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 فمسطين الالعبين فية لدى الروح الرياضيمساىمة المدربين في تعزيز 

 الباحث

 أ.د.عبدالناصر عبدالرحيم قدومي 

 رئيس جامعة االستقالل  

 ، مسددنين ددز  الالعفددينالددر ح الريمةدديا لددد  مسددمهما المدددرفين  ددز رفزيددز الدراسددا الرفددرى إلدد   هددد  
الدراسدا عمد   أجريد  لرحقيدق ذلد   ،مرغير المففا إل رففم  درجا المسمهما إةم ا إل  رحديد الفر ق  ز 

 المحردر ين  الدرجدا الممردمز   أنديدامدن العفدز  %( رقريفم 03رمثل مم نسفره ) ( العفم  561ق امهم ) عينا
  مسنين.القدم  الكر  النمئر   كر  السما  كر  اليد  ز لكر  

مقيددددددددمس ر فددددددددر  رددددددددم رندددددددد ير الددددددددر ح الريمةدددددددديا مسددددددددمهما المدددددددددرفين  ددددددددز رفزيددددددددز  لغميددددددددا قيددددددددمس 
(  قدددر  25،حيث يشدددرمل المقيددمس عمدد  )لكددز ينمسدددو م ةدد س الدراسددا،) (Robert,etal,1997 آخددر ن

)مجمل احررام الرقمليد االجرممعيدا،  مجدمل احردرام  :خمسا مجمال  هز م زعا عم  رقيس الر ح الريمةيا
 القدد انين،  مجددمل االلرددزام الكممددل فملمشددمركا الريمةدديا،   مجددمل الحددرن عمدد  احرددرام المنددم س،  األنظمددا
، مدددن اجدددل رحميدددل النرددمئ  ردددم اسدددرخدام المر سدددنم  الحسدددمفيا رجدددمل الريمةددا  (  االيجدددمفزمل الدددنه   مجدد

 إلد  إةدم ا،  (One Way ANOVA) األحدمد النسفا لرحديدد درجدا المسدمهما،  رحميدل الرفدمين   األ زان
 فمسرخدام اخرفمر ه رمن  . (MANOVA)رحميل الرفمين مرفدد المرغيرا  الرمففا 

الر ح الريمةيا الدرجا الكميا لمسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز  أن إل لدراسا  ر صم  ا
ان    ،%(74.47) إل ، حيث  صم  النسفا المئ يا لالسرجمفا كمن  كفير  الالعفين  ز  مسنينلد  

يا ، عم  جميع المجمال  فمسرثنمء مجمل االلرزام الكممل فملمشمركا الريمة كمن  كفير  درجا المسمهما 
مجمل االلرزام الكممل  درجا%(،  اقل 51.51رجمل الريمةا ) االيجمفزلمجمل النه   درجا أعم    كمن

مسمهما المدرفين النرمئ   ج د  ر ق  ز  أظهر ذل   إل  إةم ا. %(66.63فملمشمركا الريمةيا )
مففا  لصملح العفز لمرغير ا إل رففم  الالعفين  ز  مسنينالر ح الريمةيا لد  الريمةيين  ز رفزيز 

 إعداد: ةر ر  مراعم  المدرفين لمركممل  ز أهمهمص  الفمحث ففد  ر صيم  من كر  السما.  أ  
الررف    النفسز  االجرممعز  اإلعدادالالعفين مهمريم  فدنيم  خننيم  نفسيم،  زيمد  الرركيز عم  

 .عند الالعفين يمةياالر  لالعفين لمم لهم من د ر  ز الثفم  االنففملز  الرحمز فملر ح

 الكممات الدالة: المدربين، الروح الرياضية ، األلعاب الجماعية، فمسطين.
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Abstract 

Coaches Contribution in Reinforcing Sportsmanship among 

Players in Palestine  
The study aimed to identify the contribution of coaches in the promotion 

of sportsmanship among Palestinian  players, as well as to determine the 

differences in the degree of contribution according to the game, to 

achieve this the study was conducted on a sample of (165) players and 

representing (30%) from the population, of  professional and Premier 

League players of soccer, volleyball, basketball and handball in Palestine . 

To measure the contribution of coaches in the promotion of the 

sportsmanship Robert et Robert, etal, (1997) scale was developed, to suit 

the subject of the study, which includes the scale on (25) items distributed 

on five domains: (respect for social traditions, respect for laws and 

regulations, commitment to full participation sports, the area of concern 

for the respect for the opponent, and the positive approach towards sport). 

The results of the study indicated that the  degree of the contribution of 

coaches in the promotion of sportsmanship among Palestinian  players 

was high, where the percentage of response was (71.40%), and the degree 

were high on all domains  except full commitment to participate sports , 

the highest level was of positive approach towards the sport domain  

(75.15%), and lowest degree was for full commitment to sports 

participation domain (69.60%).Also, the results indicated a significant 

differences at ( = 0.05) in the degree  of contribution due to the game 

variable in favor of basketball. 

Based on the findings  of the study, the researcher recommended the 

coaches  to confirm on sportsmanship among  players through integration 

of technical , physical , tactical , and psychological preparation of players 

. 

