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 مستوى الطموح وعالقته بدافعية االجناز لدى العىب املالكمه فى 
 املستويات العليا

 *  أ.د / خمتار أمني عبد الغني 

 حممد ابراهيم حممد ** د / 
 *** أ / حممود هندي مصطفي 

 
 أوالً مقدمة البحث :

 انه حيث الحديثه الرياضيه العلوم اهم بين من الرياضى النفس علم يعتبر           
 مختله  علهى الرياضهى بالنشهاط المرتبطهه النفسيه الموضوعات فى يبحث الذى العلم

 التهى للشخصهيه النفسهيه والسهمات الخصهاص  فهى يبحهث كمها , ومسهتوياته مجاالته
 البشهر  النشهاط مهن النهو  ههذا تطهوير بهد  الرياضى للنشاط الذاتى االساس تشكل

 26:10).     )التطبيقيهه  مشهاكله لمختله  علميهه حلهول ايجهاد ومحهاوالت
 علهم ان (2000) بهاهى مصهطفى , عنهان محمهود ذكر الصدد هذا وفى             

 فالسهلو   تجزصتهها يمكهن ال واحهد  كوحهد  اى ككهل باالنسهان يههتم الرياضهى الهنفس
  واالبعاد الجوانب متعدد االنسانى

 والالعهب , والنفسهيه والعقليهه واالجتماعيهه البدنيهه الناحيهه بهين فيهه الفصهل يمكهن ال
 االعتمهاد دون فقهط والمهاريه البدنيه الناحيه على يعتمد ان يستطيع ال المبارا  اثناء
 ( 8:3) ونفسية  اجتماعيه و عقليه من االخرى الجوانب على

 يهتفهم ان يحهاول الرياضهى الهنفس علهم ان (1998) عهالوى محمد وذكر           
 قياسهها ومحاولهة  الرياضهى المجهال فهى العقليهه وعملياتهه الشهخ  وخبهر  سهلو 
  . (19:11) العملى التطبيق فى المكتسبه والمعلومات المعار  من لالفاد 

 
 جامعة بني سويف –وعميد كلية الرتبية الرياضية  –* أستاذ علم النفس الرياضي 

 جامعة بني سويف  –بكلية الرتبية الرياضية  –** مدرس بقسم علم النفس الرياضي 
 وباحث بقسم علم النفس الرياضي بكلية الرتبية الرياضية  –*** مدرس تربية رياضية 
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 فهى ذكهر حيهث الدافعيهه ههى النفسيه المتغيرات اهم من ان فيه الش  ومما           
 الدافعيه ان الى الباحثين العديد فطن لقد يقول (1998) " محمد عالوى" الصدد هذا
 االكثهر المتغيهر انهها كمها مسهتوياتها مختله  علهى الرياضهيه الممارسهه مفتها  ههى

 الدوليهه الرياضهيه االنجهازات لتحقيهق الرياضهى اللعهب وتثيهر تحهر  التهى اهميهه
 .والعالميه

 الملعهب الهى الهذهاب علهى الالعهب اجبهار يكهن حيهث مثهال اعطهى وقهد           
 اقصهى وبهذل االجهاد  علهى تجبهر  ان تسهتطيع ال ولكن  رياضيه منافسه فى لالشترا 

 الدافعيهه  لديهه تتهوفر عنهدما , نفسهه تلقهاء مهن ذاله  بهدداء سهيقوم النهه . جههد
(211:11). 
 التنافسهيه او الرياضهى االنجهاز دافعية (1998) " عالوى محمد" عر  كما         

 ومحاولهة الرياضهيه المنافسهه مواقه  مواجههة فهى الرياضه  االعهب اسهتعداد بانهها
  التفهوق مسهتويات او معهايير من معين معيار او مستوى ضوء فى واالمتياز التفوق

 عهن كتعبيهر والمثهابر  والفاعليهه النشهاط مهن كبيهر قهدر اظههار طريهق عهن واالمتيهاز
 الرياضهيه المنافسهه مواقه  فهى واالمتيهاز التفوق اجل من والنضال الكفا  فى الرغبه

(252:11). 
 Ver non (1992)"   فيرنون " عن نقال (1994) عنان محمود ويشير           

 نحهو مباشهر  يتجه الذى والنشاط عام بشكل المنجز السلو  يشمل لالنجاز الدافع ان
 عمل كل فى عليهم والتغلب االخرين منافسة ايضا ويشمل واالمتياز بالتفوق االحتفاظ

 .(  37:5) نشهههههههههههههههاط  او
 الهى الميهل او الرغبهه ههو لالنجهاز الهدافع ان " Morray مهوراى" راى بينمها         
 الفيزيقيهه البيصهه علهى والسهيطر  صهعبه انهها االخهرون يهرى التهى االشهياء عمهل

