال هك  ف 
 ال بييي  بييي و هيييكا  يتضيييح بييياألخ يو  للثقييي   الم ييي   العح انيييي  العسييي  أسيييلو 

 الت امييه فيي  الييس   يهييك  ن يي  التيحةي  سييا ات فيي   خاصيي  الجمبييا  مساف يات
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 لس  يه  مساف يا ال ي  كي  يالون  ن   باآلخ يو االنتكاك   حم المساف   بقوان و
 ن  ييه   ييو ي ضيي  لكيي  لييه أفضيي  ةقيي  بتحق ييق ن  ييه  ليي  انتصيياة  هييو ف ييو  

 ن  ه.  و ي ض  لك  له أفض  ةق  بتحق ق

 لل يييمات الخيييام  الت ت ييي   لييي  ل سيييتثاة  القابليييي  سيييم   قيييح انتلييي 
  لييي  ل سييتثاة  سييم  القابليييي  انتلييي     أيضييا(19.429  ل  بييي و الشخصييي 

 هييك     فيي (20.286  الح يياب  متوسييطها بليي  ن يي  ل ةبييات ال ابييع الت ت يي 
 ال وميييي  اإلنباطيييات مواجهييي   لييي  القيييحة   ضيييع  التيييوت  شيييح  تظهييي  ال يييم 

  لي  القيحة   ضع  التوت  شح   تظه   الغض  الصب    حم العا ي    االن  اج
  تظهيي   الغضيي  الصييب    ييحم العا ييي    االن  يياج ال ومييي  اإلنباطييات مواجهيي 

 إلي  تشي   المسخ ضي   الح اسي ؛  الحةج  التأث    س    العالي  االستثاة  أيضا
  الصي   اليس   ضب   ل   القحة  المعتح   الم اج بالهح ء يتم   ن  الكيو األف ا 

 فيي  االسييتثاة  قابلييي  سييم  ت ت يي  جيياء هسييا اإلنبيياط   مييو تحميي   ليي   القييحة 
 ال بي  يمتيا  ن ي  ل  بي و بالس يب  الخام ي   الم تبي  ال ابعي  ل ةبيات الم تب 
 الصييب     ييحم فيي  التييوت  شييح  مييع الييس   ضييب   ليي   القييحة  بالهييح ء الجيي   
 االسيتثاة  العاليي  تظهي   كيكل  ال باق إنهاء إل  الوصو  س    ف  ذل   يظه 

 المساف  . بحاي   سح

ال بييي   ل يييمات ال يييا   الت ت ييي   لييي  الهيييح ء سيييم  انتلييي   أيضيييا
 الت ت ي   لي  ل ةبيات الجمبيا  الهيح ء سيم  ت ت      جاء(19.144 الجمبا  

 مساف ييات    ن يي  أن طبيعيي (18.286الح يياب    متوسييطها بليي  ن يي  الثييامو
 نتيجيي   م ييؤ لي   يي ء المسيياف  ف هييا يتحميي  ف  ييي  مساف ييات كونهييا الجمبييا 

  هييكا لييه  يتصييح  أن   لييي  يواجهييه الييك  الموقيي  هييو  هييكا بم يي     المساف يي 
 بيه يتصي  ميا  هيكا  الهيح ء ال كي  تشيت  أ  االةتباك   حم بالس   الثق  يتطل 
 بالثقييي  البعيييح هيييكا ميييو العاليييي  الحةجييي  أصيييحا  يوصييي  ن ييي  الجمبيييا   أل ييي 
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  ييو  البعييح الميي اج  ا تييحا   الت يياؤ  االسييتثاة   صييعوب  االةتبيياك   ييحم بييالس  
 التيي  المختل يي  المواقيي  فيي  مطلييو   هييكا العميي   ليي   الييحأ  العييح ان  ال ييلوك

  محميييييو    يييييي "  ةاسييييي  ميييييع هيييييكا الجمبيييييا    يت يييييق ال بييييي  لهيييييا يتعييييي  
 (.16 ( 2000   أخ  ن"

 الشخصيي  لل يمات ال يابع الت ت    ل  االجتماةي  سم  انتل   أيضا
االجتماةيي   سيم     جياءت(19  الح ياب  متوسيطها بلي  ن   الجمبا  ل  ب 
 الح يياب  متوسييطها بليي  ن يي  ال ييا   الت ت يي   ليي  نصييل  ل ةبييات أيضييا

 ل ةبييات ال ييا   الت ت يي   ليي  االجتماةييي  سييم  انييت   (   ي جييع20.143 
 البحييي  إلييي    سيييات لجمييييع الشخصيييي  سيييمات ل  بييي و ميييو ال يييابع  الت ت ييي 
 األخيي يو مييع الت ا يي   ليي  القييحة  مييو الجمبييا  ال بيي  بهييا يتم يي  التيي  الصيي ات