Key words: Coaches ,Sportsmanship , Team Sports , Palestine. 
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 فمسطين في الالعبينالروح الرياضية لدى مساىمة المدربين في تعزيز 

 مقدمة الدراسة 

  أعم  مسر   ريمةز ممكن ،  حر  يرم يهدى الردريو الريمةز إل  ال ص ل  ز الالعفين إل
ذل  الفد من الركممل  ز الفنمصر الرئيسا لمفمميا الردريفيا ،  الرز رشرمل عم  المدرو 
 الالعو  محر   الردريو،  يفد المدرو ه  الم جه  القمئد  ز رحقيق الهدى الرئيس لمردريو 

لريمةز الففمل ه  ر ع مسر   عمل المدرو ا( إل  أن 1335الريمةز،  أشمر حسمنين  الخ لز)
عند الالعفين ،  كذل  رمفيا االحريمجم  المخرمفا الخمصا فملالعو  أشكملهاالنجمز فمخرمى 

 ريق يرسم فملفمعميا  القدر  عم  االنجمز ، ال فد من ر  ر  أ من اجل صنع العو ،  انه  الفريق
   لرحقيق ذل  يجو عم ند الالعفين.مدرو ريمةز قمدر عم  رن ير  رنميا هذل الصفا ع

يرصى فملرأهيل  الكفميم  القيمديا الخمصا الرز من خاللهم ركفل له النجمح  ز  أنالمدرو 
 غميم   قيم الرز لهم  أهداىالفمميا الردريفيا ،  ان رك ن لديه  مسفا خمصا  ز الردريو لهم 

 إلزالفمميا   األفحمث الدراسم الفديد من  أشمر هذا  قد ،رأثير ايجمفز عم  الالعو  الفريق 
الريمةيا المخرمفا ،  خمصا  األلفمورر  ر فمدرفز  أنالكفميم   المهمرا  المخرمفا الرز يجو 

الالعفين   سمئل  نرق  إل مدرفز المسر يم  الفميم ،  منهم المفر ا  الخفر   القدر  عم  نقمهم 
رشمدردريفيا  سميما ،  القدر  عم  ر جيه   .هم الشخصيا  االجرممعيا  النفسياالالعفين  رعمير  ا 

 يقع عم  كمهل المدرفين اإلعداد الررف    النفسز  االجرممعز لالعفين ،  من  
 الرز  Sportsmanshipالر ح الريمةيا الم اةيع المهما  الحي يا  الرز يجو االهرممم  يهم 

عم   الريمةيا   ز حيمرنم الي ميا  ز ال اقع  هميكثر اسرخدامرفد من المصنمحم  الرز 
 فملرغم من أهميرهم إال أن الدراسم  الفرفيا الرز رنم لرهم محد د  منهم دراسا المسر   الفرفز ، 

( ح ل الفالقا فين الذكمء االنففملز  الر ح الريمةيا لد  العفز  رق 1350)النيرا   ، 
الر صل إل  الفديد  عملميم  رم أمم، األلفمو الريمةيا لممسر يم  الريمةيا الفميم  ز  مسنين 

من الدراسم  األجنفيا الحديثا الرز رنم ل  الم ة س  ز الفحث  الدراسا   رد المصنمح رح  
، يقصد  يهم رحقيق الف ز مع احررام  Sportsmanship  ،  Sportspersonshipمسميم  

 (Robert,etal,1997األنظما  الق انين  الحكمم  الفمدا   الرقمليد االجرممعيا  الفريق المنم س 
لرنميا الر ح الريمةيا ، ،  حمليم ي جد اهرممم من قفل المدرفين  الفمحثين  ز إعداد الفرام  (

لمفرام  الم جها عم  الر ح  ايجمفز  ج د رأثير (Blair,2014)حيث أثفر  دراسا فمير 
 الريمةيا لالعفين  أ ليمء األم ر. 
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 أللفموار عن شخصيا الالعفين  ز جميع فيكفير  لمرف أهميا رفد الر ح الريمةيا ذا  
الرسممح الريمةيا كمم  رسمهم  ز فنمء  صقل شخصيا الالعو مثل الفدالا      األنشنا

 إل  اإلشمر  يجو  (Shields & Bredemeier , 1995). اإلصرار ةفن النفس  الشجمعا 
ر  ، حيث رشير الفديد ،  المسر   الريمةز  الخف أخر  إل الر ح الريمةيا ررفمين من لففا  أن

نفيفا المففا الريمةيا المممرسا رؤثر عم  رنميا الر ح الريمةيا  أن إل من الدراسم  السمفقا 
،(Shields & Bredemeier      (Miller & Jorman, 1988)(1995)   ،شمنريل   أشمر

جممعيا  كمن أالريمةيا س اء  األلفموالمقمرنا فين  أن إل ( Chantal, etal, 2003 زمالئه )
رؤثر عم  مسر    أنعدم االحركم  يمكن  أ  رديا  الرز ررنمو احركم  مفمشر مع الزميل  أم

الر ح الريمةيا،  ان رنميا الر ح الريمةيا لد  العفز كر  السما  النمئر  النمشئين يخرمى حسو 
أن  إل  (Eva, etal, 2005)  آخر نايفم  أشمر أيةمالالعفين ،  عندالجنس  حسو الخفر  

 ان الالعفين  ،مسر   الر ح الريمةيا  لد  العفز كر  السما كمن أعم  من العفز الكر  النمئر 
كفمر السن  أنكمم ،  اإلنمثالذك ر لديهم مسر   مردنز من الر ح الريمةيا مقمرنا مع الالعفم  

مسر   عملز من لديهم اعرفمر مردنز لمر ح الريمةيا مقمرنا مع النمشئين  ان النمشئم  لديهن 
نفيفا المففا  أن (Stornes, 2001)سر رنز  أشمر أيةمالر جه المرال  الر ح الريمةيا. 