 واالسهتقالليه االداء وسرعة وتنظيمها تناولها وحسن االفكار فى والتحكم واالجتماعيه
 االخهرين ومنافسهة الهذات علهى والتفهوق االمتيهاز معهايير وبلهو  العقبات على والتغلب
 .(5 :37)الناضجه بالممارسه وتقديرها بالذات واالعتزاز عليهم والتفوق
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 دراستها الى الحاجه ومدى "االنجاز دافعية " اهمية مدى يتضح سبق ومما          
  فيها التحكم نستطيع لكى بها تثاثر التى المتغيرات ومعرفة  الرياضى المجال فى

مستوى الطمو  على   تاثير هنا الباحث ويتناول المطلوب الرياضى لمستوى للوصول
 دافعية االنجاز وسو  نتعرض لمستوى الطمو  فى السطور القادمه.

 يعتبر مستوى الطمو  من العوامل الهامه المميز  للشخصيه ,فبقدر ما يكون        
 الطمو   مرتفع بقدر ما تكون الشخصيه متميز  , وبقدر ما يكون المجتمع متقدم .

فالطمو  من اهم اسرار نجا  الفرد والمجتمع ولقد اشارت العديد من          
الدراسات ان خبرات النجا  تؤثر ايجابيا فى رفع مستوى الطمو  فاالنسان عندما 

بنفسه ويرفع من مستوى طموحه  وابتكر ينجح فى امر ما فان ذال  يزيد من ثقته 
ليدل على العالقه المتبادله بين االهدا  الذى  " hoppe   " 1930هذا اللفظ هوب 

يضعها الفرد لنفسه ولخبراته فى النجا  والفشل وعموما تؤيد التجارب فكر  ان مرات 
 النجا  تميل للزياد  ورفع مستوى

 ( . : 1988الطمو  كما يميل تكرار الفشل الى خفض هذا المستوى )دسوقى 
والمفروض ان يلقى شبابنا مزيد من التشجيع لرفع مستوى طموحهم فى          

جميع المجاالت وخاصة المجال الرياضى لم بدا واضح من قيمة الرياضه فى بناء 
 المجتمع السليم بدنيا والخالى من العنصريه والعن  .

ولقد كان اصطال  الطمو  شاصعا على نحو غير دقيق , حتى جاءت بحوث          
ليفين وتالميذ  فجددت فجددت مفهوم الطمو  واجرت الكثير من البحوث التجريبيه 

كما بينت   level of aspirationوانتهت الى تحديد  بمصطلح مستوى الطمو   
 الكثير من ابعاد  المختلفه .

( وديمبو 1930ات مستوى الطمو  قد بدات حديثا نسبيا عند هوب )ودراس         
( وليفين ايزن  وغيرهم .ومن الدراسات 1942( وروتر )1941( وفران  )1931)

( ودراسة كاميليا عبد 1968العربيه التى تناولت مستوى الطمو   دراسة راجح )
( 1996عال )( ودراسة سيد عبد ال1975( ودراسة ابراهيم قشقوش )1972الفتا  )
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( 2003ودراسة االسود ),( 1999( ودراسة السمير  )1999ودراسة ابو زيد ) 
( .وغيرها من الدراسات التى تناولت مستوى الطمو  من 2004ودراسة الحجوج )

وجو  مختلفه وير  الباحث ان هذ  الدراسات لم تصل الى تكوين صور  متكامله عن 
 طاء هذ  الصور  المتكامله .الطمو   ولكنها اقتربت الى حد كبير الع

 ومن ضمن اهم اركان الطموح :
 خصائص الفرد الطموح :

ال يقنع بالقليل , وال يرضى بمستوا  الراهن ويعمل داصما على النهوض به .  -1
 " اى ال يرى ان  وضعه الحاضر احسن ما يمكن ان يصل اليه "

تغيير  ,وال ال يؤمن بالحظ ,وال يعتقد ان مستقبل االنسان محدد ال يمكن  -2
 يتر  االمور لل

 ال يخشى المغامر  ,او المنافسه ,او المسؤليه او الفشل ,او المجهول  -3
 ال يجز  ان لم تظهر نتصج جهود  سريعا . -4
يتحمل الصعاب فى سبيل الوصول الى هدفه ,وال يثنيه الفشل عن معاود   -5

 جهود , ويؤمن بان الجهد والمثابر  كفيالن بالتغلب عبى الصعاب .
لنظر  المتفاصله الى الحيا  ,واالتجا  نحو التفوق ,والميل نحو الكفا  ا -6

,وتحديد االهدا  والخطه, وتحمل المسؤليه ,واالعتماد على النفس , 
 (114:9والمثابر  ,وعدم االيمان بالحظ .)