  المييي   بالسشييياط يتم ييي  ن  كميييا الصيييحقات  قيييح  سييي    السيييا    التقييي   ميييو
 محميو    يي   ةاسي  ميع ذل   يت ق اجتما  ؛ بطبع  األن ان أن إل   الح وي  
 يحتيي م ن يي  ال  بيي و  ليي  الب ئيي  البييانثون أثيي  يغ يي  "   ال2000"   آخيي  ن 

 إلي  باإلضياف  ال  بي و  لي  ذلي  يسعال  مما االجتما   العام  الصع ح مجتمع
 (.16له    قح   لكونه بالمحة   ككل  التحةي  ف  بأق انه ال    انتكاك

 الشخصيي  ال يمات ب و األخ    مو الم تب  العصبي  سم  انتل   أيضا
 لهييا الح يياب  المتوسيي  بليي  ن يي  الثييامو الت ت يي   ليي  الجمبييا  ال بيي  المم يي  

 الت ت ييي  انتلييي  الجمبيييا  ل ةبيييات العصيييبي  سيييم  أيضيييا    جييياءت(18.572 
 متوسيييطها بلييي  ن ييي  ل ةبيييات المم ييي   الشخصيييي  ال يييمات بييي و ميييو الخيييام 
 األفضي   ه  البعح هكا ف  المسخ ض  الحةج  أن    ي ن (20.148  الح اب 

 الج يييمي   االضيييط ابات بقلييي  يت يييمون  ال   يييي  األلعيييا  ال بييي  ياليييون   بيييكل 
  الج ييمي  العصييبي  المظيياه   ضييو  ج ييمي    بعييحم الييس   العاميي   الضيي بات
 الح يياب  المتوسيي  انخ ييا  البييانثون   ي جييع االن عالييي   االسييتثاة  المصييانب 
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 تتم ي  ن ي  المساف يات  طبيعي  ال   يي  إلي  االلعيا  ال بي  لح  العصبي  ل م 
 أساسيييي   وامييي  تعيييح ن ييي  المتساف ييي و اال بييي و بييي و المباشييي  االنتكييياك بعيييحم

 كالقييحم الجماةييي  األلعييا  مماةسيي  مييو العاليي   ليي  العصييبي   سييم  لخ يي 
  السشياط التيحةي  خي   ميو األ اء؛  ي ني  في   س  مو به تتص   ما  غ  ها

 التيييس   كاضيييط ابات الج يييمي  االضيييط ابات ميييو كث ييي ا يقلييي  ذلييي  أن الح كييي 
 (  127: 2 الحموي .   الح ة   الهض 

 هييو ألنييه الجمبييا  ال بيي   ليي  العصييبي  المظيياه  ظهييوة  ييحم  ي جييع
 مييو اللييوم  لييي  يلقيي  مييو يجييح ال ن يي  اله يميي  أ  ال ييو   ييو األ   الم ييؤ  

 في  بالم تو   االخ اق ف  اال ن  ه يلوم  غ  ها ف   ال ل  القحم ك  يق ال  يق
 بوضو . العصبي  مظاه   ليه تظه 

 أظهيي ت الجمبيا  ل  بي   الةبيات الشخصييي  ال يمات  ميو خي   ةصيح
  قييح الجمبييا  ل  بيي  الشخصييي  ال ييمات إليي  التوصيي  أمالييو إنييه الحةاسيي  نتييا  

 – ل سيتثاة  القابليي  – ال ييط   – العح انيي  – اإلكتئابي  – الك   ل   اشتمل 
 العح انيي  – ال ييط   – اإلكتئابيي    ل ةبيات( العصيبي  – االجتماةي  – الهح ء

 الهح ء(. –  الك  االجتماةي  – العصبي  – ل ستثاة  القابلي  –

 جمييييع إليييي  يستمييي  التييي  الجغ افيييي  الب ئييي   نيييح  إلييي  باإلضييياف   هيييكا
 المتبا لي  الع قي ( م1983"  غسيي  سي ح"  ضيح ن ي  البحي     سي  ف  األ ب و

 بيي و الت ا يي  خيي   مييو تييت   ثيقيي    قيي  بأنهييا الشخصييي   تكييويو الثقافيي  بيي و
 أخي    نانيي  ميو ف هيا يعيشيون  الت  الب ئ  مع  ت ا له  ناني   مو معا األف ا 
 القيمييي   مشييال ته العاميي   الثقافييي   أنماطييه التيياةيخ  نمييو  مجتمييع لكيي  ن يي 