 الفمر يمففمن د را كفيرا  ز رحديد مسر   الر ح الريمةيا  مثال العفين كر  اليد الشفمو لديهم 
هم المصدر  سنم  ان المدرفين األكفرمسر   مردنز من الر ح الريمةيا مقمرنا مع الالعفين 

ففين االعرفمر من اجل رنميا  أخذلالرئيسز لمرأثير فين الالعفين الشفمو قميمز الخفر   الذ  يجو 
 عمميا  ررف يا. أسسفرام  ردريفيا مفنيا عم   إعدادالر ح الريمةيا من خالل 

يمةيا الن المنم سم  الر لمد ر الررف   لممدرو  أهميا الر ح الريمةيا    ز ة ء مم سفق ، نظرا 
رشكل م قفم ةمغنم لمريمةيين  رسفو لهم الر رر ،  من ذل  يرنمو درجا عمليا من االرزان 
االنففملز  الذ  يرنمو درجا عمليا من الر ح الريمةيا  حسن الرصرى  ز م اقى المنم سا 

 .د ن ر رر، من هنم رظهر أهميا إجراء الدراسا الحمليا 

 أىمية الدراسة:

 -ا الدراسا  يمم يمز:يمكن إيجمز أهمي     

رهرم فدراسا من الدراسم  الفرفيا الرائد   الرز  - ز حد د عمم الفمحث–رفد الدراسا الحمليا -5
الر ح الريمةيا ،  فملرملز رسمهم الدراسا الحمليا  ز  رح آ مق جديد  أممم الفمحثين الفرو لمفحث 

م  الريمةيا  لمخرمى األعممر  من  ز الر ح الريمةيا فم اةيع أخر  لمخرمى األلفمو  الففملي
 كال الجنسين.
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الر ح الريمةيا  اسرخراج المفممال   إيجمد أدا  قيمس ح لرسمهم الدراسا الحمليا  ز  -1
الفمميا له من حيث الصدق  الثفم   ز فيئا عرفيا ،  فملرملز مسمعد  الفمحثين  ز ر  ير أدا  

 القيمس الالزما لمر ح الريمةيا.

الر ح درجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز دراسا الحمليا  ز رحديد رسمهم ال -0
،  فملرملز الرفرى إل  ج انو الق    رفزيزهم  ج انو  الالعفين  ز  مسنينالريمةيا لد  

الةفى  الفمل عم  عالجهم من قفل المدرفين،  مراعم  ذل  عند اإلعداد النفسز  المفر ز 
 ذل  لسم   عممز أثنمء الردريو   ز المنم سم  الريمةيا.لالعفين ، ع ةم عن ررجما 

درجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز رسمهم الدراسا الحمليا  ز رحديد الفر ق  ز   -4
 رففم إل  مرغير المففا. الالعفين  ز  مسنينالر ح الريمةيا لد  

 مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

 األشخمنانم خصفم لرنميا الصفم  الشخصيا لد  الريمةيا ميد األنشنارفد مممرسا 
الريمةيا ،  منهم من ينم  لديه الصفم  االيجمفيا  الجيد   الرز رفكس  لأللفموالمممرسين 

 ال ي جد .ره  منهم من يفكس ص ر  سمفيا عن ذا ،ص ر  ج هريا عن نفيفا الشخن  سم كه
ح ريمةيا ،  يرصف ن فمالسرقرار جد   أليا نرمئ  مهمم كمن  إذا لم يرحم  الالعف ن فر  

من هنم ظهر  مشكما ، لذل  يقع عم  كمهل المدرفين حسن اإلعداد النفسز لالعفيناالنففملز 
 :يناآلري لينالدراسا لد  الفمحث،  فملرحديد يمكن إيجمزهم  ز اإلجمفا عن الرسمؤ 

فين  ز الالعالر ح الريمةيا لد  درجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز مم  -5
  هل ر جد  ر ق فين مجمال  الر ح الريمةيا؟ ؟ مسنين

درجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز هل ر جد  ر ق ذا  داللا إحصمئيا  ز  -1
 ؟ رفز  إل  مرغير المففا الالعفين  ز  مسنينالر ح الريمةيا لد  
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 أىداف الدراسة:

 :يناآلري الهد ينسف  الدراسا الحمليا إل  رحقيق 

الالعفين  ز الر ح الريمةيا لد  درجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز الرفرى إل  -5
 . مسنين

الر ح الريمةيا لد  درجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز الرفرى إل  الفر ق  ز  -1
 رففم إل  مرغير المففا. الالعفين  ز  مسنين

 حدود الدراسة:

 لدراسا فملحد د اآلريا:الرزم الفمحث أثنمء رنفيذ ا

اقرصر  الدراسا عمد  العفدز أنديدا المحردر ين لكدر  القددم ،  أنديدا الدرجدا  الحد البشري: -5
الممرمز  لكر  النمئر ، كر  السما ،  كر  اليد   دق رصدنيى االرحدمدا  الفمسدنينيا لأللفدمو 