 ثانيًا مشكلة البحث:
من خالل عمل الباحثون فى المجال التطبيقى لعلم النفس واالشرا  على             

إعداد النفسى لالعبين فى الرياضات المختلفة بشكل عام والعبى المالكمة بشكل 
خا  الحظو عدم االهتمام بالمتغيرات النفسية االيجابية كدافعية االنجاز ومستوى 

ب نفسيا ومهاريا وخططيا , مما الطمو  كدوافع هامة لالرتقاء بمستوى اداء الالع
 دفع الباحثون الى محاولة التعر  على العالقة بين تل  المتغيرات 

 أهداف البحث : ثالثا
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 التعر  عل  مستوى الطمو  لد  العبى المستويات العليا فى المالكمه .  -1 
 . التعر  عل  دافعية االنجاز لد  العب  المستويات العليا فى المالكمه -2
التعر  عل  العالقة بين مستوى الطمو  ودافعية االنجاز لدى العبى المستويات  -3

 العليا فى المالكمه 
 فروض البحث : رابعا

توجد درجات متباينة لمستوى الطمو  لد  العبى المستويات العليا فى -1
 المالكمه . 

 . مالكمهتوجد درجات متباينة دافعية االنجاز لد  العب  المستويات العليا فى ال-2
بين مستوى الطمو  ودافعية االنجاز لدى العبى المستويات العليا توجد عالقة -3

 .فى المالكمه
 مصطلحات البحث :  خامسا

 : االجناز دافعية 
 التنافسيه او الرياضى االنجاز دافعية (1998) " عالوى محمد" عر  

 ومحاولة الرياضيه المنافسه مواق  مواجهة فى الرياض  االعب استعداد بانها
  التفوق مستويات او معايير من معين معيار او مستوى ضوء فى واالمتياز التفوق
 عن كتعبير والمثابر  والفاعليه النشاط من كبير قدر اظهار طريق عن واالمتياز
 الرياضيه المنافسه مواق  فى واالمتياز التفوق اجل من والنضال الكفا  فى الرغبه

(252:11). . 
 إجراءات البحث : سادسا

 منهج البحث :
 استخدم الباحث المنهج الوصف  وذل  لمناسبته مع موضو  البحث وأهدافه     

 البحث: جمتمع وعينة
يتمثل مجتمع البحث ف  العب  المالكمة بمحافظة الغربية والمسجلين           

العمدية من ناد  باالتحاد المصر  للمالكمة , كما تم اختيار عينة البحث بالطريقة 
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غزل المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من المالكمين الشباب ومالكم  الدرجة األولى  
( مالكم من خارج عينة 20( مالكم , كما تم االستعانة بعدد )30وبلغ عددهم )

 الستطالعيةالبحث االساسية وداخل مجتمع البحث , وذل  إلجراء الدراسات ا
 ( 1جدول ) 

 واالنحرا  المعيار  ومعامل االلتواء المتوسط الحساب 
 لمعدالت النمو قيد البحث        

 وحدة القياس المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

 1.02 0.97 20.75 سنة العمر الزمني

 1.34- 3.21 174.86 سم الطول

 1.22 2.51 71.34 كجم الوزن

 ( ما يل  : 1يتضح من جدول ) 
( أ  أنها  1.22, -1.34ه تراوحت معامالت االلتواء للمجموعة قيد البحث ما بين )

( مما يشير إلى أنها تقع داخل المنحنى اإلعتدال  3, + 3-انحصرت ما بين )
وبذل  تكون العينة موزعة توزيعًا إعتداليًا مما يشير إلى تجانس أفراد العينة  ف  

 المتغيرات قيد البحث .
 جماالت البحث :

أجر  البحث ف  األندية ومراكز الشباب بمحافظة الغربيه  اجملال اجلغرايف: -1
. 

أجر  البحث على العبى المستويات العليا المسجلين  اجملال البشري: -2
  . 2020باالتحاد المصرى للمالكمه فى الموسم الرياض  

بين أجر  البحث ف  الفتر  الزمنية الواقعة ما  اجملال الزمني: -3
 م طبقًا لما يل  :22/8/2020م إل  20/7/2020

م 20/7/2020أجريت الدراسة االستطالعية ف  الفتر  من االثنين الموافق  -أ
 م .23/7/2020إل  الخميس الموافق 

 30ن=
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أجر  القياس لمقياس  مستوى الطمو  ودافعية االنجاز عل  العينة  -ب

جمعه الموافق م إل  ال1/8/2020األساسية ف  الفتر  من السبت الموافق 
 م .7/8/2020

 : أدوات مجع البيانات
 اوال : مقياس مستوى الطمو 

 وصف املقياس 
فقر  تندرج   74يحتوى االستبيان على  هذا المقياس اعداد " كاميليا عبد الفتا  "

 :تحت سبع سمات رصيسيه
 فقرات . 10البعد االول : النظر  الى الحيا  , ويتكون من 

 فقرات . 10البعد الثانى : االتجا  نحو التفوق , ويتكون من 
 فقر  .  11البعد الثالث : تحديد االهدا  والخطط , ويتكون من 

