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 -المقدمة ومشكلة البحث: 

تندرج الدراسة الحالية في إطار دراسات علم النفس االيجابي والذي يعد أحدث فروع علمم 

مااترتس لاايلجمتس اممخ لمم    1998لدراسممات فممي اممذا الاجمما  عممام الممنفس حيممث بممدأت ا

(Seligman 2002 (   ادير اركم  علمم المنفس االيجمابي فمي بنسملفانيا فمي الواليمات الاتحمد

 االاريكية . 

"ادف علم النفس االيجابي" في احاولة نق  تركي  علم المنفس   مترتس للجمتسوقد للص  

جابية, واذا يعني إحداث تغييمر فمي تركيم  علمم المنفس امخ اخ اللبرات السلبية إلي اللبرات االي

االنشغا  واالاتاام في إص ح االشياء السيئة في الحيا , إلي بناء الصفات االيجابية أيضما وكمذل  

التركيمم  علممي ترقيممة وتطمموير الصممحة النفسممية بممدال اممخ التركيمم  علممي اعالجممة االاممرا  

 ( .197: 19)واالضطرابات النفسية 

أخ تعلم أي تغيير في حياتم  يحمدث أوالف فمي داللم   فمي (  2009اهيم الفقي )إبرويرى  

الطريقة التي تفكر بها  والتي ستسبب ل  ثور  ذانية كبير  قد تجع  حيات  سعاد  أو تعاسمة  كاما 

أنه لكي تحقق النجاح وتعيش سعيداف وتحيا حيا  اتوا نة يجمب أخ يشما  التغييمر طريقمة تفكيمر   

ونظرت  تجاه نفس   والناس  واألشياء  والاواقف التي تحدث ل   والسعي الدائم   وأسلوب حيات  

 ( . 17: 1إلى تطوير جايع جوانب حيات  )

اخ التفكير االيجابي او استلدام العق  والعاليات الذانية   (  2015لهتم عريبي )  وتشير  

بطريقة ايجابية وتفاؤلية , وامو في الحيا  اليواية وتفسير الظواار , والع قات والتعاا  اع الغير 

وضروري في عالانا اليوم والساة الااي   للتفكير االيجابي اي اسماعد  النماس فمي حيماتهم   فعا 

الالتلفة و الاحيطيخ بهم والتفكير بايجابية عند القيام بايجابية عند القيام بأي عا  وفي ك  اوقمف 

 ( . 6: 13يتعر  له في الحيا  )

لدي  التفكير اإليجتبي وعالقته بدافعية األنجتز وبعض األداءات الخططية الهجومية 

 العبي كرة القدم

 م.د/ مصطفى زغلول قصيبى   م.د/ وليد ليد 

جتمعة  -کلية التربية الريتضية   جتمعة لوهتج -کلية التربية الريتضية 
 لوهتج
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اخ العق  يحتوي علي طاقة فائقة, وتتحكم أفكار  وتحدد  ( 2015)   بريتس تراليويذكر  

ك  اا يحدث ل  تقريبا, وياكخ الفكار  أخ تحا  إلي  السعاد  أو الح خ, وقد يتم ذل  علي الفور 

في بع  االحياخ واخ تجعل  يقظا وانتبها , أو اشوش االنتباه واحبطا , وأخ تجعل  احبوبا امخ 

تشعر بالثقة أو اخ غير اامخ, ايجابيما أو سملبيا ياكمخ الفكمار  أخ تجعلم  االلريخ أو ارفوضا ,  

ناجحا أو فاش , ثريا أو تعاني الفقر, احتراا اخ االلريخ أو اتجاا  , وأفض  اا في االامر كلمه 

 .  ( 5:  5انها تحت سيطرت  تاااا ) 

يب التممي أخ التفكيممر اجيجممابي ياثمم  األنشممطة واألسممال( 2005أمااتني لااعيد )وتضمميف 

يستلداها الفرد لاعالجة الاشك ت باستلدام قناعات عقلية بناءه, وباسمتلدام اسمتراتيجيات القيماد  

الذاتية للتفكير, ولتدعيم ثقة الفرد في النجماح امخ لم   تكمويخ أنظامة وأنسماة عقليمة ذات طمابع 

 ( .20:4تفاؤلي )

أعلي أشكا  النشماط العقلمي   أخ التفكير االيجابي او  (  2003رجتء ابو عالم )كاا تذكر   

لدي االنساخ, واو كذل  عالية ينظم بها العق  لبراته بطريقة جديد  كح  لاشكلة اعينة أو ادرا  

ع قة جديد  بيخ أاريخ أو عد  أاور بذل  ينتاي الي اعلي استويات التنظيم الاعرفي واو ادرا  

      ( . 11:31الع قات)

إلي أخ التفكير اجيجابي او تفكير بناء وتصدر انمه  (2014جعفر عبد العزيز )وقد أشار  

الاقترحات الالاوسة والعالية , وحيث يجع  األشياء تعا  , وادفه او الفعالية والبناء وأخ التغيير 

اجيجابي البناء الذي يجريه الفرد دال  نفسه سوف يكوخ له األثر النافع فمي شلصميته وفمى كافمة 

 ( .67:  7نشاطاته )

أخ عالية إرشاد ال عب لكي يكوخ ايجابيا في تفكيره بأخ  ( 2008ليد خيرهللا )  ويضيف

قدراته واهاراته اي ضاخ الاستوى الاطلوب انه للنجاح في الفعالية الرياضية التي ياارسها امخ 

االاور التي تقوده الى بداية الطريق الذي يوصله الى النجاح وذل  اخ لم   براجمة عقلمة ليفكمر 

في ك  اهار  يؤديها او استوى يص  اليه اذ يؤكد )بايلس وسميلجااخ( إخ )اجنسماخ افكمر ايجابيا  

ايجابي بطبيعته فاذا توافرت له بيئة ايجابية سنجده يتصرف بإيجابيه ااا اذا كانت البيئة التي ينامو 

اليأس  فيها سلبية فإنها ستؤثر على طريقة تفكيره ( واذا التفكير االيجابي سوف لخ يجع  للش  او

اجاال في تفكير ال عب بانه سوف لخ ترتفع قدرته على القف  او لخ تتطور اهارته في االجتيا  او 

التهديف او انها وصلت الى حداا النهائي واذا سوف يفع  فعله في االرتقاء باستوى ال عب المى 
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لذي يريده له ادربه االفض  االار الذي ياكنه اخ االستفاد  اخ التدريب البدني والاهارى بالشك  ا

 . (13:14باخ يص  اليه )

يشير   )  كاا  بتهي  مصطفي  الفتتح,  عبد  في    (  2001محمود  الدافعية  اوضوع  اخ 

الرياضة احت  اكانة اتقداة في اجاالت الدراسة والبحث سواء فى اجا  سيكولوجية الانافسات  

ا وراء السلو  في الانافسة  أو علم نفس الرياضة وشهد القرخ الحالي عد  احاوالت جاد  لتفسير ا

إلى   الجهد وكذا  بذ  قصارى  الى  يكونوا ادفوعيخ  قد  الرياضييخ  أولئ   أخ  والتدريب   وال ش  

على   ذل   ويتم  الضاغطة  الاواقف  تل   اخ  االنسحاب  أو  االستس م  وعدم  الالاطر  تل   تحدى 

 ( .   91:   22حساب برنااجهم اليواي سواء في العا  أو االستذكار ) 

( اخ الدافع او حالة توترية داللية ناتجة عخ حاجة نفسية أو  2006احمد اميس )كر  ويذ  

إلي   السلو  و توجهه وتستار به  تثير  الحالة  ات اخ و اذه  الفرد في حالة عدم  فسيولوجية تجع  

 ( .  83:    3ادف اعيخ حتي ي و  اذا التوتر و يستعيد الفرد توا نة النفسي أو الفسيولوجي ) 

إنها ليست حاالت أو  (  2016دي يولف )مجكاا يضيف   الدافعية ليست ااديا , أي  إخ 

السلو    أنااط  الكائخ الحي يستنتج وجوداا اخ  إناا اي حاالت في  قوي ياكخ رؤيتها اباشر  , 

الالتلفة واخ نشاط الكائخ الحي نفسه الذي يدفع إلي الاشاركة في النشاط الرياضي , كاا تعتبر  

 ( .  17:  16ل عب في الاواقف الالتلفة )  الدوافع اوجهات لسلو  ا

)ويشير   الليد  الفتر     ( 2008رائد  في  الباحثيخ  به  ااتم  االنجا   دافعية  اوضوع  اخ 

االلير  العتبارات كثير  انها اخ دافع االنجا  اساسى للتطور والناو االقتصادي واالجتااعي    

لشلصية والسلو  ب  وياكخ اعتباراا  وتعد إحدى الاعالم الااي   للدراسة والبحث فى ديناايات ا

بع    ابادر   فى  الدافع  اذا  أااية  وتظهر  الاعاصر    السيكولوجي  الفكر  انج ات  إحدى 

 (   20:    9الاجتاعات انذ سنوات فى إعداد برااج لتدريب الشباب على تناية دافع االنجا  لديهم )  

ولة تحقيق شي صعب,  اخ دافعية اجنجا  يقصد بها احا   (2018محمد عالوي )  كاا يذكر 

واالداء بأكبر قدر اخ بذ  الجهد, واحاولة التغلب علي العقبات, وتحقيق استوي ارتفع, والتفوة  

إنها   إليها علي  ينظر  االنجا   دافعية  فكأخ  التفوة عليهم,  الذات, وانافسة االلريخ واحاولة  علي 

 ( . 136:   19تاث  السعي والكفاح نحو استوي اعيخ اخ االاتيا  والتفوة )  

أخ افهموم اللطمط فمي كمر  القمدم تلم  التحركمات (  2020ربياع عباد الهاتهر )  ويضيف

والفعاليات االيجابية التي يؤديها ال عبوخ أثناء الابارا  في حالتي الهجوم والمدفاع بصمور  فرديمة 
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أو  وجية أو جااعية بهدف تحقيق الفو  علي الفريمق الانمافس والعام  اللططمي فمي كمر  القمدم 

يثة او ذل  العا  التكتيكي الذي يحتوي علي عناصر التكتي  الفردية والجااعية بهمدف تنفيمذ الحد 

التحركات الهادفة واالقتصادية التي تقوم بها اجاوعة اخ ال عبيمبخ سمواء فمي الهجموم أو المدفاع 

والتي تنحصر في التعاوخ الاباشر بيخ ال عبيخ كأضغر وحد  جااعية أو اجاوعة العبيخ يكموخ 

أساسها االستلدام الصحيح الاتقخ الذي يقترب اخ اَلية االداء للاهارات والقدرات الفردية وتشمتا  

 ( . 20:  10علي النواحي البدنية  والاهارية واللططية والساات االرادية والنفسية ل عبيخ ) 

أخ لطط اللعب او اا يطلق علي تنظيم التحركمات الدفاعيمة   (2003محمد رضت )ويذكر  

لهجواية الفردية والجااعية ل عبيبخ والتي تهدف إلي تحقيق النجاح والتفموة علمي الانمافس أو وا

 ( .  36:  20تعاوخ العبي الفريق الواحد في تنفيذ لطط احدد  بهدف تحقيق الفو  علي الانافس )  

أخ انما  عمد  عواام  تمؤثر فمي اسمتوي تنفيمذ ال عبميخ   (1990مفتي إباراهيم )ويري  

لالتلفة ل   الابارا  انها استوي اللياقة اللبدنيمة ل عبميخ ودرجمة إتقماخ الاهمارات للطط العب ا

االساسية حيث أخ الحاجة إلي تنفيذ ال عبيخ لاعدالت عالية اخ الجري طوا   اخ الابمارا  المذي 

دقيقة بسرعات التلفة وأيضا الحاجة إلي التغلب علي الاقاواات الالتلفة , وانها  90قد ي يد عخ  

التغلب علي و خ جسم ال عب ضد الجاذبية وكذل  االداء الاستار للمدورانات والتوقمف الافماج  

واالعاقة والتحف  واالحتفاظ بالتوا خ واالحتكا  البدني اع الاتنافسيخ و الكر  والالعب كلها أاور 

لعمب بكفماء  و تتطلب إعداداف بدنيا ذا استوي ارتفع ل عبيخ , االار الذي ياكنهم اخ تنفيذ لطط ال

 ( . 9:  24فاعلية دوناا ابوط في استوي االداء ل   الابارا  ) 

اخ االعداد اللططي او حلقة في سلسلة إعداد فريمق  ( 2010حلس ابو عبده ) ويضيف  

كر  القدم , كاا أنه ج ء اخ البناء الاتكاا  لارحلة الحالة التدريبية, حيث يرفع امخ اسمتوي أداء 

االساسية وي يد اخ لياقتهم البدنية باجضمافة إلمي االثمر التربموي النفسمي علمي   ال عبيخ للاهارات 

 ( .  176: 8الفريق ) 

واخ ل   عا  الباحثاخ كادربيخ لانتلب جااعة سوااج لكمر  القمدم والعبميخ كمر  قمدم 

 سابقيخ  واعضاء ايئة تدريس بكلية التربية الرياضية بجااعة سوااج الحظ الباحثاخ عمدم اكتاما 

الجا  اللططية دال  العب كر  القدم أثناء الانافسات على الرغم اخ استقطاب اديريخ فنيميخ ذو 

لبر  في اجا  التدريب الرياضي لكر  القدم وامخ لم   ا حظتنما للوحمدات التدريبيمة تبميخ لنما 

ف اع تجاا  الجانب النفسي ل عبيخ  لذل ف واهارياف ولططيا   إنه لم يعمد تكاا  العالية التدريبية بدنيا

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

271 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 0056مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني قعالمو

ف في تطوير شاا  واتكاا   التركي  على التدريب الرياضي اخ حيث الت عب باكونات الحا  كافيا

ف فاالنجمما ات الرياضممية الاتحققممة فممي عالانمما  ف ونفسمميا ف واهاريمماف ولططيمما لقممدرات الرياضممي بممدنيا

اما يحتاجمه الرياضي اذه األيام تشير إلى ذل  فلتحقيق انجما  رياضمي عما  يتطلمب تسملير كم   

الرياضي اخ إاكانيات اادية واعنويمة ابتمداء امخ تنظميم حياتمه األسمرية امرورا بتماايخ اسمتقبله 

ووصوال إلى القاة الرياضية وكيفية الحفاظ عليها واخ أام العواا  التمي يجمب توفيراما والعنايمة 

حد العاليمات العقليمة بها نفسيا اي التفكير االيجابي كونه أحد الاتغيرات النفسية الاهاة حيث يعد ا

ف في الاجا  الرياضي اع توافر دافعية ل نجا  لدى ال عبيخ  0العليا والذي يلعب دوراف اااا

   -أهمية البحث:

 األهمية النهرية للبحث 

إلقاء الضوء علمى الاتغيمرات قيمد البحمث ) التفكيمر اجيجمابي,  ودافعيمة االنجما     -1

 ة(.واالداءات اللططية الهجواية الفردي

إظهار أااية الداج بيخ الجانب الذاني والبمدني والاهماري واللططمي فمي احاولمة  -2

 جيجاد بع  الحلو  للاشك ت التي يتعر  لها ال عبوخ في الاباريات . 

قد يسهم البحث في تحديد أام الاتغيرات النفسية التي ياكخ توظيفها في األداء لكمر   -3

 .  القدم لدي العبي كر  القدم

 األهمية التطبيقية للبحث 

تتضاخ األااية التطبيقية للدراسة الحالية إاكانية توظيف نتائجها في اجا  التدريب    -1

 الرياضي والانافسات الرياضية ل رتقاء باستوى األداء الرياضي. 

التفكير  قد تساعد نتائج اذا البحث في التغلب على اشك ت ال عبيخ اخ حيث )   -2 

 0( افعية االنجا  االيجابي ود 

الفردية    -3 الهجواية  اللططية  االداءات  استوى  تحسيخ  في  البحث  نتائج  تساعد  قد 

 للعينة قيد البحث. 