 رم اسرثنمء أنديا غز  نظرا لصف فا الرنفيق.،    مسنينالجممعيا،  ز 

 مقرا  األنديا لأللفمو قيد الدراسا. د المكاني:الح -1
 .1351/ 1354رم إجراء الدراسا  ز الم سم الريمةز الحد الزماني: -0

 مصطمحات الدراسة:

: حسن الرصرى  السم   األخالقز  السفز لرحقيق الف ز مع احررام األنظما الروح الرياضية
 (. (Robert,etal,1997فريق المنم س  الق انين  الحكمم  الفمدا   الرقمليد االجرممعيا  ال

 القيددددمس أدا  ز يحصددددل عميهددددم الالعددددو عمدددد رددددالدرجددددا ال: يقصددددد  يهددددم أمااااا التعريااااف ا جرائااااي
 . ز الدراسا المسرخدما

 الدراسات السابقة

ففض الدراسم  الرز اهرم  فدراسا الر ح الريمةيا  ز المجمل عرض ل يمم يمز 
هد   الرفرى إل  رحديد مسر   الر ح الريمةيا راسا فد (1350، حيث قمم النيرا   )الريمةز

الجممعيا لممسر يم  الريمةيا  الفميم  ز الةفا  األلفمو الذكمء االنففملز لد  العفز  رق 
مرغير  إل الغرفيا،  الفالقا فينهمم، إةم ا إل  رحديد الفر ق  ز مسر   الر ح الريمةيا رففم 

 الفميم( العفم من العفز المسر يم  113م  عينا ق امهم )المففا،  لرحقيق ذل  أجري  الدراسا ع
 ،  اسرخدملكر  القدم  الكر  النمئر   كر  السما  كر  اليد  ز الةفا الغرفيا
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لقيمس الر ح الريمةيا،  ر صم  الدراسا إل  ،  ) (Robert,etal,1997مقيمس ر فر   آخر ن
لفمو الجممعيا لممسر يم  الريمةيا الفميم المسر   الكمز لمر ح الريمةيا لد  العفز  رق األأن 

%(،   كمن 55.7 ز الةفا الغرفيا كمن عمليم، حيث  صم  النسفا المئ يا لالسرجمفا ال  )
ر جد  ر ق .كمم أظهر  النرمئ  انه %(56.13مسر   لمجمل احررام الرقمليد االجرممعيا  ) أعم 

مرغير  إل ر   الر ح الريمةيا رففم (  ز مس=3.31ذا  داللا إحصمئيا عند مسر   الداللا)
المففا،  كمن  غملفيا الفر ق  ز مجمال  الر ح الريمةيا  المسر   الكمز فين )كر  القدم ،  كر  
السما ،  كر  اليد( مع العفز الكر  النمئر   لصملح العفز)كر  القدم ،  كر  السما ،  كر  اليد( ، 

 أ ةلكر  القدم ،  كر  السما ،  كر  اليد،  كمن فين العفز   إحصمئيم لم ركن الفر ق دالا 
 مسر   لمر ح الريمةيا لد  العفز كر  السما.

الفالقا  إل دراسا هد   الرفرى ف( Vassilis & etal, 2011)  آخر ن مسيمس  قمم       
الدراسا عم  عينا ق امهم  ، أجري الرحصيل  الر ح الريمةيا مع اإلدممن   أهداىفين الدا فيا 

سنا  (11.6) أعممرهميشمرك ن  ز الفمو ريمةيا مخرمفا  كمن مر سن  ا لمفيم( العفم 5351)
 ،من الالعفين النخفا،  قد اسرخدم الفمحث المنه  ال صفز المرمثل فمقيمس ة افن االنففمال 

 مقيمس ارجمهم  الر ح الريمةيا  مقيمس الرغفا االجرممعيا،  قد  ،الرحصيل أهداى مقيمس 
مخرمفا لمريمةيين الذين لديهم دا فيا داخميا  خمرجيا  غيمو  أنممنمئ  الدراسا ثالثا نر أظهر 

الالعفين الذين لديهم مجم عا من الد ا ع الداخميا كمن لديهم مسر   مردنز  أنلمدا فيا، حيث 
 أمم، األخر  ز المسرقفل مقمرنا مع المجم عم   السرخدامهمالن ايم  أ من اسرخدام المنشنم  

الفملز  كمن  األداءم أم االقرراو أمرجها نح  الرمكن  أكمن يل س اء مم يرفمق فأهداى الرحص ي
 السرخدامهمالن ايم  أ مرجها نح  الرمكن اقل اسرخدامم لممنشنم   أهداىالريمةيين الذين لديهم 

نرمئ  ال أظهر  قد  ،عمليا أم منخفةا أكمن  ز المسرقفل،   يمم يرفمق فملر ح الريمةيا س اء 
الن ايم المسرقفميا  أ انه ال ي جد اخرالى فين المجم عرين فملنسفا السرخدام المنشنم  

الر ح الريمةيا  ز الحد من رفمنز  أهميافين المجم عم ،  هذا ي ةح  السرخدامهم
الالعو حر  ل  كمن  لديه الر ح الريمةيا منخفةا ال يك ن لديه ر جه نح   أنالمنشنم ، أ  

 منشنم .اسرخدام ال

( فإجراء دراسا ح ل  Vallerand & Losier, 2010 ( قمم كل من  مليراند  ل زير
لرقييم الفالقا المؤقرا فينهم،  أدا نح  الر ح الريمةيا  الدا فيا  ز رقرير المصير كأنهم  االرجمل