 فقر  .  11البعد الرابع : الميل الى الكفا  ويتكون من 
 .فقر   11البعد الخامس : تحمل المسؤليه واالعتماد على النفس , ويتكون من 

 فقرات . 10لمثابر  , ويتكون من البعد السادس : ا
 فقر .  11البعد السابع : الرضا بالوضع الحاضر وااليمان بالحظ , ويتكون من 

 . فقر  74وبذال  يتكون المقياس من 
ومن المالحظ ان هذ  السمات تكش  عن مستوى طمو  الفرد ,            

تفاؤل , ولديه القدر  على فالشخ  الطمو  يميل الى الكفا  , ونظرته للحيا  فيها 
 تحمل المسؤليه , والمثابر  , والميل للتفوق  والسير وفقا خطط محدد  .

 
 طريقة التصحيح :

تتم االجابه على فقرات المقياس وفقا تقدير ثناص  ب " نعم " او  " ال "           
واالجابه بنعم يحصل بها اللعب على درجتين اما االجابه ب ال يحصل بها االعب 

 درجه .  148الى  74على درجه واحد  وتمتد درجة المقياس من 
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 التحليل السيكومرتى للمقياس 
 ( 2جدول )  

 صدق االتساق الداخل  بين العبار  والمجمو  الكلى 
 لعبارات مقياس الطمو  

النظرة الى 

 الحياة

االجاه نحو 

 التفوق

تحديد االهداف 

 والخطط

الميل الى 

 الكفاح

تحمل 

المسئولية 

واالعتماد على 

 النفس

 المثـــابرة

الرضا بالوضع 

الحاضر 

 وااليمان بالحظ

 م
 قيمة

 )ر(
 م

 قيمة

 )ر(
 م

 قيمة

 )ر(
 م

 قيمة

 )ر(
 م

 قيمة

 )ر(
 م

 قيمة

 )ر(
 م

 قيمة

 )ر(

1 0.67 1 0.81 1 0.65 1 
0.7

5 
1 0.75 1 

0.

84 
1 0.75 

2 0.72 2 0.75 2 0.75 2 
0.6

8 
2 0.61 2 

0.

71 
2 0.34 

3 0.76 3 0.86 3 0.84 3 
0.6

9 
3 0.35 3 

0.

51 
3 0.84 

7 0.77 7 0.75 7 0.85 7 
0.8

4 
7 0.52 7 

0.

75 
7 0.75 

8 0.61 8 0.81 8 0.64 8 
0.6

5 
8 0.84 8 

0.

64 
8 0.64 

9 0.86 9 0.64 9 0.75 9 
0.6

2 
9 0.76 9 

0.

68 
9 0.62 

1

0 
0.5 

1

0 
0.68 

1

0 
0.71 

1

0 

0.6

1 

1

0 
0.64 

1

0 

0.

69 

1

0 
0.84 

 
1

1 

0.82 1

1 

0.6

2 

1

1 

0.86  1

1 

0.86 

 0.44=0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية
( وجود ارتباط ذو داللة إحصاصية بين العبار  والمجمو   2يوضح جدول )          

الكلى مما يشير الى صدق االتساق الداخل  لمقياس الطمو  , وذل  عند مستوى 
( بمحور تحمل المسصولية  3. كما ال يوجد ارتباط دال للعبار  رقم )  0.05معنوية 

( بمحو الرضا بالوضع الحاضر , ولذل  تم حذ  هاتان العبارتان  2والعبار  رقم ) 
 ( عبار  .72ليصل مجمو  عبارات المقياس الى )

 ( 3جدول  )  

 20ن = 
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 للمحاورصدق االتساق الداخل  بين المحور والمجمو  الكلى  
 لمقياس الطمو  قيد البحث 

 معامل االرتباط المحاور م

 0.82 النظرة الى الحياة 1

 0.84 االجاه نحو التفوق 2

 0.79 تحديد االهداف والخطط 3

 0.80 الميل الى الكفاح 4

 0.75 تحمل المسئولية واالعتماد على النفس 5

 0.62 المثابرة 6

 0.84 بالحظالرضا بالوضع الحاضر وااليمان  7

 

 0.44=0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية       
( وجود ارتباط ذو داللة إحصاصية بين مجمو  المحور وبين 3يوضح جدول )        

المجمو  الكلى للمحاور لمقياس الطمو  قيد البحث حيث أن قيمة ) ر ( المحسوبة 
, مما يشير الى  0.05معنوية أكبر من قيمة ) ر ( الجدولية  وذل  عند مستوى 

 صدق مقياس الطمو  .
 