الوصو  لعدد اخ التوصيات التي ياكخ أخ تفيد ادربي الفرة الرياضية الالتلفة    -4

 (.   فردية   واالداءات اللططية الهجواية ال التفكير اجيجابي, ودافعية االنجا للتعرف )
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 هدف البحث : •

يهدف البحث الحتلي التعرف إلي درالة العالقاة بايس التفكيار االيجاتبي ودافعياة االنجاتز 

 وبيس بعض االداءات الخططية الهجومية لدي العبي كرة القدم وذلك مس خالل التعرف علي : 

 استوى التفكير االيجابي لدى العبي كر  القدم .  -1

 نجا  لدى العبي كر  القدم . استوى دافعية اال  -2

 االداءات اللططية الهجواية لدى العبي كر  القدم .   -3

 الع قة بيخ التفكير اجيجابي و بع  االداءات اللططية الهجواية لدي العبي كر  القدم.  -4

 الع قة بيخ التفكير اجيجابي و دافعية االنجا  لدي العبي كر  القدم.  -5

 تلأوالت البحث  •

 ا استوي التفكير االيجابي لدي العبي القدم ؟     ا -1

 اا استوي دافعية االنجا  لدي العبي كر  القدم ؟   -2

 اا االداءات اللططية الهجواية لدي العبي كر  القدم ؟   -3

ا  توجد ع قة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيخ التفكير االيجابي ودافعية اجنجا  لدي   -4

 العبي كر  القدم  ؟ 

ا  توجد ع قة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيخ التفكير االيجابي و االداءات اللططية   -5

 الهجواية لدي العبي كر  القدم  ؟ 

  المصطلحتت الواردة بتلبحث •

 التفكير اإليجتبي:   -

األفراد واألحداث,   تجاه  تصرفاته  إيجابياف على  وتنعكس  الفرد  بها  يفكر  التي  الطريقة  او 

أنها الكاانة,    كاا  قواه  واكتشاف  عقلة, واشاعر , وسلوكه,  استثاار  وتساعده على  بالفرد  ترتقي 

 ( . 22:12وتساعده على تغيير حياته نحو األفض  ) 

 دافعية االنجتز:  -

,أو   الرياضية  الانافسة  اواقف  لاواجهة  البدني  للنشاط  الااارس  أو  ال عب  استعداد  اي 

التفوة لاحاولة  البدني  األداء  أو    اواقف  اعايير  اعيخ اخ  اعيار  أو  واالاتيا  في ضوء استوى 

 (. 136:    6استويات التفوة واالاتيا  ) 
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 االداءات الخططية الهجومية:   -

الاتفق   الجااعي  أو  انها  الفردي  سواء  الهجواية  اللططية  التحركات  اخ  اجاوعة  اي 

تحقيق الفو  في اطار قانوخ  عليها بيخ عدد اخ ال عبيخ بهدف التغلب علي دفاع الفرة الانافسة و 

 ( .   تعريف إجرائيكر  القدم )

 الدرالتت المرجعية :  •

 اوال :  الدرالتت العربية : 

 (.  15(  )  2020عبدهللا عمر ليد )     الم البتحث  :/ 1

 التفكير االيجتبي وعالقته بتلطتقة النفلية لدي العبي تنس الطتولة  :   عنواس البحث

ث إلي التعرف علي استوي التفكير االيجابي والطاقة النفسية  لدي  يهدف البح هدف البحث : 

 العبي تنس الطاولة  

 الانهج الوصفي  المنهج الملتخدم : 

 العب    180تضانت     عينة البحث : 

كلاا  اد استوي التفكير االيجابي ل عب تنس الطاولة  ادت الطاقة النفسية   :  أهم النتتئج

 االيجابية لدي ال عب . 

 ( .  10( )  2020ربيع رمضتس عبد الهتهر  )      البتحث  : الم/ 2

: تحلي  فاعلية االداءات اللططية الهجواية الفردية وتأثيراا علي نتائج اباريات    عنواس البحث

 لكر  القدم.   2019سنة اصر    23كأس األام االفريقية تحت  

ثيراا علي نتائج اباريات  االداءات اللططية الهجواية الفردية وتأ التعرف علي  هدف البحث : 

 .  2019سنة اصر   23كأس األام االفريقية تحت  

 الانهج الوصفي  المنهج الملتخدم : 

 العب    55تضانت     عينة البحث : 

ف في بع  االداءات اللططية الهجواية الفردية بيخ  :  أهم النتتئج وجود فروة دالة احصائيا

 العبي انتلب اصر والعبي انتلب االي . 
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 ( .  6( )   2019جترهللا نتيف محمد )    بتحث  :الم ال/ 3

دافعية االنجا  وع قتها بتقدير الذات وحالة التدفق النفسي لدي العبي اسابقات  عنواس البحث: 

   الايداخ والاضاار بدولة الكويت 

يهدف البحث الي التعرف علي الع قة بيخ دافعية االنجا  واستوي حالة التدفق   هدف البحث : 

 دي العبي الايداخ  النفسي ل

 الانهج الوصفي  المنهج الملتخدم : 

 العب    50   عينة البحث : 

ف بيخ ك  اخ العبي الايداخ والعبي الاضاار في قائاة   :  أهم النتتئج توجد فروة دالة احصائيا

 دافعية االنجا   

 ( .   12( )  2019لعود مفرح نهتر )    الم البتحث  :/ 4

ابي وع قته بجود  الحيا  والوحد  النفسية لدي ااارسي رياضة  التفكير االيج عنواس البحث : 

   كبار السخ

يهدف البحث الي التعرف علي الع قة بيخ التفكير االيجابي وجود  الحيا  لدي كبار   هدف البحث : 

 السخ   

 الانهج الوصفي  المنهج الملتخدم : 

 فرد اخ ااارسي رياضة كبار السخ   85   عينة البحث : 

وجود ارتباط دا  احصائي طردي اوجب بيخ التفكير االيجابي وجود  الحيا  .  :  أهم النتتئج  

 ( .  23(  )   2018/   الم البتحث  :   مصطفي محمود عبد الليد  ) 5

: تأثير بع  التحركات اللططية الهجواية علي التصرف اللططي لنأشئي كر     عنواس البحث

 القدم  

علي تأثير بع  التحركات اللططية الهجواية علي   ويهدف البحث علي التعرف  هدف البحث : 

 التصرف اللططي لنأشئي كر  القدم 

 الانهج التجريبي   المنهج الملتخدم : 
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 العب   22تضانت     عينة البحث : 

ف بيخ التحركات اللططية الهجواية والتصرف   :  أهم النتتئج وجود ارتباط دا  إحصائيا

 اللططي .  

 ( .  13(  )   2015ي زايد )  لهتم عريب    الم البتحث : / 6

 : التفكير االيجابي وع قتة بالقدر  علي ح  الاشك ت لدي طلبة الجااعة .   عنواس البحث

ويهدف البحث علي التعرف بيخ التفكير االيجابي والقدر  علي ح  الاشك ت لدي   هدف البحث : 

 طلبة الجااعة 

 الانهج الوصفي المنهج الملتخدم : 

 الب وطالبة ط 144   عينة البحث : 

  وقد أشارت النتائج إلى أخ انا  وجود فروة ذات داللة احصائية في التفكير  :  أهم النتتئج

 االيجابي لدي الطلبة . 

 (  .  9)   (  2008رائد الليد علي )      الم البتحث : / 7

 : التفكير اللططي وع قته بدافعية االنجا  لدي العبي اوكي الايداخ .   عنواس البحث

التعرف علي التع قة بيخ التفكير اللططي  ودافعية االنجا  لدي العبي اوكي   ث : هدف البح

 الايداخ  

 الانهج الوصفي  المنهج الملتخدم : 

 العب .   80   عينة البحث : 

توجد ع قة ارتباطية اوجبة بيخ التفكير الللططي ودافع انجا  النجاح كأحد ابعاد  :  أهم النتتئج

 دافعية االنجا  . 

 (   .  2( )   2007)  إبراهيم المتولي احمد    لبتحث : الم ا/ 8

 : دافعية االنجا  وع قتها بقلق الابارا  لدي ناش  كر  القدم .   عنواس البحث
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التعرف علي الع قة بيخ دافعية االنجا  وع قتها بقلق الابارا  لدي ناش  كر    هدف البحث : 

 القدم . 

 الانهج الوصفي  المنهج الملتخدم : 

 اخ نأشي كر  القدم .  60   بحث : عينة ال

وجود ع قة ارتباطية دالة احصائيا بيخ دافع انجا  النجاح وبعد القلق الاعرفي . :  أهم النتتئج  

 (  .  25( )  2007ميرفت عتهد حلس زبيب  )    الم البتحث : /    9

سة وتركي   : تأثير برنااج اقترح لبع  أساليب االعداد النفسى علمى قلممق الاناف  عنواس البحث

 االنتباه واستوى االداء لدى العبى تنس الطاولة 

إلى التعرف على تأثير برنااج اقترح لبع  أساليب اجعداد النفسي )االسترلاء    هدف البحث : 

التصور العقلي  الحديث اع الذات( والادعم بوسائ  تكنولوجية على اواجهة حالة قلق الانافسة  

 الطاولة وتركي  االنتباه لدى العبي تنس 

 الانهج التجريبي  المنهج الملتخدم : 

 العب  22 عينة البحث : 

اخ البرنااج التدريبي الاقترح لبع  أساليب اجعداد النفسي والادعم بوسائ   :  أهم النتتئج

  تكنولوجيا له أثر إيجابي على تطوير االسترلاء والتصور العقلي والحديث اع الذات 

 (  .  17( )     2004م للطتس )  محمد إبراهي  /  الم البتحث :    10

"  نسبة اساااة الاهارات األساسية الاركبة "الانداجة" على أداء بع   :    عنواس البحث

 . 2004الابادئ اللططية لناش  كر  القدم.  

التعرف على الع قة بيخ الاهارات األساسية الاركبة "الانداجة" واستوي األداء   هدف البحث : 

 اللططية الهجواية ل عبي كر  القدم الناجح لاجاوع الابادئ 

 الانهج الوصفي  المنهج الملتخدم : 

 ناشي .    84 عينة البحث : 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

277 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 0056مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني قعالمو

ف بيخ األداء الناجح لاجاوع الابادئ اللططية الهجواية    :  أهم النتتئج وجود ارتباط دا  إحصائيا

 قيد الدراسة واهار  االست م ثم الاراوغة ثم التارير في عنصر ال اخ. 

 ثتنيت   : الدرالتت االجنبية : 

 ) Ruben Maniro   (2017    )  (29   /   الم البتحث : 1

لكر    2014التغيرات الاتعدد  للرك ت الحر  الغير اباشر  في كأس العالم :   عنواس البحث

 القدم .  

تهدف الدراسة لتحديد ادي تأثير تل  الرك ت لاعرفة التغيرات الاساعد  للفو   هدف البحث : 

 ريات وتقديم ناوذج اثالي للتنفيذ. بالابا

 الانهج الوصفي .   المنهج الملتخدم : 

 ركلة حر  غير اباشر   .  506قام الباحث بتحلي    عينة البحث : 

 اظهرت النتائج اعدالت انلفضة جداف . : أهم النتتئج

 . Stabe, D   (2017 )  (30   )     /   الم البتحث :  2

 الاستلداة ل عب فريق الهوكى الوطنى . النفسية : الاهارات   عنواس البحث

 .   تهدف الى اعرفة أام الاهارات النفسية الاستلداة ل عب الهوكى   هدف البحث : 

 الانهج  التجريبي .  المنهج الملتخدم : 

 العبيبخ   10   عينة البحث : 

  أسفرت النتائج أخ عناصر السيطر  على االستثار  واالستعداد النفسى وتركي :  أهم النتتئج

 االنتباه والشعور االيجابى عناصر اااة لرياضى الاستوى العالى 

 .   )  Rich & dahlheimer    )   2001   ( )27    الم البتحث : /       3

 : الع قة بيخ التفكير السلبي واالبداع   عنواس البحث

 التعرف علي االرتباط بيخ التفكير السلبي واالبداع .   هدف البحث : 

 الانهج الوصفي  :  المنهج الملتخدم 
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 فردا .  166   عينة البحث : 

وجود ارتباط عكسي بيخ التفكير السلبي واالبداع  :  أهم النتتئج  

 .   Ripinine,M    (2001   )  (28   )     /   الم البتحث : 4

 الحاجة لإلنجا  وع قتها بارك  التحكم الداللي واللارجي للادرسيخ . :   عنواس البحث

 الحاجة لإلنجا  وع قتها بارك  التحكم الداللي واللارجي للادرسيخ   التعرف على  هدف البحث : 

 الانهج الوصفي .   المنهج الملتخدم : 

 ادرس اخ ادارس التلفة .  433   عينة البحث : 

توجد ع قة بيخ الحاجة لإلنجا  وارك  التحكم واي ع قة اوجبة اع التحكم  :  أهم النتتئج

.الداللي  

 .   Lan, m.cockril    (2000   ( ) (26    /   الم البتحث :  5

:  تأثير تطوير بع  الاهارات النفسية على إطاحة الاطرقة احدى الاهارات   عنواس البحث

 الحركية الاركبة الاغلقة 

الاهارات النفسية على إطاحة الاطرقة احدى الاهارات الحركية  هدف البحث : التعرف علي 

 الاركبة الاغلقة 

 هج التجريبي . الان المنهج الملتخدم : 

 العبيخ  5   عينة البحث : 

: تؤثر إستراتجية التدريب الذاني ايجابياف على تطوير بع  الاهارات النفسية  :  أهم النتتئج

 واالنجا  الرقاي لاتسابقى إطاحة الاطرقة . 

   -مدى االلتفتدة مس الدرالتت المرجعية: -

لي كثير اخ الاعالم التي  يتضح اخ العر  السابق للدراسات الارجعية إلقاء الضوء ع

ف أاكخ   تفيد الدراسة الحالية وكاا أنها تنير الطريق أاام الباحثاخ لتحديد لطه وانهج الدراسة وأيضا

 للباحثاخ االستفاد  انها فياا يلى:  
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 كيفية كتابة اجطار النظرى وبع  احتويات البحث.  -1

 كيفية صياغة االاداف والفرو .  -2

 لاناسبة لتطبيق البرنااج. تحديد حجم العينة ا -3

البحث   -4 وطرة  أساليب  اخ  التلفة  نااذج  على  االط ع  للباحثاخ  الدراسات  اذه  أتاحت 

 الالتلفة وتحديد انهجيه البحث فى اذا الاجا . 

 تحديد أنسب طرة الاعالجات اجحصائية التى ياكخ استلدااها فى الدراسة الحالية   -5

د عر  النتائج واناقشتها سواء باالتفاة او بااللت ف اع نتائج  االستفاد  بنتائج تل  الدراسات عن

 الدراسة الحالية. 

 إجراءات البحث:   

 : منهج البحث

 ستلدم الباحثاخ الانهج الوصفي وذل  نظراف لاناسبته لطبيعة البحث. ا     

 مجتمع البحث:  •

دية الااتا  ) ب ( بفرع االتحاد بسوااج اوسم  ياث  اجتاع البحث العبي كر  القدم بأن   

 ( العب بأندية ) سوااج وطهطا لكر  القدم (. 60م والبالغ عددام نحو )2019-2020

 :  عينة البحث •

(  22تم التيار عينة بالبحث بالطريقة العادية وتم تقسياهم إلى عينة أساسية قوااها )      

الا دال   األساسية  للاراك   ااثليخ  ف  ) العبا نسبة  تاث   عينة  %37لعب  البحث   اجتاع  اخ   )

 ( قوااها  ) 11استط عية  نسبة  تاث   الالعب   دال   األساسية  للاراك   ااثليخ  ف  العبا اخ  18%(   )

 0اجتاع البحث واخ لارج عينة البحث األساسية 

 -أدوات جمع البيتنتت : •

 ( )إعداد الباحثاخ(.2اقياس التفكير اجيجابي ) ارفق  -

 .  تعريب / احاد حسخ ع وى  -تصايم / جوولس ( 3فعية االنجا  )ارفق اقياس دا -

( اصمطفي احامود عبمد 4استاار  تحلي  وتقييم األداء اللططى لناش  كمر  القمدم )ارفمق    -

 السيد 

  

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

280 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 0056مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني قعالمو

 ( )إعداد البتحثتس(:2مقيتس التفكير اإليجتبي مرفق )   أوال :

 خطوات بنتء مقيتس التفكير اإليجتبي:  ▪

للتفكير االيجابي لدى العبي كر     تحديد الهدف - الفعلي  الاستوى  بتقييم  الاقياس وذل   اخ 

 القدم بالااتا  ) ب ( . 