م عم  مفر ا رأثير الح ا ز عم  كيفيا المفو عند الالعفين  مد  رأثيره إل  هد   هذل الدراسا 
مفر ا الفالقا فين دا فيا رقرير المصير  الر ح  إل  أيةممشمركرهم  ز األداء كمم هد   

 اخمص اسرفمناالريمةيا، حيث اسرخدم الفمحث المنه  ال صفز  ز دراسره عن نريق ر زيع 
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فملدا فيا نح  رقرير المصير  الذ  يشرمل عم   اخمص  اسرفمنااألففمد   فملر ح الريمةيا مرفدد
الدراسا عم  عينا  أجري ل من الفنصر الداخمز  الخمرجز لمدا فيا  غيمو الدا فيا،  قد ك

عم   سرفمنم (سنا حيث  زع  اال51.7)أعممرهم مر سن ، ( العو ه كز نمشئ 55ق امهم )
 أظهر من نهميا الم سم الريمةز،  قد  أسف عينمن فدايا الم سم  قفل  أسف عينالالعفين ففد 
الذارز( كمن  الةفندا فيا رقرير المصير ) أنهنم  عالقا ذا  ارجمهين فحيث  أن نرمئ  الدراسا

الر ح الريمةيا رؤثر عم  الةفن الذارز،  أنلهم رأثير ايجمفز عم  الر ح الريمةيا  الفكس أ  
دا فيا رقرير المصير  الر ح الريمةيا لد  الالعفين ررحسن مع الرقدم  ز  أن أيةم أظهر كمم 

 ريمةز  المشمركا  ز المنم سم .الم سم ال

نح  الر ح  االرجمهم رصميم مقيمس  إل ( فدراسا هد   Omran,2010 قمم عمران )
  أجري السما  كر  القدم  كر  اليد،   الفرق الجممعيا، كر  النمئر   كر الريمةيا لد  العفز 

ث المنه  ال صفز اسرخدم الفمح،  ( العو من الفرق الجممعيا 133الدراسا عم  عينا ق امهم )
(  قر  م زعا عم  ثممنيا 13عم  الالعفين  الذ  يرك ن من ) منازيع اسرف ز دراسره من خالل ر  

احررام   احررام الزمالء فملفريق،   احررام الجمه ر،   احررام الحكم،   مجمال   هز: احررام المنم س، 
 أظهر فمنى مع الزمالء،  قد الر  ، اإلدار احررام النمقم   ، اإلعالماحررام  سمئل   األنظما، 

نرمئ  الدراسا أن هذل المجمال  صمدقا  م ث ق فهم كأدا  لرقييم الر ح الريمةيا لد  الالعفين 
 ز الفرق الجممعيا  الرز فد رهم رفكس السم   الريمةز لكل العو داخل  خمرج المنم سا  الرز 

 نح  الر ح الريمةيا. االرجمهم رمثل 

ح ل الفالقا فين Juan, etal, 2009 ) )   آخر نهم ج ان قمم ف أخر   ز دراسا 
  أجري ، األشخمنالر ح الريمةيا  الفنصر الداخمز لمدا فيا كد ر  سين  ز الفالقم  فين 

-55فين ) أعممرهم( العفا  ز الفمو الق    رررا ح 65( العو )67الدراسا عم  عينا ق امهم )
 مناه حيث قمم كل العو فرففئا االسرفز  ز دراسر(سنا،  قد اسرخدم الفمحث المنه  ال صف40

الفمئميا  فمفه م الذا  نح  الفالقم  االخمص مناالداخميا نح  الريمةا  االسرف فملدا فيا االخمص
مفه م الذا   ز  أنالنرمئ   أظهر فملر ح الريمةيا،  قد  االخمص منا االجرممعيا  االسرف

 أن أيةم أظهر ا  الر ح الريمةيا، كمم دا فيا الداخميالفالقم  الفين شخصيا يفد  سينم فين ال
يجمفز مع مفه م الذا   ز الفالقم  الفين شخصيا  الدا فيا الداخميا اررفن  فشكل مفمشر  ا 

حيث  صم  قيما مفممل االررفمن  الر ح الريمةيا  كمن االررفمن االيجمفز مع الر ح الريمةيا 
 (.3.16) فيرس ن إل  
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 إل ( هد   Eric.Donahue, etal, 2006) آخر ن م ايري  د نمه    ز دراسا قمم فه
مفر ا د ر الر ح الريمةيا  ز الفالقا فين الدا فيا )الفنصر الداخمز  الخمرجز( رجمل الريمةا 
 اسرخدام الم اد المحسنا لألداء)المنشنم (  كمن ذل  من خالل اسرخدام نم ذج الدا فيا،  قد 

لمدا فيا يررفن ايجمفيم فملر ح الريمةيا  أن الفنصر الخمرجز الفنصر الداخمز  أنا ررض 
لمدا فيا يررفن فشكل سمفز مع الر ح الريمةيا  أن الر ح الريمةيا رفمل عم  رخفيض اسرخدام 
الم اد المحسنا لألداء،  أجري  الدراسا  ز كندا عم  عينا من الريمةيين النخفا  ز الفمو 

 السفمحا   كر  السما  كر  القدم  الفمو الق    الرزل  السريع  فمغ مخرمفا مثل الفيسف ل  الجمفمز 
الريمةيا رقز  لمدا فيا  الر حالنرمئ  أن الفنصر الداخمز  أظهر ( ريمةز  قد 5163عددهم )