 
 
 
 
 
 ( 4جدول  )  

 معامل ألفا )كرونباخ( لبيان معامل الثبات لمحاور
 مقياس الطمو  قيد البحث 

 معامل ألفا كرونباخ

 20ن = 

 20= ن 
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0.758 

 المحاور م
Cronbach's 

Alpha  

 ٭0.76 النظرة الى الحياة 1

 ٭0.84 االجاه نحو التفوق 2

 ٭0.81 تحديد االهداف والخطط 3

 ٭0.73 الميل الى الكفاح 4

 ٭0.75 تحمل المسئولية واالعتماد على النفس 5

 ٭0.81 المثابرة 6

 ٭0.86 الرضا بالوضع الحاضر وااليمان بالحظ 7

  0.44=   0.05قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية       
)كرونباخ( لبيان معامل الثبات للمحاور ( معامل ألفا 4يوضح جدول )         

السبعة لمقياس دالطمو  قيد البحث ويتضح داللة معامل ألفا للمحاور التسعة 
 والمجمو  الكل  مما يشير الى ثبات نتاصج مقياس دافعية االنجاز قيد البحث  .

 ثانيا: مقياس دافعية االجناز:
كامهل راتهب , منهى مختهار المرسهى من أعداد ليلى عبد العزيز زهران , أسهامة         
عبهههار  وههههى العبهههارات التهههى تشهههبعت  27م يضهههم المقيهههاس تسهههعة محهههاور , 1999

بتشبعات عالية على العوامهل التسهعة والتهى تمثهل المحهاور التهى بنهى عليهها المقيهاس 
 -وهى :

 Sport mastery desireاحملور األول : الرغبة يف التفوق الرياضي 

مكاناتههه لتحقيههق أعلهه  مسههتو  ممكههن  مقههدر  الرياضهه         علهه  توظيهه  قدراتههه وات
بكفاء  وفاعلية من خالل رغبتهه فه  تحقيهق التفهوق واإلسهتعداد للكفها  والتغلهب عله  

 العقبات ومواجهة الصعاب.
 .Self-confidenceاحملور الثاني : الثقة يف النفس باألداء الرياضي 

الحقيقيهههههة وشهههههعور  بهههههدن أداء  سهههههيكون مهههههد  إدرا  الرياضههههه  لقدراتهههههه           
جيههههد بصههههر  النظههههر عههههن النتههههاصج وتوقههههع النجهههها  مههههن خههههالل التخطههههيط ألهههههدا  

 واقعية وتميز  بالتفكير اإليجاب  والثقة ف  األداء.
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  Commitmentاحملور الثالث : اإللتزام حنو إجناز اهلدف  
جتماعيهههههة تتمثهههههل فههههه           إقنههههها   عمليهههههة سهههههيكولوجية لهههههها أبعهههههاد نفسهههههية وات

الرياضهههههه  بدهميههههههة التههههههدريب والعمههههههل دون التههههههدثر بالضههههههغوط الخارجيههههههة وتنفيههههههذ 
واجباتهههه ومتطلباتهههه بدقهههة مهههع مراعههها  القهههانون والقهههيم والتقاليهههد الرياضهههية ومهههن ثهههم 

 غهو الشعور بتحمل المسصولية بحو إنجاز الهد .
 Competitivenessاحملور الرابع : التنافس بكفاية. 

رياضههه  وتحفيهههز  للنضهههال مهههن أجهههل تحقيهههق أفضهههل أداء ممكهههن إسهههتعداد ال        
 بكفاية مستخدمًا أقص  طاقاته من خالل اإلشترا  ف  األنشطة التنافسية.

 .Social approvalاحملور اخلامس : التقدير االجتماعي 
دافهههههع يواجهههههه الرياضههههه  باسهههههتمرار لممارسهههههة النشهههههاط الهههههذ  يرغهههههب فيهههههه        

رضهههههاء ايخهههههرين ممهههههن يمثلهههههون أهميهههههة وقيمهههههة  بغهههههرض الحصهههههول علههههه  قبهههههول وات
 بالنسبة له ومن ثم يقدم المزيد من بذل الجهد.

 .Persistenceاحملور السادس : املثابرة يف األداء 

إدرا  الرياضههههه  لمتطلبهههههات النشهههههاط الهههههذ  يمارسهههههه والممثهههههل فههههه  قدرتهههههه          
التهههدريب والصهههبر علههه  تحمهههل المسهههصولية وعهههدم شهههعور  بالملهههل مهمههها طالهههت فتهههر  

 وعدم االستسالم حتى يحقق األهدا  المرجو .
 .autonomyاحملور السابع : اإلستقاللية يف إختاذ القرار 

تخهههههاذ القهههههرار وتحمهههههل المسهههههصولية         قهههههدر  الرياضههههه  علههههه  تحديهههههد الههههههد  وات
والتخطهههيط الهههذات  بمههها يتناسهههب مهههع قدراتهههه كمههها يتسهههم سهههلوكه بالمرونهههة وال يعتمهههد 

 المساند  الخارجية ويسار  لمساعد  ايخرين.عل  
 .Level of aspiration احملور الثامن : مستوي الطموح وواقعية األهداف 