األطر   - وتحلي   اجيجابي  التفكير  في  أجريت  التي  الدراسات  علي  باجط ع  الباحثاخ  قام 

"  عبدهللا عمر النظرية وفي حدود اا توص  إليه الباحثاخ وعلى سبي  الاثا  دراسة ك  اخ  

م()  2015( , ""لهتم عريبي " )  12م()  2019(, " لعود مفرح" )   15م()  2020)

13  " , )rich& ripinie ,m( "2001   ()27      . ) 

تحديد الاحاور الاقترحة والافهوم النظري لك  احور لاقياس التفكير اجيجابي, اخ ل     -

ا تحديد  تم  السابقة  والدراسات  العلاية  للاراجع  الشاا   والافهوم  الاسح  األساسية  لاحاور 

اجيجابي   التفكير  اقياس  في  الاحاور  عدد  بلغ  وقد  البحث  قيد  الاقياس  لاحاور  النظري 

 ( احاور. 9الصور  األولية ) 

تم عر  الاحاور الاقترحة للاقياس علي اجاوعة اخ اللبراء الاتلصصيخ في اجا    -

ء وذل  لتحديد ادى ا ئاة اذه  ( لبرا10التربية وعلم النفس والتربية الرياضية وعددام ) 

 ( يوضح ذلك:  1وجدول رقم )  الاحاور للاقياس 

 (   1جدول ) 

 ( 10النلبة المئوية التفتق الخبراء حول تحديد محتور مقيتس التفكير االيجتبي )س =  

 النلبة المئوية  عدد التكرارات  المحور  م

 % 90 9 التوقعات االيجابية والتفاؤ   1

 % 100 10 ا الشعور العام بالرض 2

 % 80 8 الضبط االنفعالي  3

 % 40 4 الذكاء الوجداني  4

 % 40 4 تقدير الذات  5

 % 60 6 تحا  الاسئولية  6

 % 60 6 الثقة بالنفس  7

 % 90 9 التقب  االيجابي ل لت فات  8

 % 80 8 الرغبة في اكتشاف الاجهو  9
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التفكير اإليجتبي قد  ( أس آراء اللتدة الخبراء حول محتور مقيتس    1يتضح مس جدول ) 

بيس   مت  ) % 100  -  % 40تراوحت  علي  حصلت  التي  المحتور  قبول  وتم  وهي  70%,  فأكثر   )

االيجتبي   التقبل  االنفعتلي،  الضبط  بتلرضت،  العتم  الشعور  والتفتؤل،  االيجتبية  )التوقعتت 

عليهت   يبني  لوف  التي  النهتئية  المحتور  وهي  المجهول(  اكتشتف  في  الرغبة  لالختالفتت، 

وتم إلتبعتد المحتور التي حصلت على نلبة  البتحثتس مقيتس التفكير اإليجتبي لدي عينة البحث،  

 ( وهي )الذكتء الوجداني, تقدير الذات, تحمل الملئولية, الثقة بتلنفس (.  %70أقل مس ) 

فى ضوء الفهم والتحلي  النظري لك  احور تم إعداد وصياغة العبارات تحت ك  احور اخ   -

الصور   الاحاور   تكونت  حيث  البحث,  وعينة  اوضوع  اع  يتناسب  واا  طبيعته  حسب  ك  

( عبار    وقد راعي الباحثاخ عند صياغة العبارات  53الابدئية لاقياس التفكير اجيجابي اخ ) 

 اا يلي : 

 أخ تكوخ العبارات واضحة وافهواه .  .1

 أخ تتسق العبارات اع افهوم البعد اللاص بها.  .2

 ستلدام العبارات الاركبة أو العبارات التي تحا  أكثر اخ اعني .  البعد عخ إ .3

 (  2جدول ) 

 المحتور والعبترات التي تقيس التفكير اإليجتبي 

 النلبة المئوية  عدد العبترات المقترحة  البعاااااد  م

 % 22.64 12 التوقعات االيجابية والتفاؤ   1

 % 18.86 10 الشعور العام بالرضا  2

 % 16.89 9 فعالي الضبط االن 3

 % 22.64 12 التقب  االيجابي ل لت فات  4

 % 18.86 10 الرغبة في اكتشاف الاجهو  5

 % 100 53 الاااامجاااااماااوع 

صدة   - اخ  للتحقق  اللبراء  الساد   علي  احور  بك   اللاصة  العبارات  بعر   الباحثاخ  قام 

 اقياس التفكير اجيجابي في صورته األولية  لتوضيح اآلتي: 

 ادي س اة صياغة العبارات الاقترحة .  .1

 ادي اناسبة العبارات لك  بعد .  .2

 حذف أو تعدي  أو إضافة عبارات ألري تعبر عخ التفكير اجيجابي .  .3
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 (  3 جدول ) 

   النلبة المئوية التفتق الخبراء حول تحديد عبترات محور التوقعتت االيجتبية والتفتؤل

 (    10) س =   

 النلبة المئوية  التكرارات العبترات  م

 % 100 10 أسعي إلى تحقيق طاوحاتي في اجا  كر  القدم   1

2 
لدي القدر  علي اواجهه الاشك ت التي أتعر  لها بشك  ايجابي في  

 اجا  كر  القدم  . 
10 100 % 

 % 90 9 أتوقع تحقيق استوي عالي في اجا  كر  القدم .  3

 % 100 10 االداء في اجا  كر  القدم أرك  علي جوانب القوي لدي أثناء  4

 % 90 9 حياتي االجتااعية تسير علي نحو جيد . 5

 % 30 3 أشعر بالتفاؤ . 6

 % 40 4 أتوقع حدوث اصائب في الاستقب .  7

 % 40 4 أري أخ الاستقب  اشرة. 8

 النلبة المئوية  التكرارات العبترات  م

 % 90 9 اجا  كر  القدم   لدي طاوحات نحو الوصو  إلي إلي استوي عالي في 9

 % 90 90 أري أخ لدي قدرات عقلية وبدنية  لم تظهر بعد أثناء ااارسة كر  القدم   10

 % 90 9   لدي كفاءه لتطوير حياتي الاهنيه بشك  أفض .  11

 % 100 10 أشعر بأخ حياتي اليئة باألحداث السار .  12

الجدول)   حول  (    3يوضح  الخبراء  إلتفتق  المئوية  التوقعتت  النلب  محور  عبترات 

والتفتؤل و)اإليجتبية  بيس  مت  لهت  المئوية  النلبة  انحصرت  والتي  ارتضي  100%,  30%،  وقد   )

تقل   نلبة ال  بنتءا علي مت    % 70البتحثتس  العبترات  العبترات وإعتدة صيتغة بعض  وبعد تعديل 

 . ( عبترات  9تقدم مس هيئة الخبراء اصبحت الصورة النهتئية لعبترات المحور ) 

 (   4جدول)  

 ( 10)خ=        النلبة المئوية التفتق الخبراء حول تحديد عبترات محور الشعور العتم بتلرضت

 النلبة المئوية  التكرارات العبترات  م

 % 50 5 أشعر بالرضا عخ حياتي .  1

 % 100 10 أشعر باألااخ تجاه استقبلي في اجا  كر  القدم .  2

 % 90 9 أشعر بتطور في استوايا التعلياي. 3

 % 90 9 حياتي تسير إلي االفض  .  4

 % 90 9 أشعر باالرتياح في التعاا  اع االلريخ . 5

 % 90 9 أشعر بالفلر باا أحققه اخ اكاسب الشلصية.  6

7 
أستاتع باا أقوم به اخ أعاا  النها تتناسب اع طاوحاتي في 

 اجا  كر  القدم . 
10 100 % 

 % 100 10 خ.أشعر بالرضا في التعاا  اع اآللري 8

 % 100 10 أشعر بالراحه والسعاد  اع أسرتي و ا ئي. 9

10 
 أشعر بالرضا عخ تأدية واجباتي الدينية 

10   100 % 
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الجدول)    العتم (  4يوضح  الشعور  محور  عبترات  حول  الخبراء  إلتفتق  المئوية  النلب 

)بتلرضت بيس  مت  لهت  المئوية  النلبة  انحصرت  والتي  ا%100إلى  90%،  وقد  البتحثتس   (  رتضي 

بنتءا علي مت تقدم مس    % 70نلبة ال تقل   العبترات  العبترات وإعتدة صيتغة بعض  وبعد تعديل 

 ( عبترات  9هيئة الخبراء أصبحت الصورة النهتئية لعبترات المحور)

 (   5جدول)  

 ( 10)خ=    النلبة المئوية التفتق الخبراء حول تحديد عبترات محور الضبط اإلنفعتلي

 النلبة المئوية  التكرارات ت العبترا م

 % 100 10 انا شلص صبور بطبعي . 1

 % 90 9 لدي القدر  علي تلطي ألطاء االلريخ تجااي . 2

 % 30 3 ال اشعر بالتوتر دوخ سبب احدد في كثير اخ الاواقف.  3

 % 90 9 أعاا  اآللريخ بالاث .  4

 % 100 10 نادراف اا اتصرف بإندفاع.  5

 % 90 9 سباب.ال أغضب ألتفه األ 6

 % 100 10 تسه  استثارتي في اواقف كثير  . 7

 % 100 10 أستطيع التحكم في اشاعري في اغلب الاواقف .  8

 % 90 9 ال ينتابني القلق علي حياتي الاستقبلية في اجا  كر  القدم   9

الجدول)   الضبط  (    5يوضح  محور  عبترات  حول  الخبراء  إلتفتق  المئوية  النلب 

( وقد ارتضي البتحثتس %100إلى    % 90لتي انحصرت النلبة المئوية لهت مت بيس )، وااإلنفعتلي

بنتءا علي مت تقدم مس    % 70نلبة ال تقل   العبترات  العبترات وإعتدة صيتغة بعض  وبعد تعديل 

 ( عبترات . 8هيئة الخبراء اصبحت الصورة النهتئية لعبترات المحور )

 (   6جدول)  
 التقبل اإليجتبي لإلختالفتتحول تحديد عبترات محور  النلبة المئوية التفتق الخبراء

 ( 10)س=       

 النلبة المئوية  التكرارات العبترات  م

 % 100 10 أتقب  أصدقائي اهاا صدر انهم تجااي . 1

 % 90 9 أتعاا  اع  ا ئي بك  ود حتي وإخ التلفت اعهم. 2

 % 100 10 أقب  أع ار اآللريخ.  3

 % 90 9 رأي اآللر.أؤاخ بفكر  الرأي وال 4

 % 100 10 احرص علي االحتفاظ  بع قاتي اع اآللريخ . 5

 % 90 9 أحاو  ادح نجاحات الغير. 6

 % 100 10 أشكر الناس بإاتناخ. 7
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 النلبة المئوية  التكرارات العبترات  م

 % 100 10 أساعد الجايع  في الاواقف الالتلفة .  8

 % 90 9 يفة.أعترف بقدرات اآللريخ الاتاي   والضع 9

 % 90 9 أتواص  اع اآللريخ بغ  النظر عخ حبي لهم   10

 % 80 8 ال أتدل  فياا ال يعنيني.  11

 % 90 9 ألتلف في الرأي اع اآللريخ بأسلوب الئق.  12

النلب المئوية إلتفتق الخبراء حول عبترات محور التقبل اإليجتبي  (    6وضح الجدول )  ي

( وقد ارتضي البتحثتس %100إلى  %80ة المئوية لهت مت بيس )، والتي انحصرت النلبلإلختالفتت

بنتءا  علي مت تقدم مس    % 70نلبة ال تقل   العبترات  العبترات وإعتدة صيتغة بعض  وبعد تعديل 

 ( عبترات . 12هيئة الخبراء اصبحت الصورة النهتئية لعبترات المحور)

 (   7جدول)  

   الرغبه في اكتشتف المجهول  ت محورالنلبة المئوية التفتق الخبراء حول تحديد عبترا

 ( 10)س=   

 النلبة المئوية  التكرارات العبترات  م

 % 100 10 انا شلص اتعدد الهوايات والاهارات .  1

 % 90 9 ابحث دائاا عخ الحلو  غير التقليدية . 2

 % 100 10 اجتهد في الفو  علي  ا ئي في اجا  كر  القدم  .  3

 % 90 9 د . أسعي جكتساب اهارات جدي 4

 % 100 10 أسعى ل يار  اااكخ جديد  للتعرف عليها. 5

 % 90 9 أحب أخ أتعلم ك  اا يجذبني .  6

 % 100 10 اتحاس للاشاركة في االلعاب الالتلفة غير كر  القدم .  7

 % 100 10 أفض  تجربة األشياء الجديد  .  8

 % 90 9 اتفقد الصور غير الاالوفة.  9

 % 30 3 أحب الاغاارات. 10

الجدول)   فى  (    7يوضح  الرغبة  محور  عبترات  حول  الخبراء  إلتفتق  المئوية  النلب 

المئوية لهت مت بيس )إكتشتف المجهول النلبة  ( وقد ارتضي  % 100إلى  % 30، والتي انحصرت 

تقل   نلبة ال  بنتءا علي مت    % 70البتحثتس  العبترات  العبترات وإعتدة صيتغة بعض  وبعد تعديل 

ال هيئة  مس  المحور) تقدم  لعبترات  النهتئية  الصورة  اصبحت  عبترات.  9خبراء  أصبح  (  وبذلك 

) مقيتس   يتكوس مس عدد  األولية  في صورته  اإليجتبي  على  47التفكير  للتطبيق  ومعدا   عبترة   )

 العينة االلتطالعية . 
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 مقيتس التفكير االيجتبي : -1

 صدق المحتوى للمقيتس:

( على ك  افرد  امخ افردات 10كايخ وعددام ) قمام الباحثاخ بحسماب نسمب اتفماة الاح

االلتبار امخ حيمث: امدى تاثي  افردات اقياس التفكير االيجابي لدى العبي كر  القدم بالااتا   

الوشي  اعادلمة  باسمتلدام  الاحتوى  بحسماب صمدة  الباحث  قمام  كاا  لحسماب   Lawshe )ب(  

الاحتموى صمدة  افردات     (Ratio Validity Content) (CVR)   نسمبة  امخ  افرد   لمك  

الاقياس  ويوضمح الجمدو  اآلتي نسمب اتفماة الاحكايخ واعاام  صمدة الوشي لاقياس التفكير  

 اجبتكاري. 

 (  8جدول ) 

 متولطتت نلب االتفتق بيس المحكميس 

( 10لصدق محتوى مقيتس التفكير االيجتبي لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( )س=  

 

رقم  

 المفردة 
تمل صدق  مع

 الوشي 

رقم  

 المفردة 

معتمل  

صدق  

 الوشي 

رقم  

 المفردة 

معتمل  

صدق  

 الوشي 

رقم  

 المفردة 

معتمل  

صدق  

 الوشي 

 0.80 10 0.80 6 0.80 3 المحور األول 

1 1 4 0.80 7 1 11 0.80 

2 1 5 0.80 8 1 12 0.80 

 المحور الختمس  المحور الرابع  0.80 6 0.80 3

4 1 7 1 1 1 1 1 

5 0.80 8 1 2 0.80 2 0.80 

6 0.80 9 1 3 1 3 1 

 0.80 4 0.80 4 المحور الثتلث  0.80 7

8 0.80 1 1 5 1 5 1 

9 1 2 0.80 6 0.80 6 0.80 

 1 7 1 7 1 3 المحور الثتني 

1 0.80 4 0.80 8 1 8 1 

2 1 5 1 9 0.80 9 0.80 

   0.90 نلبة صدق المحتوى لالختبتر ككل 
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لمحتوى لمفردات مقيتس التفكير االيجتبي لدى  ( أس نلبة صدق ا  8يتضح مس الجدول )   

(، بينمت بلغت نلبة صدق المحتوى  1:  0.80العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( قد تراوحت مس ) 

وهي النلبة التي حددهت الوشي    0.62( وهي نلب مقبولة كونهت أكبر مس  0.90لالختبتر ككل ) 

يتس مس خالل نلب االتفتق المرتفعة  لقبول المفردات، وبذلك تتوافر داللة صدق المحتوى للمق

 بيس المحكميس في تقدير مدى منتلبة الفقرات للمقيتس ككل. 