مثل اسرخدام الم اد المحسنا لألداء  أن الر ح  أخالقيم المحظ ر الريمةيين من القيمم فملرصر م  
الفمحث ن  أ ص رفنا فشكل سمفز مع اسرخدام الم اد المحسنا لألداء،  قد الريمةيا كمن  مر 

الر ح الريمةيا  الدا فيا  ز  أهميا المحرر ين لمفر ا  األ لمفيينفإجراء دراسا عم  الريمةيين 
 الم اد المحسنا لألداء)المنشنم (. اسرخدامرخفيض 

مفر ا  إل ( هد    Eva Tsai, etal, 2005)   آخر نرسم   ز دراسا قمم فهم ايفم  
الر جه نح  الر ح الريمةيا  لد  العفز كر  السما  النمئر   اشرمم  الدراسا عم  عينا ق امهم 

مم  أعممرهم( العفا من ثالث مدارس عميم  ز كر  السما  النمئر    ررا ح  514( العو )547)
من  األففمدمةيا مرفدد (سنا،  قد اسرخدم الفمحث مقيمس الر جه نح  الر ح الري57-51فين )

 ز مسر   الر ح الريمةيا    قم لمجنس  الفمر  نفيفا  االخرالىاجل جمع الفيمنم   ر ةيح 
من  أكثرالر ح الريمةيا كمن  مردنيا لد  الالعفين الذك ر  أننرمئ  الدراسا  أظهر المففا،  قد 

النمئر   أن الالعفم  الشمفم  سنم  العفز كر  السما اكثر من كر   األقلسنم من   األكفر اإلنمث
 اعرفمر من الر ح الريمةيا  ز المففرين . أعم كمن لديهن 

( حيث Blake miller, etal, 2004قمم فهم فال  ميالر  زمالئه) أخر   ز دراسا 
قمم ا فإجراء دراسا ح ل اثر فيئا الدا فيا عم  الر ح الريمةيا لد  العفز  العفم  كر  القدم 

(العفا لكر  القدم 131(العو )151الدراسا عم  عينا ق امهم )  أجري يجين، الشفمو النير  
سنا  يمفف ن  ز الد ر  الفملمز لكر  القدم  كمن الهدى من  54-51مم فين  أعممرهمرررا ح 

الدراسا مفر ا رأثير فيئا الدا فيا  الجنس عم  الر ح الريمةيا خالل منم سم  كر  القدم لمشفمو، 
فمحث مقيمس الر جه نح  الر ح الريمةيا مرفدد األففمد  مقيمس فيئا الدا فيا،  قد اسرخدم ال

 أظهر  النرمئ  انه ي جد اخرالى مم فين الشفمو  الفنم  رجمل الر ح الريمةيا  أن الشفمو كمن 
الكممل نح   االلرزامالر ح الريمةيا  ه   أففمدلديهم ر ح ريمةيا أكثر من اإلنمث  ز  احد من 

جيد لمفيئا  إدرا الالعفين فشكل عمم لديهم  أن أيةم  أظهر ا الريمةيا، المشمرك
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الالعفين الذين لديهم  أن أيةمالدا فيا)الرمكن(  كمن  لديهم الر ح الريمةيا عمليا،  أظهر  
كمن  لديهم الر ح الريمةيا مردنيا،  من اجل ر ةيح النرمئ  كمن هنم   األداءعملز لفيئا  إدرا 

فيئا الدا فيا)الرمكن(  االلرزام الكممل نح  المشمركا الريمةيا  احررام  إدرا ا فين عالقا ايجمفي
درا  األنظما  الق انين،  االجرممعياالرقمليد  الفملز( كمن مررفن سمفيم  األداءفيئا الدا فيا)  ا 
 أ ص د  مررفن ايجمفيم مع احررام المنم س،  ق االجرممعيا الرقمليد   األنظماالق انين  فمحررام
فيئا الدا فيا رؤثر فشكل ايجمفز عم  الر ح الريمةيا عند  ج د الرمكن الق    أن  أنالفمحث 

  ز عمميا النجمح أ  الفشل عند الذك ر اإلنمث. أسمسيمالمدرو يمفو د را 

( فدراسا هد   Stornes & Ommundsen, 2004 قمم اسر رنس   ام ندزن )
درا هداى الفالقا فين رحقيق األ إل الرفرى  فيئا الدا فيا   الر ح الريمةيا لد  العفز كر    ا 

-54فين  أعممرهم( العو كر  يد  ررا ح  443اليد  ز النر ي  ،  رك ن  عينا الدراسا من )
سنا، حيث قمم كل العو فرففئا االسرفيمن الخمن ففيئا الدا فيا   رحقيق األهداى    56

فمدهم،  قد أظهر  نرمئ  الدراسا أن الالعفين الذين لديهم فملر ح الريمةيا   إف االخمص منااالسرف
عملز لفيئا الدا فيا )الر جه نح  السينر ( كمن لديهم  إدرا   الذين لديهم  األداءر جه عملز نح  

أن الالعفين الذين لديهم ر جه نح  األنم أ   أيةم  أثفر مسر   عملز من الر ح الريمةيا، 
فيئا الدا فيا )الر جه نح  األداء( أظهر ا سم   غير ريمةز   الهدى الشخصز   المدركين ل