لمستو  أو المعيار الذ  يضعه الفرد الرياض  لنفسه , ويتطلهع للوصهول إليهه        
 وبة.وفقًا لمستو  قدراته ومهاراته وميله لألنشطة الت  تتطلب بعض المخاطر المحس

 .achievement self-motiveاحملور التاسع :  الدافع الذاتي لإلجناز 
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دافههع يوجههه الرياضهه  إلختيههار نشههاط يسههتطيع تحقيههق إنجههاز فيههه وذلهه  مههن   
منطلق رغبته فيه وتحقيق كثير من الحاجهات النفسهية المتمثلهة فهى الشهعور بالرضهاء 

 والقبول.   والمتعة وباإلحساس باألمان واإلنتماء والحب والتقدير
 طريقة التصحيح

للمقياس درجة إستجابه وفق ميزان تقدير ثالثى ) أوافق بدرجة كبير  , أوافق        
 1,  2,  3بدرجة متوسطة , أوافق بدرجة منخفضة( حيث يعبر ذل  عن درجات 

للعبارات السلبية وعددها خمس عبارات سلبية  3,  2,  1للعبارات اإليجابية , 
كحد  81وتتراو  الدرجة الكلية للمقياس ما بين  22,  20,  16,  11,  6أرقامها 
 -كحد أدنى وتفسر هذ  الدرجات كالتالى : 27أقصى , 
  درجة فاعلى تمثل دافعية إنجاز عالية. 68الدرجات من 
  درجهههههة تمثههههههل دافعيههههههة إنجههههههاز  67درجههههههة حتههههههى  41الهههههدرجات مههههههن

 متوسطة.
  إنجاز منخفضة.درجة تمثل دافعية  41الدرجات أقل من 
 ( بعد التطبيق على العينه االستطالعيه 22تم حذ  العبار  رقم ) مالحظه :

 
 
 
 
 
 

 : التحليل السيكومرتى للمقياس
 ( 5جدول )  

 صدق االتساق الداخل  بين العبار  والمجمو  الكلى 
 20ن =  لعبارات مقياس دافعية االنجاز 
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 االرتباطقيمة معامل  م قيمة معامل االرتباط م

0.85* 
1 0.89* 14 

2 0.87* 15 0.79* 

3 0.82* 16 0.81* 

7 0.85* 18 0.90* 

8 0.83* 21 0.78* 

9 0.88* 22 0.38 

10 0.84* 23 0.94* 

11 0.89* 24 0.87* 

12 0.87* 26 0.83* 

13 0.78* 27 0.84* 

 

 0.44=0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية  
( وجود ارتباط ذو داللة إحصاصية بين العبار  والمجمو   5يوضح جدول )        

الكلى مما يشير الى صدق االتساق الداخل  لمقياس دافعية االنجاز , وذل  عند 
 .(  22. كما ال يوجد ارتباط دال للعبار  رقم )  0.05مستوى معنوية 

 ( 6جدول  )  
 المحور والمجمو  الكلى للمحاورصدق االتساق الداخل  بين 

 لمقياس دافعية االنجاز قيد البحث 
 معامل االرتباط المحاور م

 0.82 الرغبة في التفوق الرياضي 1

 0.84 الثقة بالنفس في االداء الرياضي 2

 0.79 االلتزام نحو انجاز الهدف 3

 0.80 التنافس بالكفاية 4

 0.75 التقدير االجتماعي 5

 0.62 في االداءالمثابرة  6

 0.84 االستقاللية في اتخاذ القرار 7

 0.78 مستوى الطموح وواقعية االهداف 8

 0.81 ادافع الذاتي لإلنجاز 9

 

 0.44=0.05قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية      
( وجود ارتباط ذو داللة إحصاصية بين مجمو  المحور وبين 6يوضح جدول )

لمقياس دافعية االنجاز قيد البحث حيث أن قيمة ) ر ( المجمو  الكلى للمحاور 

 20ن = 
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, مما  0.05المحسوبة أكبر من قيمة ) ر ( الجدولية  وذل  عند مستوى معنوية  
 يشير الى صدق مقياس دافعية االنجاز .

 ( 7جدول  )
 معامل ألفا )كرونباخ( لبيان معامل الثبات لمحاور

 مقياس دافعية االجاز قيد البحث 

 معامل ألفا كرونباخ

0.860 

 المحاور م
Cronbach's 

Alpha  

 ٭0.80 الرغبة في التفوق الرياضي 1

 ٭0.75 الثقة بالنفس في االداء الرياضي 2

 ٭0.81 االلتزام نحو انجاز الهدف 3

 ٭0.70 التنافس بالكفاية 4

 ٭0.75 التقدير االجتماعي 5

 ٭0.82 المثابرة في االداء 6

 ٭0.75 االستقاللية في اتخاذ القرار 7

 ٭0.77 مستوى الطموح وواقعية االهداف 8

 ٭0.86 ادافع الذاتي لإلنجاز 9

  0.44=   0.05قيمة ر الجد ولية عند مستوى معنوية       
( معامل ألفا )كرونباخ( لبيان معامل الثبات للمحاور  7يوضح جدول  )         