 ثبتت التطبيق وإعتدة التطبيق للمقيتس:

( العب   11كاا استلدم الباحثاخ طريقة تطبيق الاقياس وإعاد  تطبيقه على عينة قوااها ) 

الاوافق   يوم اللايس  تم ذل   ال  2019/     8/    29وقد  , اذا وقد    2019/    9/    12لايس  إلي 

بيخ   اجرتباط  اعاا   إيجاد  تم  وقد  أسبوعيخ   قدره  التطبيقيخ  بيخ  فاص   اني  وجود  روعي 

 ( يوضح ذل .9التطبيقيخ باستلدام اعادلة بيرسوخ وجدو  ) 

 ( 9جدول)

 معتمل االرتبتط بيس التطبيقيس األول والثتني  

 (  11دم بتلممتتز )ب( )س=  لدى العبي كرة القااليجتبي لمقيتس التفكير 

 المتغير 
 التطبيق الثتني  التطبيق األول 

 قيمة "ر" 
 ع س  ع س 

 0.91 5.98 15.18 6.70 15.91 التوقعتت االيجتبية والتفتؤل 

 0.89 5.50 16.00 6.50 17.27 الشعور العتم بتلرضت 

 0.78 4.88 12.00 5.37 12.55 الضبط االنفعتلي 

 0.90 7.37 18.09 8.02 18.64 تت التقبل االيجتبي لالختالف

 الرغبة في اكتشتف المجهول 
14.27 5.87 14.00 5.22 0.86 

 0.92 28.27 75.27 31.89 78.64 مقيتس التفكير اإلبتكتري 

 0.58=  0.05قيمة ر الجدولية عند ملتوى 

  ( جدول  مس  في    9يتضح  والثتني  األول  التطبيقيس  بيس  إحصتئيت  دال  ارتبتط  وجود   )

)ر(    محتور  قيمة  تراوحت  حيث  )ب(  بتلممتتز  القدم  كرة  العبي  لدى  االيجتبي  التفكير  مقيتس 

 ( بيس  مت  الجدولية  0.92:  0.78المحلوبة  )ر(  قيمة  مس  أكبر  وهي  معنوية  (  ملتوى  عند 

المقيتسممت  "  0.05"  ثبتت  إلى    ،يعطي داللة مبتشرة على  التوصل  البتحثتس مس  تمكس  وبذلك 

 ( 2ي. مرفق)مقيتس التفكير االيجتب
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 مقيتس دافعية اإلنجتز: -2

 صدق االلتبيتس: -

التحقق اخ    بهدف  وذل   الصدة  اعاا   لحساب  الداللي  اجتساة  الباحثاخ صدة  إستلدم 

( قوااها  اجاوعة  على  الاقياس  تطبيق  تم  حيث  اجنجا    دافعية  اقياس  اخ  11صدة  العب   )

 اجتاع البحث واخ لارج عينة البحث األساسية. 

 ( 10)  جدول

 ( 11معتمالت االرتبتط بيس مفردات مقيتس دافعية اإلنجتز )س=

 0.58=  0.05قيمة ر الجدولية عند ملتوى 

( جدول  مس  اإلنجتز  10يتضح  دافعية  مقيتس  مفردات  بيس  االرتبتط  معتمالت  أس   )

 ( بيس  مت  تراوحت  له  الكلية  عند  0.95،  0.76والدرجة  إحصتئيت   دالة  ارتبتط  معتمالت  وهى   )

 ( ممت يشير إلى االتلتق الداخلى للمقيتس. 0.05) ملتوى 

 المفردات  م
قيمة ر  
 المحلوبة 

 0.80 أجد صعوبة فى احاولة النوم عقب ا ياتي فى انافسة  1

 0.88 يعجبني ال عب الذي يتدرب لساعات إضافية لتحسيخ استواه  2

 0.90 احتاج لبع  الوقت لكي أنسى اذا اللطأ عنداا ارتكب لطا فى األداء أثناء الانافسة فاننى  3

 0.76 االاتيا  فى الرياضة ال يعتبر اخ اادافى األساسية  4

 0.80 أحس غالبا باللوف قب  اشتراكي فى الانافسة اباشر   5

 0.90 استاتع بتحا  أية اهاة والتي يرى بع  ال عبيخ اآللريخ أنها اهاة صعبة  6

 0.79 ة الشي اله ياة فى الانافس 7

 0.95 الحظ يؤدى إلى الفو  بدرجة اكبر اخ بذ  الجهد  8

 0.81 فى بع  األحياخ عنداا انه م فى انافسة فاخ ذل  يضايقني لعد  أيام  9

 0.77 لدى استعداد للتدريب طوا  العام بدوخ انقطاع لكي انجح فى رياضتي 10

 0.83 ال أجد صعوبة فى النوم ليلة اشتراكي فى الانافسة  11

 0.92 الفو  فى الانافسة يانحني درجة كبير  اخ الرضا  12

 0.88 اشعر بالتوتر قب  الانافسة الرياضية  13

 0.93 أفض  أخ أستريح اخ التدريب فى فتر  اا بعد االنتهاء اخ الانافسة الرياضية  14

 0.76 عنداا ارتكب لطا فى األداء فاخ ذل  يراقني طوا  فتر  الانافسة  15

 0.84 لدى رغبة عالية جدا لكي أكوخ ناجحا فى رياضتي  16

17 
عخ   أو  الانافسة  فى  يحدث  أخ  ياكخ  عاا  التفكير  فى  انشغ   ال  الانافسة  فى  اشتراكي  قب  

 نتائجها 
0.83 

 0.93 أحاو  بك  جهدي أخ اكونا فض  العب 18

 0.93 استطيع أخ أكوخ اادئا فى اللحظات التي تسبق الانافسة اباشر   19

 0.87 ادفي او أخ أكوخ ااي ا في رياضتي   20
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 ثبتت التطبيق وإعتدة التطبيق للمقيتس:

( العب   11كاا استلدم الباحثاخ طريقة تطبيق الاقياس وإعاد  تطبيقه على عينة قوااها ) 

  اذا وقد    2019/    9/  12إلي اللايس  2019/     8/   29وقد تم ذل  يوم  اللايس الاوافق  

فاص   اني بيخ التطبيقيخ قدره أسبوعيخ  وقد تم إيجاد اعاا  اجرتباط بيخ  روعي وجود 

 ( يوضح ذل . 11التطبيقيخ باستلدام اعادلة بيرسوخ وجدو  ) 

 ( 11جدول)
 ( 11معتمل االرتبتط بيس التطبيقيس األول والثتني لمقيتس دافعية اإلنجتز )س= 

 المتغير 
 التطبيق الثتني  التطبيق األول 

 قيمة "ر" 
 ع س ع س

 0.87 4.78 89.6 5.08 96.27 مقيتس دافعية اإلنجتز 

 0.58=   0.05قياة ر الجدولية عند استوى 

  ( إحصتئيت    11يتضح مس جدول  دال  ارتبتط  في  ( وجود  والثتني  األول  التطبيقيس  بيس 

( وهي أكبر مس قيمة )ر( الجدولية  0.87مقيتس دافعية اإلنجتز حيث بلغت قيمة )ر( المحلوبة )

   (3يعطي داللة مبتشرة على ثبتت المقيتس. مرفق)ممت " 0.05عند ملتوى معنوية " 

 مقيتس األداءات الخططية: -3

( على ك  افرد  امخ افردات 10قمام الباحثاخ بحسماب نسمب اتفماة الاحكايخ وعددام ) 

دم بالااتا   االلتبار امخ حيمث: امدى تاثي  افردات اقياس األداءات اللططية لدى العبي كر  الق

اعادلمة الوشي  باسمتلدام  الاحتوى  بحسماب صمدة  الباحثاخ  قمام  كاا  لحسماب   Lawshe )ب(  

الاحتموى صمدة  افردات     (Ratio Validity Content) (CVR)   نسمبة  امخ  افرد   لمك  

الاقياس  ويوضمح الجمدو  اآلتي نسمب اتفماة الاحكايخ واعاام  صمدة الوشي لاقياس األداءات  

 لططية. ال

 ( 12جدول ) 
 متولطتت نلب االتفتق بيس المحكميس 

 ( 10لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( )س=  األداءات الخططيةلصدق محتوى مقيتس 

رقم  
 المفردة 

معتمل  
صدق 
 الوشي 

رقم  
 المفردة 

معتمل  
صدق 
 الوشي 

رقم  
 المفردة 

معتمل  
صدق 
 الوشي 

رقم  
 المفردة 

معتمل صدق 
 الوشي 

 1 8 0.80 20 1 10 رة التصرف الخططي بتلك

1 1 11 1 21 0.80 9 1 

 0.80 10 التصرف الخططي بدوس كرة  1 12 0.80 2

3 0.80 13 0.80 1 1 11 1 
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رقم  
 المفردة 

معتمل  
صدق 
 الوشي 

رقم  
 المفردة 

معتمل  
صدق 
 الوشي 

رقم  
 المفردة 

معتمل  
صدق 
 الوشي 

رقم  
 المفردة 

معتمل صدق 
 الوشي 

4 1 14 0.80 2 1 12 1 

5 0.80 15 1 3 0.80 13 1 

6 1 16 0.80 4 1 14 0.80 

7 0.80 17 1 5 1 15 0.80 

8 0.80 18 0.80 6 0.80 16 1 

9 0.80 19 0.80 7 1 17 0.80 

   0.90 نلبة صدق المحتوى لالختبتر ككل

 ( الجدول  الخططية  12يتضح مس  األداءات  لمفردات مقيتس  المحتوى  ( أس نلبة صدق 

الق كرة  العبي  )لدى  مس  تراوحت  قد  )ب(  بتلممتتز  صدق  1:  0.80دم  نلبة  بلغت  بينمت   ،)

( ككل  لالختبتر  مس  0.90المحتوى  أكبر  كونهت  مقبولة  نلب  وهي  التي    0.62(  النلبة  وهي 

نلب   خالل  مس  للمقيتس  المحتوى  صدق  داللة  تتوافر  وبذلك  المفردات،  لقبول  الوشي  حددهت 

 مدى منتلبة الفقرات للمقيتس ككل. االتفتق المرتفعة بيس المحكميس في تقدير  

 ثبتت االلتبيتس: -

قام الباحثاخ بحساب الثبات عخ طريق حساب نسبة االتفاة بيخ الاحكايخ )القائايخ بتحلي   

وعددام   اللططية(  نسبة    5األداءات  لحساب  كوبر  اعادلة  على  الباحثاخ  اعتاد  حيث  احكايخ  

 ( يوضح ذل .  13وجدو  )   االتفاة  

 ( 13جدول)

 بة االتفتق بيس المحكميس في مقيتس نل

 ( 5األداءات الخططية الهجومية  لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( )س= 

 األداءات الخططية  م
تكرار 

 االتفتق 

تكرار 

عدم  

 االتفتق 

نلبة  

 االتفتق 

    التصرف الخططي بتلكرة  

 80 1 4 التمرير لألمتم علي جتنبي الملعب )يميس يلتر(   1

 100 0 5 عتلي (  –لعرض مس الجنتحيس خترج منطقة الجزاء )أرضي  التمرير  2

 100 0 5 التمرير لألمتم لزميل لعمل عمق هجومي  3

 100 0 5 التمرير لكلر مصيدة التللل   4

 80 1 4 لتهيئة الزميل النفراد  5

 80 1 4 التمرير للزميل في مكتس منتلب لتلجيل هدف   6

 80 1 4 وتهيئة الزميل النفراد    التمرير لكلر مصيدة التللل 7

 األداءات الخططية  م
تكرار 

 االتفتق 

تكرار 

عدم  

 االتفتق 

نلبة  

 االتفتق 

 100 0 5 الجري والليطرة علي الكرة الالعب الحر  8
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 100 0 5 الجري والليطرة علي الكرة الالعب تحت ضغط   9

 100 0 5 المراوغة  داخل منطقة الجزاء   10

 80 1 4 منطقة الجزاء )علي حدود المنطقة( المراوغة خترج   11

 80 1 4 المراوغة لكلر مصيدة التللل   12

 100 0 5 المراوغة لكلر مصيدة التللل لالنفراد  13

14 
أيمس  –التصويب داخل منطقة الجزاء بدوس الليطرة علي الكرة )مبتشرة( عمق 

 أيلر   –
5 0 100 

 80 1 4 أيلر( -أيمس  –طرة علي الكرة )عمق  التصويب داخل منطقة الجزاء بعد اللي  15

16 
أيمس    –التصويب خترج منطقة الجزاء بدوس الليطرة علي الكرة )مبتشرة( )عمق  

 أيلر( -
4 1 80 

 80 1 4 أيلر(  -أيمس  –التصويب خترج منطقة الجزاء بعد الليطرة علي الكرة )عمق  17

 100 0 5 قة في مكتس منتلب لتلجيل هدف    ضرب الكرة بتلرأس و التمرير لزميل داخل منط 18

 100 0 5 ضرب الكرة بتلرأس و التصويب مس كرات عرضية   19

 100 0 5 ضرب الكرة بتلرأس و التصويب مس ركلة ركنية   20

 80 1 4 ضرب الكرة بتلرأس و التصويب مس رمية تمتس    21

    التصرف الخططي بدوس كرة  

 100 0 5 دافع في موقف معيس خداع وتمويه  للتخلص مس م  1

 80 1 4 خداع وتمويه  لتغيير اللرعة   2

 80 1 4 خداع وتمويه للوقوف المفتجئ   3

 80 1 4 خداع وتمويه خطأ قتنوني    4

 100 0 5 وثب اللتالم الكرة أو تمريرهت    5

 80 1 4 وثب لضرب الكرة أو تمريرهت   6

 100 0 5 جري حر اللتالم الكرة   7

8 
 ي حر إلرهتق المدافع  جر
 
 

4 1 80 

 األداءات الخططية  م
تكرار 

 االتفتق 

تكرار 

عدم  

 االتفتق 

نلبة  

 االتفتق 

9 
 جري حر لتشتيت انتبته المدافع  

4 1 80 

10 
 جري حر لعمل زيتدة عددية  

4 1 80 

11 
 جري حر لعمل تكتيك هجومي معيس  

5 0 100 

12 
 جري حر لعمل هجوم مرتد  

5 0 100 

13 
 دل مراكز لتشتيت انتبته مدافع  تبت

5 0 100 

14 
 تبتدل مراكز لهروب مس مدافع  

5 0 100 

15 
 تبتدل مراكز اللتالم الكرة  

4 1 80 

16 
 تبتدل مراكز لعمل تكتيك هجومي معيس 

5 0 100 

 80 1 4 تبتدل مراكز إلرهتق المدافع     17

 
 االلتمترة ككل 

5 0 100 
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االتفتق بيس المحكميس في مقيتس األداءات الخططية   ( أس نلبة 13يتضح مس جدول ) 

( وهى نلب مرتفعة ممت يشير  100:  80بتلممتتز )ب( تراوحت مت بيس ) لدى العبي كرة القدم

 إلى ثبتت المقيتس. 

 خطوات إجراء البحث:

إعداد اسمتاار  بيانمات أوليمة عمخ العبمي درجمة الااتما  ) ب (  لكمر  القمدم باحافظمة   -1

 سوااج.