القميل من االحررام لمرقمليد االجرممعيا   المنم سين   الق انين   األنظما،  رفين هذل الدراسا أنه 
ي جد اررفمن مم فين الر جه نح  األنم   قدان االحررام لمخصم عند الرصرى فةفى أكثر من 

الدا فيا،  ففد االنالس عم  الفديد من الدراسم  المررفنا ففيئا الدا فيا   الرمكن الق    ز فيئا 
األهداى المرج  رحقيقهم ير  الفمحث أن األهداى الشخصيا رفمل عم  الرقميل من مسر   
الر ح الريمةيا   أن أدرا  الالعو لمففا  كأنهم  قن أدا  يجو إرقمنهم فشكل شخصز مع عدم 

 مزمالء) األنمنيا( هذا أيةم يقمل من الر ح الريمةيا.األخذ ففين االعرفمر ل

مفر ا  إل ( هد   Ommundsen, etal, 2003) آخر ن  ز دراسا قمم فهم ام ندزن 
درا  األخالقياالفالقا فين فيئا الدا فيا  الر ح الريمةيا  ال ظيفا االجرممعيا  المفميير   ا 

( العفم  رررا ح 156 ر  الرز كمن عددهم )االجرممعيا لد  العفز كر  القدم النر يجيين الذك
(  مقيمس  األداءسنا  قد اسرخدم الفمحث مقيمس فيئا الدا فيا)الرمكن  54-51مم فين  أعممرهم

 أناالجرممعيا،  أظهر  النرمئ   األخالقيالمر ح الريمةيا  مقيمس ال ظيفا  اإلففمدالر جه مرفدد 
فيئا الدا فيا لديهم مسر   نمة  من الر ح  إدرا ز الالعفين الذين لديهم مسر   سمئد لمرمكن  

الالعفين الذين يدرك ن فيئا  أن أيةم االجرممعيا،  ر صم   األخالقياالريمةيا  ال ظيفا 
قد اظهر ا مسر   مردنز من الر ح الريمةيا  الكثير من  األداءعمميا ر جه نح   كأنهمالدا فيا 



 43 

ففين   أخذهمةر ر  االهرممم ففيئا الدا فيا  إل  الفمحث أ ص الرصر م  الالأخالقيا،  قد 
 لمفريق.  األخالقيااالعرفمر من اجل رنميا الر ح الريمةيا  المفميير االجرممعيا 

( ح ل الفالقا Konstantinos, etal, 2003)  آخر ن  ز دراسا قمم فهم ك نسرمني س 
مةيا لد  العفز كر  السما النجمح  الر ح الري أسسفين منمخ الدا فيا أ  المفرقدا  ح ل 

( العفا  قد اسرخدم الفمحث ن 45( العو   )56المحرر ين،  اشرمم  الدراسا عم  عينا ق امهم )
 األففمد ز دراسرهم المنه  ال صفز  ز جمع الفيمنم   المرمثل فمقيمس الر ح الريمةيا مرفدد 

 إدرا الالعفين الذين لديهم  أنالنرمئ   أظهر  مقيمس المفرقدا   مقيمس فيئا الدا فيا،  قد 
مرجه نح  الرمكن كمن لديهم اعرقمدا  عمليا من النجمح  ذل  نمرجم عن الفمل الصفو كمم 

 كمن  األداءمرجه نح   إدرا اظهر ا مسر   عملز من الر ح الريمةيا، أمم الالعفين الذين لديهم 
مسر   عملز  يظهر االفملز  لم  لديهم اررفمن عملز فمفرقدا  النجمح المرمثما فمإلحفمن  الفجز

من الر ح الريمةيا  هذل الفالقم  عكس  الفر ق الفرديا  ز فيئا الدا فيا المدركا من قفل 
 الالعفين  ز داخل كل  ريق.

مفر ا  إل ( هد   John & Janice, 1999  ز دراسا قمم فهم كل من ج ن  جينس )
درا  الفد ان  الفالقا فين ر جه األهداى)هدى مرجه نح  الذا  أ   هدى مرجه نح  المهما(  ا 

الشفمو النخفا  ز ريمةا اله كز عم  الجميد  ز كندا  اشرمم   ن الر ح الريمةيا  لد  الالعفي
( سنا،  قد اسرخدم الفمحث المقيمس 50.7) أعممرهم( العو  مر سن 555عينا الدراسا عم  )

د  مقيمس الر جه نح  األهداى الذاريا. المرفدد األففمد لمر جه نح  الر ح الريمةيا لفميران
المرجها  األهداىالعفز اله كز الذين يمرمك ن مسر   عملز من  أن إل  ر صم  نرمئ  الدراسا 

المرجها نح  المهما  األهداىمن غيرهم الذين لديهم مسر   منخفض من  أكثرنح  المهما 
الالعفين الذين لديهم    إل  أن  أشمر  النرمئ كمن لديهم مسر   الر ح الريمةيا عملز جدا. 

يرصف ن  أنهم هذا يفسر  ،شخصيا  ذاريا يك ن مسر   الر ح الريمةيا لديهم مردنز أهداى
فمألنمنيا  الفنى  الفد ان  السم   الغير اجرممعز، أمم الالعفين الذين لديهم مسر   عملز من 

فملفمدا    االلرزام االحررامثل  هذا يم ،فملمهما رك ن لديهم الر ح الريمةيا عمليا االهرممم
  الرقمليد  الق انين  كذل  السم   االجرممعز الحسن.