التسعة  لمقياس دافعية االنجاز قيد البحث ويتضح داللة معامل ألفا للمحاور التسعة 
 والمجمو  الكل  مما يشير الى ثبات نتاصج مقياس دافعية االنجاز قيد البحث 

 : عروض ومناقشة النتائج
( العب ومن ثم  30تم تطبيق مقياس الطمو  على عية البحث البالغة ) 

تقسيمهم الى مجموعتين تبعا الى مستوى الطمو  فكانت المجموعة ) أ ( ذات 
( العب بينما المجموعة واالخرى 18مستوى الطمو  المرتفع والبالغ عددها )

عب , ومن ثم ( ال12مجموعة )ب( ذات مستوى الطمو  المنخفض والبالغ عددها )

 20= ن 
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حساب داللة الفروق بينهما ف  الطمو  ودافعية االنجاز , كماهو موضح ف   
  -الجداول التالية :

 (  8جدول ) 
داللة الفروق ف  مستوى الطمو  للمجموعة )أ( ذات الطمو  العال  والمجموعة )ب( ذات 

 قيد البحثالطمو  المنخفض 

 المتغييرات م
وحدة 

 القياس

مجموعة )أ( طموح 

 18مرتفع ن=

مجموعة )ب( طموح 

 Tقيمة  12منخفض ن=

 ع± س ع± س

1 
مستوى 

 الطموح
 *13.67 3.04 102.24 2.54 133.94 درجة

 

  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Tمستو  الداللة  
( انه توجد فروق ذات داللة احصاصية ف  مستوى  8يتضح من جدول )         

الطمو  بين المجموعة)أ( والمجموعة )ب( ولصالح المجموعة ) أ ( , حيث ان قيمة 
(T( المحسوبة أكبر من قيمة )T( الجدولية عند مستو  معنوية )مما 0.05 , )

من المجموعة )ب( بفروق يشير الى ان مجموعة )أ( تتص  بمستوى طمو   أعلى 
 دالة إحصاصيًا.

 (  9جدول ) 
داللة الفروق متوسط  درجات المجموعة )أ( ذات الطمو  العال  والمجموعة )ب( 

 ذات الطمو  المنخفض ف  دافعية اإلنجاز قيد البحث

 المتغييرات م
وحدة 

 القياس

مجموعة )أ( طموح مرتفع 

 18ن=

مجموعة )ب( طموح 

 Tقيمة  12منخفض ن=

 ع± س ع± س

1 
دافعية 

 اإلنجاز
 14.35 2.15 53.96 2.34 77.26 درجة

  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Tمستو  الداللة  
( انه توجد فروق ذات داللة احصاصية  ف  مستوى  9يتضح من جدول )         

دافعية اإلنجاز بين المجموعة )أ( والمجموعة )ب( ولصالح المجموعة )أ( , حيث ان 
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( , 0.05( الجدولية عند مستو  معنوية )T( المحسوبة أكبر من قيمة )Tقيمة ) 
من دافعية االنجاز مقارنة  مما يشير الى ان مجموعة )أ( تتميز بقدر عالى

 بالمجموعة ) ب ( وبفروق دالة إحصاصيًا.
( 10جدول )   

 قيد البحث العالقة بين مستوى الطمو  ودافعية اإلنجاز

 المتغيرات م
وحدة 

 القياس

 دافعية اإلنجاز الطموح
 قيمة

 ع± س ع± س ) ر (

1 
مجموعة )أ( ذات 

 الطموح المرتفع
 0.843 2.34 77.26 2.54 133.94 درجة

2 
مجموعة )ب( ذات 

 الطموح المنخفض
 0.801 2.15 53.96 3.04 102.24 درجة

يتضح من جدول    , 0.05مستو  الداللة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية       
( وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الطمو  ودافعية االنجاز لدى عينة البحث  10) 

يتضح أنه كلما ارتفع مستوى الطمو  ارتفعت ( حيث 0.05عند مستوى معنوية )
دافعية االنجاز كما هو مالحظ للمجموعة ) أ ( وكلما انخفض مستوى الطمو  
إنخفضت دافعية االنجاز كما هو موضح للمجموعة ) ب( كما أن قيمة ) ر( عند 

 ( دالة إحصاصيا . 0.05مستوى معنوية ) 
 مناقشة النتائج :

 :مناقشة نتائج الفرض األول 
 توجد درجات متباينه لدافعية االنجاز لدى العبى المستويات العليا 

 :     حيث توضح النتاصج على عينة البحث على مقياس دافعية االنجاز الى 
( انه توجد فروق ذات داللة احصاصية  ف  مستوى  9يتضح من جدول )          