 التحقق اخ اللصائص السيكواترية لاقياس التفكير االيجابي. -2

 التحقق اخ اللصائص السيكواترية لاقياس دافعية االنجا  . -3

 التحقق اخ اللصائص السيكواترية لاقياس االداءات اللططية ل عبي كر  القدم . -4

 إجراء الدراسات االستط عية للتأكد اخ ثبات وصدة أدوات البحث. -4

 إجراء التجربة األساسية لإلجابة على تساؤالت البحث. -5

رصممد درجممات ال عبمميخ اممع وضممع لطممة لتشممفير وتكويممد البيانممات علممى برنممااج  -6

spssv.20. 

ف وذل  اخ ل   األساليب اجحصائية الا ئاة. -7  اعالجة البيانات إحصائيا

 استل ص التوصيات التربوية ذات الصلة باوضوع البحث. -8

 جربة األلتلية للبحث:الت

 م.22/10/2019م إلى الث ثاء 20/10/2019تم تحلي  األداء اللططي في الفتر  اخ االحد     

  المعتمالت اإلحصتئية :  

  spssv.20وبرنااج  استلدم الباحثيخ األساليب الاناسبة اع طبيعة البحث     

 النسبة الائوية ) نسبة التحسخ (  -                                       االلتواء    -

 اعاا  االنحراف     -                                 اعاا  االرتباط -

 الاتوسط الحسابي  -                                    (   Tقياة )  -

 اعاا  صدة الوشي . -                                              2كا -
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 عرض النتتئج ومنتقشتهت وتفليرهت

 اوال : عرض النتتئج :    

 سوف يستعر  الباحثاخ نتائج البحث وفقا لاا يلى :    

 ؟ بتلممتتز )ب(مت ملتوى التفكير االيجتبي لدى العبي كرة القدم    عرض نتتئج التلتؤل األول: 

 (   14جدول ) 

الوزس النلبي والنلبة المئوية والمتولط الحلتبي واتجته مفردات المحور األول التوقعتت  
 ( 22لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( )س=االيجتبي االيجتبية والتفتؤل لمقيتس التفكير 

ردات المحور األول التوقعتت االيجتبية  ( أس النلبة المئوية لمف   14يتضح مس جدول )  

،  75.76لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( ترواح مت بيس )االيجتبي  والتفتؤل لمقيتس التفكير  

95.45 ( بيس  مت  تراوح  العينة  اللتجتبتت  الحلتبي  والمتولط  واتجته  2.86،  2.27(،   ،)

 المفردات )نعم(. 

 (   15جدول ) 

 ة والمتولط الحلتبي واتجته مفردات المحور الثتني الوزس النلبي والنلبة المئوي

 ( 22لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( )س=االيجتبي الشعور العتم بتلرضت لمقيتس التفكير  

 نعم المفردات  م
الي حد  

 مت 
 ال 

الو خ 

 النسبي 

النسبة  

 الائوية 

المتولط  

 الحلتبي 

ته  اتج

 العبترة 

 نعم 2.86 95.45 63 1 1 20 أسعي إلى تحقيق طاوحاتي في اجا  كر  القدم   1

2 
لدي القدر  علي اواجهه الاشك ت التي أتعر   

 نعم 2.55 84.85 56 2 6 14 لها بشك  ايجابي في اجا  كر  القدم  . 

 نعم 2.73 90.91 60 2 2 18 أتوقع تحقيق استوي عالي في اجا  كر  القدم .  3

4 
أرك  علي جوانب القوي لدي أثناء االداء في  

 نعم 2.68 89.39 59 2 3 17 اجا  كر  القدم 

 نعم 2.59 86.36 57 2 5 15 حياتي االجتااعية تسير علي نحو جيد .  5

6 
لدي طاوحات نحو الوصو  إلي إلي استوي عالي  

 نعم 2.64 87.88 58 2 4 16 في اجا  كر  القدم . 

7 
عقلية وبدنية  لم تظهر بعد   أري أخ لدي قدرات

 نعم 2.68 89.39 59 2 3 17 أثناء ااارسة كر  القدم . 

 نعم 2.36 78.79 52 6 2 14 لدي كفاءه لتطوير حياتي الاهنيه بشك  أفض .  8

 نعم 2.27 75.76 50 6 4 12 أشعر بأخ حياتي اليئة باألحداث السار . 9

 نعم المفردات  م
الي حد  

 مت 
 ال 

الوزس  

 النلبي 

النلبة  

 المئوية 

المتولط  

 الحلتبي 

اتجته  

 العبترة 

 نعم 2.18 72.73 48 8 2 12 أشعر باألااخ تجاه استقبلي في اجا  كر  القدم .  1

 نعم 2.36 78.79 52 5 4 13 أشعر بتطور في استوايا التعلياي.  2

 نعم 2.64 87.88 58 2 4 16 حياتي تسير إلي االفض  .  3

 نعم 2.36 78.79 52 6 2 14 أشعر باالرتياح في التعاا  اع االلريخ . 4

 نعم 2.68 89.39 59 2 3 17 أشعر بالفلر باا أحققه اخ اكاسب الشلصية.  5

6 
أستاتع باا أقوم به اخ أعاا  النها تتناسب اع  

 نعم 2.32 77.27 51 4 7 11 طاوحاتي في اجا  كر  القدم . 

 نعم 2.41 80.30 53 3 7 12 أشعر بالرضا في التعاا  اع اآللريخ.  7

 نعم 2.32 77.27 51 6 3 13 والسعاد  اع أسرتي و ا ئي.   أشعر بالراحه 8

 نعم 2.32 77.27 51 2 5 13 أشعر بالرضا عخ تأدية واجباتي الدينية  9
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  ( جدول  مس  العتم   15يتضح  الشعور  الثتني  المحور  لمفردات  المئوية  النلبة  أس   )

التفكير   بتلممتتز )بااليجتبي  بتلرضت لمقيتس  القدم  ،  72.73( ترواح مت بيس ) لدى العبي كرة 

89.39 ( بيس  مت  تراوح  العينة  اللتجتبتت  الحلتبي  والمتولط  واتجته  2.68،  2.18(،   ،)

 المفردات )نعم(. 

 ( 16جدول )  

 الوزس النلبي والنلبة المئوية والمتولط الحلتبي واتجته مفردات المحور الثتلث 

 ( 22)س= ة القدم بتلممتتز )ب(لدى العبي كرااليجتبي  الضبط االنفعتلي لمقيتس التفكير  

االنفعتلي    16)    يتضح مس جدول  الضبط  الثتلث  المحور  لمفردات  المئوية  النلبة  ( أس 

(،  95.45، 66.67لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( ترواح مت بيس )االيجتبي لمقيتس التفكير 

 (، واتجته المفردات )نعم(. 2.86، 2.00والمتولط الحلتبي اللتجتبتت العينة تراوح مت بيس ) 

 (   17جدول )  

لنلبي والنلبة المئوية والمتولط الحلتبي واتجته مفردات المحور الرابع التقبل  الوزس ا

 ( 22لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( )س=االيجتبي االيجتبي لالختالفتت لمقيتس التفكير 

 نعم المفردات  م
الي حد  

 مت 
 ال 

الوزس  

 النلبي 

النلبة  

 المئوية 

المتولط  

 الحلتبي 

اتجته  

 العبترة 

 نعم 2.00 66.67 44 11 - 11 انا شلص صبور بطبعي .  1

 نعم 2.45 81.82 54 5 2 15 لدي القدر  علي تلطي ألطاء االلريخ تجااي   2

 نعم 2.86 95.45 63 1 1 20 أعاا  اآللريخ بالاث .  3

 نعم 2.23 74.24 49 6 5 11 نادراف اا اتصرف بإندفاع.  4

 نعم 2.36 78.79 52 6 2 14 ال أغضب ألتفه األسباب.  5

 نعم 2.32 77.27 51 3 9 10 تسه  استثارتي في اواقف كثير  .  6

 نعم 2.36 78.79 52 5 4 13 أستطيع التحكم في اشاعري في اغلب الاواقف   7

8 
ال ينتابني القلق علي حياتي الاستقبلية في اجا   

 نعم 2.18 72.73 48 5 8 9 كر  القدم  

 نعم المفردات  م
الي حد  

 مت 
 ال 

الوزس  

 النلبي 

النلبة  

 المئوية 

المتولط  

 الحلتبي 

اتجته  

 العبترة 

 نعم 2.27 75.76 50 6 4 12 أتقب  أصدقائي اهاا صدر انهم تجااي . 1

2 
أتعاا  اع  ا ئي بك  ود حتي وإخ التلفت  

 نعم 2.09 69.70 46 8 4 10 اعهم.

 نعم 2.59 86.36 57 2 5 15 أقب  أع ار اآللريخ.  3

 نعم 2.36 78.79 52 5 4 13 أؤاخ بفكر  الرأي والرأي اآللر.  4

 نعم 2.64 87.88 58 2 4 16 رص علي االحتفاظ  بع قاتي اع اآللريخ .اح 5

 نعم 2.68 89.39 59 2 3 17 أحاو  ادح نجاحات الغير .  6

 نعم 2.64 87.88 58 2 4 16 أشكر الناس بإاتناخ.  7

 نعم 2.55 84.85 56 2 6 14 أساعد الجايع في الاواقف الالتلفة .  8

 نعم 2.32 77.27 51 6 3 13 تاي   والضعيفة. أعترف بقدرات اآللريخ الا 9

 نعم 2.50 83.33 55 4 3 15 أتواص  اع اآللريخ بغ  النظر عخ حبي لهم   10

 نعم 2.23 74.24 49 8 1 13 ال أتدل  فياا ال يعنيني.  11

 نعم 2.36 78.79 52 6 2 14 ألتلف في الرأي اع اآللريخ بأسلوب الئق.  12
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جدول  مس  االيجتبي    17)    يتضح  التقبل  الرابع  المحور  لمفردات  المئوية  النلبة  أس   )

التفكير   لمقيتس  بيس  االيجتبي  لالختالفتت  مت  ترواح  )ب(  بتلممتتز  القدم  كرة  العبي  لدى 

(69.70  ،89.39 ( بيس  مت  تراوح  العينة  اللتجتبتت  الحلتبي  والمتولط   ،)2.09  ،2.68  ،)

 واتجته المفردات )نعم(. 

 (  18جدول )  

الوزس النلبي والنلبة المئوية والمتولط الحلتبي واتجته مفردات المحور الختمس الرغبة في  

 ( 22لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( )س=االيجتبي اكتشتف المجهول لمقيتس التفكير 

  ( جدول  مس  في    18يتضح  الرغبة  الختمس  المحور  لمفردات  المئوية  النلبة  أس   )

التفكير   لمقيتس  المجهول  بيس  االيجتبي  اكتشتف  مت  ترواح  بتلممتتز )ب(  القدم  كرة  لدى العبي 

ال95.45،  77.27) اللتجتبتت  الحلتبي  والمتولط   ،) ( بيس  مت  تراوح  (،  2.86،  2.32عينة 

 واتجته المفردات )نعم(. 

  

 نعم المفردات  م
الي  

 حد مت 
 ال 

الوزس  

النلب 

 ي

النلبة  

 المئوية 

المتو 

لط  

الحلتب 

 ي

اتجته  

العبتر 

 ة 

 نعم 2.82 93.94 62 1 2 19 نا شلص اتعدد الهوايات والاهارات . ا 1

 نعم 2.59 86.36 57 2 5 15 ابحث دائاا عخ الحلو  غير التقليدية .  2

 نعم 2.86 95.45 63 1 1 20 اجتهد في الفو  علي  ا ئي في اجا  كر  القدم    3

 نعم 2.64 87.88 58 2 4 16 أسعي جكتساب اهارات جديد .  4

 نعم 2.36 78.79 52 6 2 14 أسعى ل يار  اااكخ جديد  للتعرف عليها. 5

 نعم 2.68 89.39 59 2 3 17 أحب أخ أتعلم ك  اا يجذبني .  6

 نعم 2.32 77.27 51 6 3 13 اتحاس للاشاركة في االلعاب الالتلفة غير كر  القدم   7

 نعم 2.73 90.91 60 2 2 18 أفض  تجربة األشياء الجديد  .  8

 نعم 2.50 83.33 55 4 3 15 اتفقد الصور غير الاالوفة.  9
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 مت ملتوى دافعية اإلنجتز لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب(؟  عرض نتتئج التلتؤل الثتني:
 
 (  19جدول )  

 الوزس النلبي والنلبة المئوية والمتولط الحلتبي 
 (22بتلممتتز )ب( )س= واتجته مفردات مقيتس دافعية اإلنجتز لدى العبي كرة القدم 

( أس النلبة المئوية لمفردات مقيتس دافعية اإلنجتز لدى العبي    19يتضح مس جدول ) 

( بيس  مت  ترواح  )ب(  بتلممتتز  القدم  اللتجتبتت  96.36:  57.27كرة  الحلتبي  والمتولط   ،)

 مت بيس )كبيرة: كبيرة جدا (.   (، واتجته المفردات تراوح 4.82، 2.86العينة تراوح مت بيس ) 

 المفردات  م

بدرجة  

كبيرة  

 جدا 

بدرجة  

 كبيرة

بدرجة  

 متولطة 

بدرجة  

 قليلة 

بدرجة  

قليلة  

 جدا 

الوزس  

 النلبي 

النلبة  

 المئوية 

المتولط  

 الحلتبي 

اتجته  

 العبترة 

1 
أجد صعوبة فى احاولة النوم عقب ا ياتي  

 فى انافسة 
 كبير  3.91 78.18 86 1 1 5 7 8

2 
يعجبني ال عب الذي يتدرب لساعات  

 إضافية لتحسيخ استواه 
17 3 2 0 0 103 93.64 4.68 

كبير  
 جداف 

3 
عنداا ارتكب لطا فى األداء أثناء 

ج لبع  الوقت  الانافسة فاننى احتا
 لكي أنسى اذا اللطأ 

15 4 3 0 0 100 90.91 4.55 
كبير  
 جداف 

4 
االاتيا  فى الرياضة ال يعتبر اخ اادافى  

 األساسية 
1 1 2 2 16 97 88.18 4.41 

كبير  
 جداف 

5 
أحس غالبا باللوف قب  اشتراكي فى  

 الانافسة اباشر  
 كبير   3.82 86.36 84 1 4 3 4 10

6 
أية اهاة والتي يرى  استاتع بتحا   

بع  ال عبيخ اآللريخ أنها اهاة  
 صعبة

16 3 1 1 1 98 89.09 4.45 
كبير  
 جداف 

 4.73 94.55 104 0 0 2 2 18 الشي اله ياة فى الانافسة  7
كبير  
 جداف 

8 
الحظ يؤدى إلى الفو  بدرجة اكبر  

 اخ بذ  الجهد 
6 4 3 2 7 66 60.00 3.00 

اتوس
 طة

9 
اا انه م فى فى بع  األحياخ عند

 انافسة فاخ ذل  يضايقني لعد  أيام
 كبير   4.32 86.36 95 1 1 2 4 14

10 
لدى استعداد للتدريب طوا  العام  

 بدوخ انقطاع لكي انجح فى رياضتي
 كبير   3.91 78.18 86 2 4 1 2 13

11 
ال أجد صعوبة فى النوم ليلة  

 اشتراكي فى الانافسة
7 3 2 2 8 67 88.18 3.04 

اتوس
 ةط

12 
الفو  فى الانافسة يانحني درجة 

 كبير  اخ الرضا
18 2 2 0 0 104 94.55 4.73 

كبير  
 جداف 

 3.22 64.54 71 5 4 2 3 8 اشعر بالتوتر قب  الانافسة الرياضية 13
اتوس
 طة

14 
أفض  أخ أستريح اخ التدريب فى  
فتر  اا بعد االنتهاء اخ الانافسة  

 الرياضية
 قليلة 2.86 57.27 63 7 2 2 3 8

15 
عنداا ارتكب لطا فى األداء فاخ 
 ذل  يراقني طوا  فتر  الانافسة 

 كبير   4.04 80.91 89 0 3 5 2 12

16 
لدى رغبة عالية جدا لكي أكوخ ناجحا فى  

 رياضتي 
16 3 1 1 1 98 89.09 4.45 

كبير  
 جداف 

17 
قب  اشتراكي فى الانافسة ال انشغ   

فى   فى التفكير عاا ياكخ أخ يحدث
 الانافسة أو عخ نتائجها

 قليلة 2.90 58.18 64 6 2 4 4 6

18 
أحاو  بك  جهدي أخ اكونا افض   

 العب
17 3 2 0 0 103 93.64 4.68 

كبير  
 جداف 

19 
استطيع أخ أكوخ اادئا فى اللحظات التي  

 تسبق الانافسة اباشر  
5 3 4 4 6 69 62.73 3.41 

اتوس
 طة

20 
ادفي او أخ أكوخ ااي ا في  

 ياضتي  ر
19 2 1 0 0 106 96.36 4.82 

كبير  
 جداف 
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 مت األداءات الخططية لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب(؟   عرض نتتئج التلتؤل الثتلث : 