 التعق يح م يتويات ن ي  بعضيها  يو المجتمعيات تختلي   مطالبه  كما  ناجاته
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  شخصييييييييييييي   ليييييييييييي   بالتييييييييييييال  أثيييييييييييي   يييييييييييييسعال  أ  الب يييييييييييياط  ممييييييييييييا
 .(113-112: 11 األف ا  

 الخبييي ات أن( 1993"  ن يييو  بيييح "  سيييه نقييي " كييياة يس " أ ضيييح  قيييح
 الثقافيييييييي    اخيييييييي  متشييييييييابه  شخصيييييييييات إنتيييييييياج إليييييييي  تم يييييييي  المتشييييييييابه 

 .(118 :8  الوانح 

 أصي  تتشيال  الشخصيي  بيأن( م1990  سيال  محميو  أيضيا ذلي   يؤكح
 ال يلو خ لهيا ميو يالت ي  التي  األساسي  المحيط  الب ئ  ف  ال    ت ا   نتيج 

  اتجاهيياته  أسيي ته بييأف ا     قتييه نياتييه مييو األ ليي  الم نليي  فيي  االجتمييا  
 (  36 :22   تشاللها شخص ته تصب  بح ةها الت  سلوكه   أنماط

 ال يمات ب ي   ن ي  قيام (2002  إسيما   " مع "ياسي و يت ق ما  هكا
 .(27ال       ل  ال مات هك  تأث    مح   لي   التع   ل    الشخصي 

 Roberson ة ب سيون  بهيا قيام الت   ةاس  أيضا مع نتا   يت ق  هكا
 .(29الشخصي    ال مات  ل  بالتع   قام (  الت 1999   ام

 

 على:نص يي ذوال الثاني التساؤلنتائج  ومناقشة عرض
الع ق  ب و ال مات الشخصي  لح  ال ب  الجمبيا   مح   الل   ةج ما  .1

   افعي  االنجا ؟
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 (6جح    
 قي  معام  االةتباط ب و مقيا 

 (24ن=   افعي  اإلنجا   قا م  ف ايبوةج للشخصي  ل  ب و 

 المحاور
 مقياس السمات الشخصية

 اإلكتئابية العدوانية العصبية
القابلية 

 لالستثارة
 السيطرة الهدوء االجتماعية

الكف 
 (الضب)

از
ج

إلن
 ا
ية

فع
دا

س 
يا

مق
 

 الرغبة في التفوق

 الرياضي
0.78 0.85 0.78- 0.63 0.65 0.87 0.76 0.91 

  فلليالثقللة بللالنفس 

 األداء الرياضي
-0.57 0.62- 0.91- 0.59 0.7 0.69 0.89 0.95 

 االلتللللللللزام نحللللللللو

 اإلنجاز
-0.82 -0.68 -0.71 0.92 0.66 0.92 0.63 0.64 

 0.58 0.59 0.63 0.69 0.63 0.67- 0.71- 0.88- التنافس بكفاية

 0.63 0.74 0.71 0.78 0.74 -0.89 -0.47 -0.73 التقدير االجتماعي

 0.59 0.66 0.75 0.69 0.54 0.44- 0.48 0.82- المثابرة في األداء

 االستقاللية في 

 اتخاذ القرار
0.55- 0.69 -0.87 0.53 0.87 0.59 0.69 0.74 

 مستوى الطموح 

 وواقعية األهداف
0.74 0.89 0.78- 0.7 0.78 0.54 0.78 0.65 

اللللللللدافع اللللللللذاتي 

 لإلنجاز
0.78 0.85 0.78- 0.63 0.65 0.71 0.69 0.7 

 0.84 0.73 0.66 0.67 0.65 -0.72 0.62 0.77- الدرجة الكلية

 0.344=  0.05 م تو   الل   22قيم  "ة" الجح لي   سح  ةج  ن ي  

(  جو    ق  اةتباطي   ال  ليح    سي  البحي  ميو 6يتضح مو جح    
الشخصييي    افعييي  اإلنجييا  ال  بيي و الييككوة فيي  ةياضيي  الجمبييا  بيي و ال ييمات 

( كيأكب  0.95( كأصغ  قيمي    0.91-ن   بلغ  قي  معام  االةتباط ما ب و  
قيميي   هييي  قيييي   الييي  إنصيييا يا ن ييي  أنهيييا أكبييي  ميييو قيمييي  "ة" الجح ليييي   هييي  

 0.344.) 
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 (7جح    
 قي  معام  االةتباط ب و مقيا 