دافعية اإلنجاز بين المجموعة )أ( والمجموعة )ب( ولصالح المجموعة )أ( , حيث ان 
( , 0.05( الجدولية عند مستو  معنوية )T( المحسوبة أكبر من قيمة )Tقيمة )

ية االنجاز مقارنة مما يشير الى ان مجموعة )أ( تتميز بقدر عالى من دافع
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 بالمجموعة ) ب ( وبفروق دالة إحصاصيًا. 
 الثانى: ضمناقشة نتائج الفر

توجد درجات متباينه لمستوى الطمو  لدى العبى المستويات العليا فى         
 حيث توضح النتاصج على عينة البحث على مقياس مستوى الطمو  الى : المالكه

توجد فروق ذات داللة احصاصية ف  مستوى ( انه  8يتضح من جدول )         
الطمو  بين المجموعة)أ( والمجموعة )ب( ولصالح المجموعة ) أ ( , حيث ان قيمة 

(T( المحسوبة أكبر من قيمة )T( الجدولية عند مستو  معنوية )مما 0.05 , )
يشير الى ان مجموعة )أ( تتص  بمستوى طمو   أعلى من المجموعة )ب( بفروق 

 صيًا .دالة إحصا
 مناقشة نتائج الفرج الثالث :

توجد عالقه داله احصاصيا بين دافعية االنجاز ومستوى الطمو  لدى العبى          
 المستويات العليا فى المالكمه.

( وجود عالقة ارتباطية بين مستوى الطمو  ودافعية  10يتضح من جدول )        
( حيث يتضح أنه كلما ارتفع 0.05االنجاز لدى عينة البحث عند مستوى معنوية )

مستوى الطمو  ارتفعت دافعية االنجاز كما هو مالحظ للمجموعة ) أ ( وكلما 
انخفض مستوى الطمو  إنخفضت دافعية االنجاز كما هو موضح للمجموعة ) ب( 

 ( دالة إحصاصيا . 0.05ما أن قيمة ) ر( عند مستوى معنوية ) ك
 االستخالصات:سابعا 

توجد عالقة طرديه دالة إحصاصية بين دافعية االنجاز ومستوى الطمو  عند  -
لد  عينة البحث أ  أنه كلما زاد مستوى الطمو  زاد  0.05مستو  معنوية 
 دافعية االنجاز .

 
 التوصيات : ثامنا
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ة ف  أبحاث علمية أخر  لدرافعية االنجاز وعالقته باألنشطة الرياضيإجراء  (1 
 .األلعاب الفردية والجماعية

رامج ( االهتمام بدراسة دافعية االنجاز لدى العب  المستويات العليا ووضع ب2
 .مناسبة للتحكم به وزيادته

محاضرات (العمل عل  توعية الالعبين باهمية دافعية االنجاز وذل  من خالل 3
 توعية من قبل متخص  ف  مجال علم النفس الرياض  .

( ضرور  وجود أخصاص  نفس  رياض  خاصة ف  فرق المالكمه وذل  للعمل 4
 بجانب المدرب إلرشاد ومساعد  الالعبين ف  المشكالت الت  يواجهوها  .

( ضرور  إجراء قياسات لمستوى الطمو  عند االعبين للتنبؤ  بمستواهم فى 5
 ستقبل .الم

( توجيه اهتمام الباحثين بإجراء بحوث ودراسات أخرى تتعلق بدافعية االنجاز 6
 ومستوى الطمو  فى كافة االنشطه الرياضيه االخرى .
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العليا فى ىب املستويات "مستوى الطموح وعالقته بدافعية االجناز لدى الع

 "املالكمه
 مستخلص البحث

يهد  البحث الحال  إل  تحديد طبيعة العالقه بين مستوى الطمو              
ودافعية االنجاز لدى العبى المستويات العليا فى المالكمه ,استخدم الباحث 

( العب من العبى المستويات 30المنهج الوصف , تكونت عينة البحث من )
بمحافظة الغربيه المسجلين باالتحاد المصرى للمالكمه لعام  العليا فى المالكمه

توجد عالقة طرديه داله احصاصيا بين كال أنه  م ,توصلت أهم النتاصج إل  2020
من مستوى الطمو  ودافعية االنجاز اى انه كلما زادت دافعية االنجاز زادا مستوى 

 الطمو  معها . 
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" The level of ambition and its relationship to 

achievement motivation for players of higher levels of 

boxing" 

 

Summary of the research 

 
    The current research aims to determine the nature of 

the relationship between the level of ambition and the 
motivation of achievement of the players of the higher levels in 
boxing, the researcher used the descriptive approach, the 
research sample consisted of (30) players from the upper levels 
of boxing in the western governorate registered in the Egyptian 
Boxing Federation for the year 2020 AD. The results indicate 
that there is a statistically significant direct relationship 
between the level of ambition and achievement motivation, 
meaning that the more achievement motivation, the higher the 
level of ambition with it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