 (  20جدول )  

 بيس مفردات االداءات الخططية الهجومية بتلكرة   2النلبة المئوية وكت

 ( 22)س=  تز )ب(  )الصحيحة والختطئة( لمقيتس دافعية اإلنجتز لدى العبي كرة القدم بتلممت

 3.84=  0.05عند ملتوى  2قيمة كت

( أس النلبة المئوية لمفردات التصرف الخططي بتلكرة الصحيحة  20يتضح مس جدول )  

مت   ترواحت  )ب(  بتلممتتز  القدم  كرة  العبي  لدى  الخططية  األداءات  )لمقيتس  (،  100:  0بيس 

بيس التصرف الخططي الصحيح بتلكرة وبدوس    2(، وقيمة كت100:  0والختطئة تراوحت مت بيس ) 

 (. 106.96: 2كرة تراوحت مت بيس )

 

 

 

 المفردات م
األداء  

 الصحيح

النلبة 

 المئوية 

األداء  

 الختطئ

النلبة 

 المئوية 
 2كت

 75.94 18.88 37 81.12 159 التمرير لألمتم علي جتنبي الملعب )يميس يلتر( 1

2 
عتلي   –التمرير لعرض مس الجنتحيس خترج منطقة الجزاء )أرضي 

) 86 67.19 42 32.81 15.13 

 46.23 22.15 33 77.85 116 لألمتم لزميل لعمل عمق هجومي التمرير 3

 33.15 21.90 23 78.10 82 التمرير لكلر مصيدة التللل  4

 8.26 37.10 46 62.90 78 لتهيئة الزميل النفراد  5

 56.00 16.67 21 83.33 105 التمرير للزميل في مكتس منتلب لتلجيل هدف 6

 31.18 18.18 14 81.82 63 يئة الزميل النفرادالتمرير لكلر مصيدة التللل وته 7

 106.96 8.86 14 91.14 144 الجري والليطرة علي الكرة الالعب الحر 8

 30.04 24.11 27 75.89 85 الجري والليطرة علي الكرة الالعب تحت ضغط 9

 37.23 7.69 4 92.31 48 المراوغة  داخل منطقة الجزاء  10

 31.19 21.65 21 78.35 76 جزاء )علي حدود المنطقة( المراوغة خترج منطقة ال 11

 45.00 0.00 0 100 45 المراوغة لكلر مصيدة التللل  12

 19.88 11.76 4 88.24 30 المراوغة لكلر مصيدة التللل لالنفراد  13

14 
التصويب داخل منطقة الجزاء بدوس الليطرة علي الكرة )مبتشرة(  

 14.41 29.41 25 70.59 60 أيلر  –أيمس  –عمق 

15 
  –التصويب داخل منطقة الجزاء بعد الليطرة علي الكرة )عمق 

 58.78 7.41 6 92.59 75 أيلر(  -أيمس 

16 
التصويب خترج منطقة الجزاء بدوس الليطرة علي الكرة )مبتشرة(  

 34.47 20.79 21 79.21 80 أيلر( -أيمس  –)عمق 

17 
  –لي الكرة )عمق التصويب خترج منطقة الجزاء بعد الليطرة ع

 39.34 4.26 2 95.74 45 أيلر(  -أيمس 

18 
ضرب الكرة بتلرأس  التمرير لزميل داخل منطقة في مكتس منتلب  

 17.79 15.79 6 84.21 32 لتلجيل هدف

 27.94 12.24 6 87.76 43 ضرب الكرة بتلرأس التصويب مس كرات عرضية  19

 16.89 16.22 6 83.78 31 ضرب الكرة بتلرأس التصويب مس ركلة ركنية  20

 2.00 100 2 0.00 0 ضرب الكرة بتلرأس التصويب مس رمية تمتس 21
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 ( 21جدول )  

 بيس مفردات االداءات الخططية الهجومية بدوس كرة )الصحيحة   2النلبة المئوية وكت

 (22)س= العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( والختطئة( لمقيتس األداءات الخططية لدى

 3.84=  0.05عند ملتوى  2قيمة كت

  ( جدول  مس  كرة    21يتضح  بدوس  الخططي  التصرف  لمفردات  المئوية  النلبة  أس   )

بيس   مت  ترواحت  )ب(  بتلممتتز  القدم  كرة  العبي  لدى  الخططية  األداءات  لمقيتس  الصحيحة 

بيس التصرف الخططي    2(، وقيمة كت34.43:  0)   (، والختطئة تراوحت مت بيس100:  66.13)

 (. 72.67: 6.45الصحيح بتلكرة وبدوس كرة تراوحت مت بيس )

الرابع:  4 التلتؤل  نتتئج  التفكير  عرض  بيس  إحصتئية  داللة  ذات  ارتبتطية  عالقة  توجد  هل 

 ودافعية اإلنجتز لدي العبي كرة القدم  ؟ االيجتبي  

 (22جدول )

 االيجتبي فكير  التمعتمالت اإلرتبتط بيس  

 ( 22لدى العبي كرة القدم بتلدوري الممتتز )ب( )س= ودافعية اإلنجتز 

 المفردات  م
األداء  
 الصحيح 

النلبة  
 المئوية 

األداء  
 الختطئ 

النلبة  
 المئوية 

 2كت

 44.61 18.58 21 81.42 92 خداع وتمويه  للتخلص مس مدافع في موقف معيس  1

 48.06 8.57 6 91.43 64 خداع وتمويه  لتغيير اللرعة   2

 59.00 0.00 0 100 59 المفتجئ  خداع وتمويه للوقوف  3

 33.64 21.00 21 79.00 79 خداع وتمويه خطأ قتنوني    4

 24.34 29.37 42 70.63 101 وثب اللتالم الكرة أو تمريرهت    5

 13.14 30.68 27 69.32 61 وثب لضرب الكرة أو تمريرهت   6

 41.14 21.43 27 78.57 99 جري حر اللتالم الكرة   7

 33.80 17.50 14 82.50 66 رهتق المدافع  جري حر إل 8

 10.65 31.65 25 68.35 54 جري حر لتشتيت انتبته المدافع   9

 72.67 9.17 10 90.83 99 جري حر لعمل زيتدة عددية   10

 33.91 18.60 16 81.40 70 جري حر لعمل تكتيك هجومي معيس   11

 58.70 11.88 12 88.12 89 جري حر لعمل هجوم مرتد   12

 18.69 17.78 8 82.22 37 تبتدل مراكز لتشتيت انتبته مدافع   13

 61.83 5.19 4 94.81 73 تبتدل مراكز لهروب مس مدافع   14

 32.67 11.11 6 88.89 48 تبتدل مراكز اللتالم الكرة   15

 6.45 33.87 21 66.13 41 تبتدل مراكز لعمل تكتيك هجومي معيس  16

 11.84 34.43 42 65.57 80 هتق المدافع    تبتدل مراكز إلر 17

 الملتويتت

 المتغير

التوقعتت  

االيجتبية 

 والتفتؤل 

الشعور العتم  

 بتلرضت 

الضبط  

 االنفعتلي 

التقبل  

االيجتبي 

 لالختالفتت 

الرغبة في 

اكتشتف 

 المجهول

المقيتس 

 ككل

 0.91 0.87 0.82 0.88 0.90 0.94 دافعية اإلنجتز
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 0.41= 0.05قيمة ر الجدولية عند ملتوى 

  ( جدول  مس  التفكير  22يتضح  بيس  إحصتئيت   دالة  ارتبتطية  عالقة  وجود  االيجتبي  ( 

ودافعية اإلنجتز لدى العبي كرة القدم بتلدوري الممتتز )ب( حيث تراوحت قيمة ر المحلوبة مت  

 . 0.05جدولية عند ملتوى ( وهي أكبر مس قيمتهت ال0.94:  0.87بيس ) 

  : الختمس  التلتؤل  نتتئج  التفكير    عرض  بيس  إحصتئية  داللة  ذات  ارتبتطية  عالقة  توجد  هل 

 وبعض األداءات الخططية الهجومية لدي العبي كرة القدم ؟   االيجتبي

 ( 23جدول ) 

 االيجتبي التفكير معتمالت اإلرتبتط بيس 

 ( 22دوري الممتتز )ب( )س=  لدى العبي كرة القدم بتلواالداءات الخططية 

 0.41= 0.05قيمة ر الجدولية عند ملتوى 

 ( جدول  مس  االيجتبي 23يتضح  التفكير  بيس  إحصتئيت   دالة  ارتبتطية  عالقة  وجود   )  

ر   قيمة  تراوحت  حيث  )ب(  الممتتز  بتلدوري  القدم  كرة  العبي  لدى  الخططية  واالداءات 

 . 0.05متهت الجدولية عند ملتوى ( وهي أكبر مس قي0.92:  0.82المحلوبة مت بيس )

 ثتنيتُ: تفلير ومنتقشة النتتئج.

فى ضوء نتائج التحلي  اجحصائي  وفى حدود القياسات الاستلداة واسترشماداف بمالاراجع 

العلاية والدراسات السابقة سوف يتم اناقشه النتائج تبعاف ألاداف البحمث وتسماؤالته للوصمو  إلمى 

 سة على النحو التالي:  الهدف الرئيسي اخ اذه الدرا

مت ملتوى التفكير االيجتبي لدى العبي كرة    منتقشة  نتتئج التلتؤل األول والذي ينص علي " 

 بتلممتتز )ب( " ؟ القدم 

أنه اخ ل   نتائج    (  18( )    17( )  16( )  15( )  14)  يتضح اخ نتائج جداو  

( , يتضح اخ قياة الاتوسط   14)   التوقعات االيجابية والتفاؤ  ( في جدو  الاحور االو  )

(  2.86   2.27الحسابي الارجح والذي يظهر أخ و خ استجابات عينة البحث قد انحصر اا بيخ ) 

 الملتويتت
 المتغير

التوقعتت  
االيجتبية 
 والتفتؤل 

الشعور 
العتم 
 بتلرضت 

الضبط  
 االنفعتلي 

التقبل  
االيجتبي 
 لالختالفتت 

الرغبة في 
اكتشتف 
 المجهول

المقيتس 
 ككل

التصرف الخططي  
 بتلكرة 

0.85 0.91 0.93 0.82 0.86 
0.89 

التصرف الخططي  
 بدوس كرة 

0.90 0.91 0.86 0.83 0.90 
0.92 
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( كأق  اتوسط , وكاخ أعلي أااية   9( كأكبر اتوسط , وفي العبار  رقم )  1في العبار  رقم )

إلى تحقيق طاوحاتي في اجا    ( والتي تنص أسعي 1في العبار  رقم )  نسبية الّراء عينة البحث 

في  وكاخ أق  أااية نسبية الّراء عينة البحث % ( ,  95.45كر  القدم وكانت أاايتها النسبية ) 

( والتي تنص " أشعر بأخ حياتي اليئة باالحداث السار  وكانت أاايتها النسبية )   9العبار  رقم ) 

75.76   .) % 

كر  القدم بالااتا  ) ب ( لديهم اا يكفي اخ    اذه النتائج إلي أخ العبي البتحثتس  ويرجع  

العب   واو  ك  العب  حلم  تحقيق  لاصة  الشلصي  الاستوي  علي  إنجا ات  يحققوا  كي  الطاوح 

تحقيق   ثم  واخ  والشهر   االع اية  تتسلط عليهم االضواء  ( حتي  أ  الااتا    ( الاحترفيخ  بدوري 

, وأيضا يرجع الباحثاخ بأخ العبار     ادفهم الرئيسي واو العب للانتلب الوطني ثم كسب االاوا 

( والتي تنص " أشعر بأخ حياتي اليئة باالحداث السار  " حصلت علي أق  نسبة ائوية    9رقم )  

في الاحور االو  بأخ اوالء ال عبيخ انشغليخ جدا بااارسة كر  القدم حيث تعتبر ااارسة كر   

وجد أي اصدر دل  ألر لهم ودائاا يفكروخ  القدم لهوالء ال عبيخ اي الوظيفة الرئيسة لهم وال ي 

في البحث عخ اصادر دل  الري حيث أخ العب في اذه الدرجة ال يوجد به دل  كبير بالاقارنة  

( )    2020درالة عبدهللا عمر )  بدوري الاحترفيخ )الااتا  أ ( , ويتفق نتائج اذه الدراسة اع  

   (  .   4( )   2005(, ودرالة أمتني لعيدة )   15

قيد  كاا    ) بالااتا  ) ب  القدم  لدي العبي كر   االيجابي  التفكير  اقياس  نتائج  يتضح اخ 

 ( في جدو   بالرضا(  العام  )الشعور  الثاني  الاحور  نتائج  أنه اخ ل    اخ  15البحث  يتضح   ,  )

قياة الاتوسط الحسابي الارجح والذي يظهر أخ و خ استجابات عينة البحث قد انحصر اا بيخ  

العبار  رقم )    5العبار  رقم )  ( في2.68   2.18) ( كأق  اتوسط ,    1( كأكبر اتوسط , وفي 

( والتي تنص" " أشعر بالفلر باا    5في العبار  رقم)  وكاخ أعلي أااية نسبية الّراء عينة البحث  

  ( النسبية  أاايتها  "  وكانت  الشلصية  أااية نسبية    89.39أحققه اخ اكاسب  أق   % ( وكاخ 

( والتي تنص" أشعر باألااخ تجاه استقبلي في اجا  كر     1ي العبار  رقم )  الّراء عينة البحث ف

 . %( 72.73القدم " وكانت أاايتها النسبية ) 

باا    البتحثتسويع و   والفلر  بالتفاؤ   يشعروخ  ال عبيخ  اوالء  بأخ  الثاني  الاحور  نتائج 

ك  النسبة االكبر انهم  ال عبوخ  أخ اوالء  بالدرجة  يحققوه اخ اكاسب شلصية حيث  يلعبوخ  انوا 

الثالثة والرابعة باسابقات االتحاد الاصري لكر  القدم وأيضا عدد كبير انهم كانوا ناشئيخ في أندية  

سوااج وطهطا وتم تصعيدام للفريق االو  في سخ ابكر لذل  ام لذل  ام يشعروخ بالفلر باا  
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( والتي تنص"أشعر باألااخ  1يحققوا اخ اكاسب شلصية , ويرجع الباحثاخ بأخ العبار  رقم رقم ) 

تجاه استقبلي في اجا  كر  القدم " حصلت علي أق  أااية نسبية, ألخ اوالء ال عبيخ يشعروخ  

بضعف الدل  الاادي لهم وحيث أخ ك  العب اخ اوالء او اسئو  عخ أسر  يرعها ويبحث عخ  

درالة    ائج اذه الدراسة اع تحقيق االستقرار لهم بجني االاوا  نظير ااارسته لكر  القدم, ويتفق نت

 .      Rich & dahlheimer (27) ( 2001)(, ودرالة 7( )2014جعفر عبد العزيز ) 

ويشير   الدراسات    (   2018محمد عالوي )  اذا  أخ انا  بع   إلي  نق  عخ سلجااخ 

التي أجرااا سلجااخ علي الرياضييخ التي أسفرت نتائجها عخ تفوة الفرة الرياضية التي تاي ت  

ثانية  بال دراسة  , وفي  بالتشاؤم  تاي ت  التي  الفرة  أداء اخ  إنجا اف وأحسخ استوي  تفأو  وكانت 

أجريت علي السباحيخ أظهرت النتائج أخ السباحيخ الذيخ تاي وا بالتشأوم كانت أرقااهم أق  اخ  

لم تق   استوياتهم الحقيقة في حيخ أخ السباحيخ ذوي الدرجة العالية اخ التفكير االيجابي والتفأو   

 .   ( 199: 19)  أرقااهم عخ استوياتهم التي سبق لهم تسجيلها 

كاا يتضح اخ نتائج اقياس التفكير االيجابي لدي الاحور الثالث ) الضبط االنفعالي ( في  

( عينة  16جدو   استجابات  و خ  أخ  يظهر  والذي  الارجح  الحسابي  الاتوسط  قياة  اخ  يتضح   ,)

( كأكبر اتوسط, وفي العبار  رقم  3( في العبار  رقم ) 2.86   2.00البحث قد انحصر اا بيخ ) 

( والتي  تنص  3( كأق  اتوسط   وكاخ أعلي أااية نسبية الّراء عينة البحث في العبار  رقم )1)

% ( وكاخ أق  أااية نسبية الّراء عينة    95.45أعاا  االلريخ بالاث    وكانت أاايتها النسبية )  

لتي تنص "انا شلص صبور بطبعي " وكانت أاايتها النسبية )  ( وا  1البحث في العبار  رقم )  

66.67  ) %   . 