 (24ن=  ل ةبات قا م  ف ايبوةج للشخصي   افعي  اإلنجا   

 المحاور

 مقياس السمات الشخصية

 اإلكتئابية العدوانية العصبية
القابلية 

 لالستثارة
 السيطرة الهدوء االجتماعية

الكف 

 )الضبط(

از
ج

إلن
 ا
ية

فع
دا

س 
يا

مق
 

الرغبلللللللللة فلللللللللي 

 الرياضي التفوق
0.78 0.88 0.78- 0.63 0.65 0.87 0.76 0.91 

فلي  الثقة بلالنفس

 الرياضي األداء
-0.87 0.62- 0.91- 0.69 0.7 0.69 0.89 0.95 

االلتلللللللزام نحلللللللو 

 اإلنجاز
-0.82 -0.68 -0.9 0.73 0.66 0.92 0.63 0.64 

 0.78 0.59 0.63 0.69 0.63 0.77- 0.79- 0.88- التنافس بكفاية

 0.63 0.74 0.71 0.78 0.74 -0.89 -0.67 -0.83 االجتماعيالتقدير

المثللللللللابرة فللللللللي 

 األداء
-0.85 -0.58 -0.74 0.54 0.69 0.75 0.61 0.59 

 االسللللتقاللية فللللي

 اتخاذ القرار
0.55- 0.59 -0.87 0.66 0.57 0.59 0.89 0.74 

 مستوى الطموح

 وواقعية األهداف
0.74- 0.89- 0.78- 0.7 0.78 0.54 0.78 0.65 

اللللللللدافع اللللللللذاتي 

 لإلنجاز
0.78- 0.85 0.88- 0.63 0.65 0.71 0.69 0.7 

 0.84 0.67 0.64 0.61 0.67 -0.92 -0.7 0.81- الدرجة الكلية

 0.344= 0.05 م تو   الل   22قيم  "ة" الجح لي   سح  ةج  ن ي  

(  جو    ق  اةتباطي   ال  ليح    سي  البحي  ميو 7يتضح مو جح    
ال  بيي و اإلنيياث فيي  ةياضيي  الجمبييا  بيي و ال ييمات الشخصييي    افعييي  اإلنجييا  

( كيأكب  0.95( كأصغ  قيمي    0.91-االةتباط ما ب و  ن   بلغ  قي  معام  
قيميي   هييي  قيييي   الييي  إنصيييا يا ن ييي  أنهيييا أكبييي  ميييو قيمييي  "ة" الجح ليييي   هييي  

 0.344.) 

 البحي    سي  بيانيات  اقع مو إل ها توصلوا الت  الستا   البانثون  ناق 
 :التال  السحو  ل  الم جع  باإلطاة ذل  ف  م تع س   المعالجات اإلنصا ي 
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 بيي و إنصييا ي   الليي  ذات   قيي  توجييح أنييه (7  6  جييح   مييو يتضييح
 فييي  الساشيييئ و ال بييي  لييح  اإلنجيييا   افعيييي   محييا ة الشخصيييي  ال يييمات أبعييا 

 .  الجمبا  ةياض 

 أن إلي  تشي   ( ن ي Roberts  )1974  ة بي ت  ميع يت يق ما  هكا
 (.30 الي    إنجا  بحافعي  يتم   ن  للسجا  ي عون  المت وق و ال  ب و

( نقي   سيه "مصيط   ف ييح" lefeber  )1978  لي بي  يت ق ميع  أيضا
 لييح  ال ياضيي   األ اء انجييا   افعييي  بيي و إيجابييي    قيي   جييو  ( إليي 1998 

العيييال    بييياأل اء الم ت يييع االنجيييا   افيييع ذ  ال  بيييون  يتم ييي  ن  ن ييي  ال  بييي و
 (160: 23 المحل .   العالم  الم تو    ل  أفض  بصوة  األ اء  يحققون 

  افعييي  فيي  المتم يي  ن  ال ياضيي  و أن1993    بييح  يشيي   ن ييو كمييا
 اإلنجيييا  معييياي   تجيييا  السجيييا   ةاء  ي يييعون   سيييعه  فييي  ميييا يبيييكلون  االنجيييا 

 السجيا  إلي  تقيو  أن يجي  اإلنجا يي  ال لوكيات  هك  ال ش    جه ف   يثاب  ن 
 ( 11: 8 ال ياض .  ف 

 بي و في  ق   جيو  ( إلي 1993   ماشي  أنميح ابتهياج نتيا   تش   كما
 الم يييتو   لصيييالح لإلنجيييا  اليييحافع فييي   الميييسخ   الم ت يييع ال ياضييي  الم يييتو  

 .(1  الم ت ع

  اليي  فيي  ق  هسيياك إن ( إليي 1998  محمييح ف يييح يشيي   مصييط   كمييا
  السأشيي و األ ليي  الحةجيي  مت ييابق  بيي و اإلنجييا   افعييي  م ييتويات فيي  إنصييا ي 

 .(23  األ ل  الحةج  مت ابق  لصالح
  