بعالية ضبط أنفعالي    البتحثتسويع و   يتاي وخ  بأخ اوالء ال عبوخ  الثالث  نتائج الاحور 

بأخ   النتائج  اخ ل    ذل   ويظهر  ) جيد  رقم  و  3العبار   بالاث   االلريخ  أعاا   تنص  والتي    )

سر الباحثاخ ذل  بأخ اوالء ال عبوخ يريدوخ أخ الجايع يعاالوام  حصلت علي أااية نسبية ويف 

اجهود   أقصي  بذ   ال عبوخ  اوالء  يسطيع  حتي  ل عبيهم  الكبري  الفرة  كاعاالة  طيبة  اعاالة 

العبار    في  البحث  نسبية الّراء عينة  أااية  أق   للقاة, وكاخ  والوصو   لتحقيق طاوحاتهم  ااكخ 

 ( شلص  1رقم  "انا  تنص  والتي  ال عبوخ  (  اوالء  بأخ  ذل   الباحثاخ  ويرجع  بطبعي"  صبور 

نتائج   الهدف, ويتفق  ذل   الصبر والتأني في  القاة بسرعة كبير  جدا دوخ  إلي  الوصو   يريدوخ 

 (  13( ) 2015درالة لهتم عريبي) اذه الدراسة اع 
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  أخ االنفعاالت االيجابية تتيح طريق التلف في التفكير  (2018محمد عالوي ) ويؤكد ذل  

واذه    , ف  واستكشافيا ف  اوجها اجداء  ويصبح   , الفكر  ويتسع  ف  إبتكاريا التفكير  ويصبح   , واالداء 

 ( . 200:  19اجبتكارية و االستكشافية ينتج عنها درجة كبير  اخ اتساع الفكر ) 

االيجابي   )التقب   الرابع   الاحور  لدي  االيجابي  التفكير  اقياس  نتائج  اخ  يتضح  كاا 

في جد  ) ل لت فات(  أخ و خ  17و   يظهر  والذي  الارجح  الحسابي  الاتوسط  قياة  اخ  يتضح   ,)

البحث قد انحصر اا بيخ )  العبار  رقم )2.68   2.09استجابات عينة  ,  6( في  ( كأكبر اتوسط 

(  6( كأق  اتوسط , وكاخ أعلي أااية نسبية الّراء عينة البحث العبار  رقم ) 2وفي العبار  رقم ) 

أحاو  ادح   )  والتي تنص "  النسبية  أاايتها  الغير " وكانت  أااية  87.88نجاحات  أق   ( وكاخ 

( والتي تنص " أتعاا  اع  ا ئي بك  ود حتي وإخ  2نسبية الّراء عينة البحث في العبار  رقم )

 (   69.70التلفت اعهم." وكانت أاايتها النسبية ) 

)    البتحثتسويع و   بالااتا   القدم  كر   العبي  أخ  إلي  النتائج  بالذكاء اذه  يتاي وخ   ) ب 

االجتااعي ويحاولوخ تحفي  األلريخ لاصة  ا ئهم بالفريق عخ طريق ادح ك  اا يظنوخ أنه  

 ( رقم  العبار   الباحثاخ حصو   ويرجع   , للادح  يدعو  أيجابي  اع  2ش   أتعاا    " تنص  والتي   )

الرابع وير أق  أااية نسبية للاحور  الباحثاخ   ا ئي بك  ود حتي وإخ التلفت اعهم." علي  جع 

اذه النتيجة إلي أخ اوالء ال عبيخ اتصالحيخ جدا اع أنفسهم ويريدوخ أخ يتعاالوا بالود اع ك   

لعود    درالةاخ يتفق اع وجهه نظرام الذيخ يعتقدوخ أنها صحيحة ويتفق نتائج اذه الدراسة اع  

 ( .   7( )  2014)  ( , درالة جعفر عبد العزيز 12( )   2019مفرح )  

اكتشاف   )الرغبة في  اللااس  الاحور  لدي  االيجابي  التفكير  اقياس  نتائج  يتضح اخ  كاا 

 ( جدو   في  و خ  18الاجهو (  أخ  يظهر  والذي  الارجح  الحسابي  الاتوسط  قياة  اخ  يتضح   ,)

(  كأكبر اتوسط ,  3( في العبارات  رقم ) 2.86  2.32استجابات عينة البحث قد انحصر اا بيخ ) 

) و العبار  رقم  العبار  رقم  7في  البحث في  نسبية الّراء عينة  أااية  أعلي  كأق  اتوسط, وكاخ   )

النسبية )  3) القدم  وكانت أاايتها  الفو  علي  ا ئي في اجا  كر   ( والتي تنص " اجتهد في 

95.45  ( رقم  العبار   في  البحث  عينة  الّراء  نسبية  أااية  أق   وكاخ   ,  )  %7  " تنص  والتي   )

 (  .  77.27." وكانت أاايتها النسبية )  .   اس للاشاركة في االلعاب الالتلفة غير كر  القدم اتح

القاة    البتحثتس  ويع و إلي  الوصو   في  الرغبة  لديهم  ال عبوخ  اوالء  بأخ  النتائج  ذل  

النادي   أبواب  لارج  االجتهاد  وأيضا  الاباريات  في  االجتاهاد  ثم  اوال  التاريخ  في  باألجتهاد 
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,  بألت اا الكثير  وغيراا  الابكر  النوم  في  وألت ااهم  أجسااهم  و خ  علي  الحفاظ  في  ويرجع  هم 

( والتي تنص " اتحاس للاشاركة في االلعاب الالتلفة غير كر   7الباحثاخ حصو  العبار  رقم )

القدم." علي أق  أااية نسبية للاحور الرابع ويرجع الباحثاخ اذه النتيجة إلي أخ اوالء ال عبوخ  

أعلي استوي رياضي ااكخ  يعط إلي  الوصو   القدم حتي  ااارسة كر   تركي ام علي  كاا   وخ 

دراسة   اع  الدراسة  اذه  نتائج  ) ويتفق  مفرح   )2019لعود   )12  ( عريبي  لهتم  درالة   ,  )

" مت  علي     لذا ااا تقدم يكوخ الباحثاخ قد تحقق اخ التساؤ  االو  والذي ينص (    13( )  2015

 ؟   بتلممتتز )ب( " بي لدى العبي كرة القدم  ملتوى التفكير االيجت

منتقشة النتتئج الختصة بتلتلتؤل الثتني  والذى ينص على مت ملتوى دافعية اإلنجتز  

 لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب(؟ 

( أخ النسبة الائوية لافردات اقياس دافعية اجنجا  لدى العبي كر    19يتضح اخ جدو  )

تروا )ب(  بالااتا   )القدم  بيخ  اا  العينة  96.36:  57.27ح  الستجابات  الحسابي  والاتوسط    )

 ( بيخ  اا  )    4.82    2.86تراوح  رقم  للعبار   اتوسط  أكبر  وكاخ  وفي    20(  اتوسط  كأكبر   )

  ( رقم  ألتاروا    14السؤا   الذيخ  البحث  عينة  الّراء  نسبية  أااية  أعلي  وكاخ   , اتوسط  كأق    )

%( وحصلت علي و خ نسبي    96.36(  بنسبة ) 20رقم )   االجابة بدرجة كبير  جدا في السؤا 

( وكاخ أق  أااية نسبية الّراء عينة البحث الذيخ ألتاروا االجابة  4.82( واتوسط حسابي ) 106)

(    63% ( وحصلت علي و خ نسبي )    57.27( بنسبة )  14بدرجة قليلة جدا  في السؤا  رقم )

 (.   2.86واتوسط حسابي )  

قيد البحث الى  كر  القدم بالااتا  )ب(ع استوى دافعية االنجا  لدى ارتفا  البتحثتسويع و  

ارتفاع استوى االداء البدني والاهارى والنفسي وبالتالي االاتيا  في االداء الرياضي االامر المذى 

يشعر ال عب بتحا  الاسئولية ولاصة اثناء الانافسمات عاليمة الاسمتوى ويتوقمف ارتفماع دافعيمة 

قيد البحث الى االستعداد التدريبي طوا  العام وكذل  تحقيق الفو  فمي الانافسمات االنجا  ل عبيخ  

يشعر ال عبيخ بدرجة كبير  بالرضا عخ الذات االار المذى يسمهم فمي اخ يبمذ  ال عمب قصمارى 

جهده ليكوخ افض  العب ويكوخ ادفه االساى او اخ يكوخ اتاي ا في رياضته كذل  فاخ عواام  

خ انواع دافعية االنجا  تجعم  ال عمب اكثمر امدوءاففي اللحظمات التمي تسمبق تجنب الفش  كنوع ا

الانافسة اباشرا واو اا يساى بالتللص اخ حاى اا قب  البداية وكذل  فاخ ارتفماع اعمد  دافعيمة 

االنجا  ل عبيخ قيد البحث يسهم في عدم انشغا  ال عب باا يحدث اثناء الانافسة او نتيجتها ولكخ 

ي  االساسي على كيفية اداء اقصى اا ياكخ اداؤه كاا اخ دوافع تجنب الفشم  تقلم  امخ يكوخ الترك
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شعور ال عب بالتوتر قب  الانافسة ويشجع ال عب على عمدم اللموف امخ اله يامة فمي الانافسمة 

 ونسياخ اللطأ اثناء الانافسة اخ وجد 

االلعاب التى تتايم    التي ذكر أخ  (  2م( )2007إبراهيم المتولي  )  درالةويتفق اذا اع  

باالحتكا  الاباشر بيخ ال عبيخ تحتماج المى القمدر  علمى الاقاوامة الصمراعات واالحباطمات واخ 

ال عب الااارس ل نشطة الرياضية يتاي  بساة ضبط النفس او التحكم في االنفعماالت وال تظهمر 

 لو  الجا م. عليه اعرا  اللوف او االرتبا  او االحجام عند الفش  او اله ياة  الس

وينشا دافع االنجا  اخ حاجات اث  ) السعى وراء التفموة   تحقيمق االامداف  او النجماح 

في الاهاة الصعبة ( ويظهر اثر دافع االنجا  على سلو  االفراد الذيخ يتاتعموخ بمه فمي الاواقمف 

فمس الارجمع التى تحتوى على اهام ياكخ تقييم اداء الفرد فيها ااا بنفسه او امخ لم   االلمريخ ن

 السابق.  

ونظرا لاا تتاتع به رياضة كر  القدم اخ انافسات شديد  وال بد ل عمب اخ يمذ  قصمارى 

جهده في التدريب لتحقيق اسمتوى كبيمر و دافمع االنجما  لمديهم لتسمجي  افضم  النتمائج واحاولمة 

ال عمب  الحصو  على تع ي  او تدعيم اخ الادرب او ال ا ء او الجاهور لمذل  يجمب اخ يتاتمع

بقدر عا  اخ الدافعية لإلنجا  والثقة بالنفس التى تجعله اكثر جراه على طلمب المدعم النفسمى امخ 

اذه العواا  اللارجية االار يؤثر على ال عب ويناى لديه دافع االنجا  والطاموح لتحقيمق امدف 

 او استوى اعيخ واو الذى يحدد اتجاه وسلو  الفرد اثناء الانافسة 

انممه بممالت ف اسممتوى االعممداد البممدني  (2008رائااد اللاايد  )د يشممير وفممي اممذا الصممد 

والاهارى واللططي والنفسي والعقلي ل عبي الفمرة المى جانمب تعمدد طمرة التمدريب والمت ف 

الادربيخ ونوع واستوى اللطط التى يقوم بتنفيذاا ال عبيخ يؤثر بصور  اباشر  في قمدرات كم  

ويؤكمد كم  امخ با يم  وااتسما  امذه الحقيقمة بماخ التيمار العب اثناء تفكيره وتصرفه اللططى 

ال عب النسب الحلو  الا ئاة للاوقف او في الواقع حقيقة على استوى لصائصه وااي اته كاا 

يؤكد الاعهد الارك ى للثقافة البدنية باوسكو انه ياكخ تحسيخ القدرات التنفيذية اللططية ل عبميخ 

 ( . 25:  9) طريق االاتاام بالتفكير اللططى

اخ ارتفاع دافعية االنجا  او الوصو  ألعلمى الاسمتويات لمدى العينمة قيمد  البتحثتسويع و  

البحث يرجع الى ااتاام الادربيخ باألساليب التدريبية واحاولة غرس الثقمة بمالنفس بميخ ال عبميخ 

 ناتيف جاترهللاكذل  وضع برااج ااي   يسمير علمى انهجهما ال عبموخ ويتفمق امذا امع اما ذكمره 
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انه ال يتم تحقيق الفو  واالنجا  اال امخ لم   لطمط اتطمور  لهما تأثيرااما علمى فكمر  (2019)

الانافس بالتلطيط الاحكم على اخ يكوخ الفو  اارا واضمح واتوقمع وامذا ينشما عمخ تقيميم كاام  

 ( . 113:  6للانافس وفهم كاا  للذات ) 

قيمد البحمث  (كمر  القمدم بالااتما  )ب ا  اخ دافعية االنج  البتحثتس  واخ ل   اا سبق يرى

ارتفعة نظرا للجهد الابذو  اخ ال عبيخ وااللت ام في التدريب والانافسة لتعلياات الادرب واتباع 

 السلو  القويم والاثابر  والثقة والرغبة في النجاح والوصو  لانصات التتويج 

عية لإلنجا  اي احاولة  ( اخ الداف2018محمد عالوي ) واذا اا يتفق اع اا اشار اليه 

تحقيق ش  صعب , واالداء بأكبرقدر اخ بذ  الجهد واحاولة التغلب علي العقبات وتحقيق استوي  

, لذا ااا تقدم يكوخ الباحثاخ قد تحقق اخ التساؤ  الثاني  (  136:   19ارتفع والتفوة علي الذات ) 

 بتلممتتز )ب( "؟  مت ملتوى دافعية اإلنجتز لدى العبي كرة القدم والذي ينص علي" 

منتقشة النتتئج الختصة بتلتلتؤل الثتلث  والذى ينص على  مت األداءات الخططية لدى  

 العبي كرة القدم بتلممتتز )ب(؟ 

 ( جدو   اخ  )  20يتضح  الصحيحة  الهجواية  اللططية  ل داءات  ائوية  نسبة  أعلي  أخ   )

التصويب   لاهار   كانت  السيطر   بالكر (  بعد  الج اء  انطقة  )عاق  لارج  الكر     -أياخ    –علي 

 ( الاهار   لهذه  الائوية  النسبة  بلغث  تنفيذ لطط  95.74أيسر( حيث  جداف في  اهاة  اهار   ( واي 

اللعب دال  الالعب واخ ل   اذه الاهار  يستطيع الفريق التفوة والفو  بالابارا  لاصة عنداا  

الاساحات الحرا  ادف ااا    يكوخ الفريق الانافس يدافع بشك  جيد جدا وال يعطي الفريق االلر

يدفع بالفريق بالبحث عخ احر  ادف عخ طريق اذه الاهار   , وفي الارتبة الثانية اخ االااية  

حيث    أيسر(   -أياخ    –دال  انطقة الج اء بعد السيطر  علي الكر  )عاق  كانت لاهار  التصويب  

جدا لتحقيق االنتصار حيث أخ  ( واي اهار  أيضا اهاة 92.59بلغت النسبة الائوية لهذه الاهار  ) 

اعظم لطط اللعب االخ تعتاد علي طريقة اللعب بجناح أياخ وجناح أيسر في الهجوم واخ ل    

اذه االجنحة يستطيعوخ بأدل  الكر  إلي انطقة الج اء ثم يقوم القاداوخ اخ الللف بالتصويب بعد  

ا  الثالثة  الارتبة  في  وتأتي   , االاداف  احرا   ثم  انطقة  السيطر  واخ  دال   الاراوغة  االااية  خ 

( حيث يفسر الباحثيخ ذل  بأخ اخ ل   اذه الاهار  يسطيع ال عب فتح انافذ    92.31الج اء )

استغ     ال عب  فيسطيع  لرج   رج   بطريقة  يدافع  الانافس  الفريق  يكوخ  عنداا  لاصة  لعب 

 شراف .  اهارته ويقوم بالاراوغة واخ ثم التارير ل عب ألر أو التصويب ابا
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أخ أعلي نسبة ائوية ل داءات اللططية الهجواية الصحيحة  (   21جدول ) كاا يتضح اخ  

لهذه   الائوية  النسبة  بلغت  حيث  الادافع  اخ  للهروب  الاراك   تباد   لاهار   كانت   ) كر   )بدوخ 

( أو  94.81الاهار   التارير  ثم  واخ  الكر   الست م  الرج  عخ  للبحث  جداف  اهاة  اهار   واي   )

وفي  التص  , لرج   رج   بطريقة  يدافع  الانافس  الفريق  يكوخ  عنداا  الاهار   اذه  وتستلدم  ويب 

الارتبة الثانية اخ االااية كانت لاهار  اللداع والتاويه لتغيير السرعة وبلغت النسبة الائوية لهذه  

 ( التحكم في    91.43الاهار   الانافس عخ طريق  للهروب اخ  الاهارات  أام  الاهار  اخ  ( واذه 

لسرعة لللق اااكخ للتارير والتصويب لاصة عنداا يكوخ الفريق االلر يدافع بشك  جيد , وفي  ا

الارتبة الثالثة اخ االااية تأتي اهار  الجري الحر لعا   ياد  عددية حيث بلغت النسبة الائوية  

  ( الاهار   كر  90.83لهذه  بدوخ  الهجواية  اللططية  الاهارات  أام  اخ  الاهار   اذه  وتعتبر   )   

الج اء   انطقة  دال   عرضية  بأرسا   وااليسر  االياخ  الجناح  يكوخ  عنداا  أااتها  ي داد  حيث 

 فال ياد  العددية انا تؤدي إلي تشتيت الادافعيخ واخ ثم أحرا  الهدف واالنتصار  

أخ استوي األداء  ( 10( ) 2020ربيع عبد الهتهر )   درالة ويتفق نتائج اذه الدراسة اع 

به الالتلفة يتوقف على التلطيط الدقيق لعالية التدريب وذل  بهدف االرتقاء  في كر  القدم بجوان

 باألداء والوصو  إلى أعلى الاستويات.  

)ويشير   إبراهيم  وسيلة  (  1990مفتي  يعد  القدم  كر   في  للتدريب  التلطيط  أخ  إلى 

بطر التدريب  عالية  واحتويات  يحد اضاوخ  حيث  والفريق  ال عبيخ  أداء  لتطوير  يقة  ضرورية 

انظاة تؤدي إلى أعلى استوي لألداء ل   الانافسات  ولكي ياكخ الوصو  في تدريب كر  القدم  

إلى الاستويات العالية فإخ ذل  يتم ل   وقت طوي  وال بد اخ التحكم في اذا الوقت ولذا نجد اخ  

ية إلى  األااية وضع لطط يتم فيها تحديد األاداف والواجبات وتدرجها اخ أاداف وواجبات فرع

 . (65:   24أاداف أكبر انها )  

الوفتدويرى   فيها  2003)  محمد  األداء  اي عااد   القدم  بكر   األساسية  الاهارات  باخ   )

وبدوخ إجادتها بدرجة عالية تصبح اهاة تنفيذ اللطط صعبة فهي الوسيلة الوحيد  لتعاا  ال عب  

ة وارتفاع استوى األداء اللططي" )  اع الكر  و انال  ع قة ايجابية بيخ إجاد  الاهارات األساسي 

ينص علي(  76:    20 والذي  الثالث  التساؤ   اخ  تحقق  قد  الباحثاخ  يكوخ  تقدم  ااا  لذا  مت    ,    "

 األداءات الخططية لدى العبي كرة القدم بتلممتتز )ب( "  ؟ 
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هل توجد عالقة ارتبتطية ذات داللة إحصتئية بيس التفكير   منتقشة التلتؤل الرابع: 

 ودافعية اإلنجتز لدي العبي كرة القدم بتلممتتز ب ؟   االيجتبي

ف بيخ التفكير االيجابي ودافعية  22يتضح اخ جدو  )  ( وجود ع قة ارتباطية دالة إحصائيا

االيجابي يساعد بحد كبير   التفكير  أخ  الااتا  )ب( حيث  بالدوري  القدم  لدى العبي كر   اجنجا  

 خ لتحقيق إنجا تهم الفردية والجااعبة  وبشك  واضح في االرتقاء بدافعية ال عبي 

ويع و الباحثاخ الى اخ ال عب الذى ياتل  تفكير إيجابي اثناء الانافسة او التدريب  ت داد  

لديه دافعية االنجا  لكي يص  إلي الاستوى العالى حيث اخ ل   تحكم ال عب في طريقة تفكيره  

القاة استوي  إلي  يص   لكي  جديد   دوافع  للق  اا    يستطيع  واذا  االعلي   الدرجة  في  وال عب 

بأنه توجد ع قة ارتباطية اوجبة بيخ التفكير اللططي     ( 9( )   2008درالة رائد الليد )  تؤكده  

درالة جترهللا نتيف  دفاع( وبعد دافع انجا  النجاح كاحد ابعاد دافعية االنجا  و–وسط  –)اجوم  

يوجه س(  6()  2019) دافع اركب   االنجا   دافعية  االنشطة  أخ  في  ناجحا  يكوخ  الفرد كى  لو  

التى تعتبر اعايير ل اتيا   والتى تكوخ اعايير النجاح والفش  فيها واضحة واحدد  . واخ ااثلة  

ذل  : االنشطة التنافسية سواء كانت انشطة اعرفية كاالاتيا  في التحصي  او الذكاء او االبتكار او  

 او انشطة اجتااعية كالقياد  او ال عااة.  انشطة حركية كااللعاب الرياضية الفردية 

في اخ الوصو  الى التفوة ليس  (    2016مجدى يولف )  واذا يتفق اع اا توص  اليه

فقط االاتاام بالجانب البدنى والاهارى والنفسى ب  باالضافي الى الجانب العقلى الاسئو  االو   

قاد  ال عب  تجع   بصور   االلرى  التفوة  جوانب  جايع  توظيف  الاطلوب  عخ  االداء  على  ر 

 (   167:    16بسهولة واتقاخ تام ووالية تتفق بالتكاا  والتناسق ) 

بأخ التفكير اجيجابي او أحد تقنيات علم  (   2014جعفر عبد العزيز ) ويؤكد ذل  اا ذكره  

النفس اجيجابي   والتي تدعم قدر  الفرد على التفكير بشك  اشرة وإيجابي في استقبله ااا يساعده  

لى تقب  الواقع وتقب  الذات بصور  جيد  وإدراكه لقدراته بصور  إيجابية األار الذى يع   ثقته  ع 

بنفسه وبقدراته ويؤاله إلى ااارسة أنشطة حياته اليواية بشك  أكثر إيجابية   ويعتبر التفكير اجيجابي  

ة الوقوع في االكتئاب كاا  اخ أام اقواات الصحة النفسية للفرد فاألفكار اجيجابية تبعد الفرد عخ نطا 

أنها تع   اخ ثقته بنفسه وبقدراته ااا يدفعه إلى تحقيق إنجا ات قوية ترفع اعدالت دافعيته لإلنجا   

, لذا ااا تقدم يكوخ الباحثاخ قد تحقق اخ  (  106:    7)  وتحف ه نحو تحقيق طاوحاته الاستقبلية 
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ة ارتبتطية ذات داللة إحصتئية بيس  هل توجد عالقتساؤ  البحث الرابع  والذي ينص علي  "  

 ودافعية اإلنجتز "  ؟ االيجتبي التفكير 

  : الختمس  التلتؤل  نتتئج  بيس    منتقشة  إحصتئية  داللة  ذات  ارتبتطية  عالقة  توجد  هل 

 وبعض األداءات الخططية الهجومية لدي العبي كرة القدم بتلممتتز ب  ؟  االيجتبي التفكير 

 ( جدو   اخ  ع ق23يتضح  وجود  االيجابي (  التفكير  بيخ  ف  إحصائيا دالة  ارتباطية    ة 

التفكير   أخ  حيث  )ب(  الااتا   بالدوري  القدم  كر   العبي  لدى  الهجواية  اللططية  واالداءات 

االيجابي   التفكير  ويساعد  الهجواية  اللططية  باألداءات  االرتقاء  في  كبير  يشك   يساعد  االيجابي 

اعدام إيضا في االلت ام بواجبتهم اللططية التي يكلفهم  ال عبيخ إلي التطلع للوصو  إلي القاة ويس

للفريق,   الفني  الادير  اع  بها  الدراسة  اذه  نتائج  ) ويتفق  مفرح  لعود  ) 2019درالة   )12  )  

البحث   الحيا  لدي عينة  التفكير االيجابي وجود   بوجود ارتباط دا  احصائي طردي اوجب بيخ 

(  15( ) 2020درالة عبد هللا عمر ),    0.05ة  اخ ااارس رياضة كبار السخ عند استوي اعنوي

ف بيخ التفكير االيجابي والطاقة النفسية لدي العبي تنس الطاولة    وجود ع قة ارتباطية دالة إحصائيا

القياة والفائد  واو     (2008ليد خيرهللا )وقد أشار   التفكير اجيجابي يعبر عخ  إلي أخ 

و الالاوسة  الاقترحات  انه  وتصدر  بناء  او  تفكير  وادفه   , تعا   األشياء  يجع   حيث  العالية 

له األثر   نفسه سوف يكوخ  الفرد دال   الذي يجريه  البناء  التغيير اجيجابي  الفعالية والبناء   وأخ 

 ( .  16:    14النافع في شلصيته وفى كافة نشاطاته )  

اها  التفكير اجيجابي ياث  األنشطة واألساليب التي يستلد   (2005أمتني لعيدة ) وتشير  

الذاتية   القياد   استراتيجيات  وباستلدام  بناءه,  عقلية  قناعات  باستلدام  الاشك ت  لاعالجة  الفرد 

 . للتفكير, ولتدعيم ثقة الفرد في النجاح اخ ل   تكويخ أنظاة وأنساة عقلية ذات طابع تفاؤلي 

 (4    :93  ) 

ال  بيخ  ف  إحصائيا دالة  ارتباطية  ع قة  وجود  البحث  نتائج  ل    اخ  االيجابي لذا    تفكير 

واالداءات اللططية الهجواية لدى العبي كر  القدم بالدوري الااتا  )ب( أي كلاا ارتفع استوي  

التفكير االيجابي عند ال عبيخ يقابلها ارتفاع في استوي االداءات اللططية الهجواية عند ال عبيخ  

تضح اااية دراسة الع قة بيخ  , واذا اا يتفق اع أشارت الية الدراسات و الاراجع العلاية لذا ي

الاقياسيخ للوقوف علي تأثير التفكير االيجابي علي االداءات اللططية الهجواية لدي عينة البحث  

اخ العبي كر  القدم , لذا ااا تقدم يكوخ الباحثاخ قد تحقق اخ تساؤ  البحث اللااس والذي ينص  
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   " بيس علي  إحصتئية  داللة  ذات  ارتبتطية  عالقة  توجد  األداءات    االيجتبي التفكير    هل  وبعض 

 الخططية الهجومية "  لدي العبي كرة القدم بتلممتتز ب  ؟ 

 االلتنتتجتت    -أوال  

في حدود عينة البحث ولصائصها والانهج الاستلدم واالاكانات الاتاحة واا تم تنفيذه 

ذا البحمث اخ إجراءات لتحقيق ادف البحث اخ ل   االلتبارات والقياسات الاستلداة فمي ام

والبرااج التدريبية الاطبقة علي عينة البحمث واالسملوب االحصمائي الاسمتلدم أاكمخ الباحثماخ 

 التوص  إلي االستنتاجات االَتية :

 يتاي وا العبي كر  القدم بالااتا  ) ب ( باستوي ارتفع اخ التفكير االيجابي  . -1

 فع اخ دافعية االنجا   .يتاي وا العبي كر  القدم بالااتا  ) ب ( باستوي ارت -2

أعلي نسبة ائوية ل داءات اللططية الهجواية الصمحيحة  ) بمالكر  ( كانمت لاهمار   -3

أيسمر(  حيمث  -أيامخ  –التصويب لارج انطقة الج اء بعد السيطر  علي الكر  )عامق  

 (. 95.74بلغث النسبة الائوية لهذه الاهار  )

ب  -4 ف  إحصائيا دالة  ارتباطية  ع قة  لدى  توجود  اجنجا   ودافعية  االيجابي  التفكير  يخ 

:  0.87العبي كر  القدم بالدوري الااتا  )ب( حيث تراوحت قياة ر الاحسوبة اا بيخ ) 

 . 0.05( واي أكبر اخ قياتها الجدولية عند استوى 0.94

ف بيخ التفكير االيجابي -5 واالداءات اللططية لدى    توجود ع قة ارتباطية دالة إحصائيا

:  0.82  القدم بالدوري الااتا  )ب( حيث تراوحت قياة ر الاحسوبة اا بيخ ) العبي كر

 . 0.05( واي أكبر اخ قياتها الجدولية عند استوى 0.92

 -التاااوصياااتت : - ثتنيت

 -مس أهاام التوصياتت التاى يوصى بهت البتحثتس مت يلى : 

التفكير  -1 النفسية ولاصة  النواحي  الادربيخ علي  االيجابي ل عبي كر     ضرور  تركي  

 القدم .  

 االاتاام بدوافع ال عبيخ نحو االنجا  وذل  اخ ل   عا  جلسات نفسية ل عبيخ .   -2

يعتبر   -3 حيث  وال عبيخ  للادربيخ  النفسي  بالجانب  الاصري  القدم  كر   إتحاد  إاتاام 

 العنصر الفعا  في تحقيق االنجا ات  
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فكير االيجابي لدي فئات عارية التلفة ولدي  اجراء الا يد اخ الدراسات حو  الت  -4

 بع  ال لعاب الرياضية االلري الجااعية انها أو الفردية .  

االاتاام بعلم النفس االيجابي ألاايته والوصو  الى الحقائق العلاية والنفسية ل ستفاد   -5

 انها في الجانب النظري والتطبيقي . 
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