اإلدالء  إل ( هد    Vallerand, etal, 1997 )  آخر ن  ز دراسا قمم فهم  مليراند 
( 5316الدراسا عم  عينا ق امهم ) أجري لمر ح الريمةيا،  من اجل ذل   األففمدفرفريى مرفدد 

الر ح الريمةيا هز نرمج لمرصر م   أن  ر صم  الدراسا إل  ، ز ريمةم  مخرمفا  العفا مالعف



 44 

كمن  مررفنا  إذاالمرفمما من خالل الرفمعال  الشخصيا فين الريمةيين  رك ن ذا  مفن  
 مفه م الذا  لديهم. أ  أنفسهمفملالعفين 

 مم يمز: لمفمحث من خالل االنالس عم  الدراسم  السمفقا رفين  
فدراسا الفالقا فين الر ح الريمةيا  الذكمء االنففملز لد  الريمةيين مثل  دراسم  اهرم هنم  *

 (.1350دراسا النيرا   )
 لد  الريمةيين مثل دراسا األخالقياهنم  دراسم  اهرم   فدراسا الر ح الريمةيا  الج انو 

 .Miltiadis, etal, 2010)) آخر نميمريمدس 
مثل  ن ح الريمةيا  ز الحد من رنم ل المنشنم  لد  الريمةييهنم  دراسم  اهرم  فد ر الر 

 . (Vassilis & etal, 2011)  آخر ن مسيمس دراسا 
مرغير   إل يا  الفر ق رففم عمالجم لفمواأل*هنم  دراسم  اهرم  فدراسا الر ح الريمةيا  ز 

لمفمر لصملح ،  كذل  فملنسفا أ ةل اإلنمثالر ح الريمةيا لد   أنالجنس  الفمر،  رفين 
 .( Eva Tsai, etal, 2005)   آخر نرسم   ايفممثل دراسا  األكفرالفمر 

حيث  األهداىغملفيا الدراسم  اهرم  فدراسا الفالقا فين الر ح الريمةيا  الدا يا،  رحقيق  إن*
، Vallerand & Losier, 2010 ( مليراند  ل زيركمن  الفالقا ايجمفيه فينهمم مثل دراسا 

 & Stornesاسر رنس   ام ندزن ) ،  دراساJuan, etal, 2009 ) )   آخر ن ان ج دراسا 

Ommundsen, 2004 دراسا  ،)( ج ن  جينسJohn & Janice, 1999 دراسا  ،)
 .(Konstantinos, etal, 2003ك نسرمني س  اخر ن )

سمهما الدراسا الحمليا ،  ز ك نهم رجر  ح ل م إجراء أهميا ز ة ء مم سفق رفين لمفمحث 
 المدرفين  ز رفزيز الر ح الريمةيا،  من الدراسم  الرائد   ز المجمل عم  المسر   الفرفز.
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 الطريقة وا جراءات

 منيج الدراسة: 

رم اسرخدام المنه  ال صفز الرحميمز ،  ز جميع إجراءاره من حيث رحديد مجرمع الدراسا      
الالعفين  ذل  نظرا لمالءمره ألغراض  الر ح الريمةيا عم  قيمس أدا  عينرهم   رنفيق 

 الدراسا.
 

 :وعينتيا مجتمع الدراسة
رك ن مجرمع الدراسا من العفز أنديا المحرر ين لكر  القدم،  العفز أنديا الدرجا الممرمز     

    ،   يمم يرفمق ففينا الدراسا( العفم527 الفملغ عددهم )لكر  النمئر ، كر  السما، كر  اليد، 

أنديا المحرر ين لكر  القدم، ( العفم ، من العفز 465لدراسا عم  عينا ق امهم )أجري  ا 
 ز الم سم الريمةز   العفز أنديا الدرجا الممرمز  لكر  النمئر ، كر  السما، كر  اليد،

من مجرمع الدراسا ، رم اخريمرهم رقريفم %( 37،  يمثم ن مم نسفره ) 2744-2745
( ي ةح ر زيع عينا الدراسا رففم ال  مرغير 4،  الجد ل رقم )الفش ائيا -فملنريقا النفقيا

 المففا.
 

 (5الجد ل رقم )
  مرغير المففا إل ر زيع عينا الدراسا رففم 

 النسبة المئوية % العدد المعبة
 03.6 15 كر  القدم

 10.6 06 الكر  النمئر 
 10.3 07 كر  السما
 11.4 05 كر  اليد
 011 065 المجموع

 لدراسة:ا ةأدا
، ) (Robert,etal,1997 ز ة ء أهداى الدراسا رم اسرخدام مقيمس ر فر   آخر ن

جراء المغا الفرفيا إل  ذل  ففد ررجمره من المغا االنجميزيا  الرفديال  عميه لكز ينمسو   ا 
(  قر  رقيس الر ح الريمةيا،  م زعا فملرسم   11،حيث يشرمل المقيمس عم  )م ة س الدراسا
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 ، الق انين األنظمامجمل احررام   ، مجمل احررام الرقمليد االجرممعيا هز: )  لكل مجمل (  قرا1)
مجمل النه     ،مجمل الحرن عم  احررام المنم س   ،مجمل االلرزام الكممل فملمشمركا الريمةيا  

 (.  رجمل الريمةا االيجمفز
ا ليكر  من خمس  قد رم ر زيع أ زان االسرجمفم  المرفمقا ففقرا  المقيمس حسو نريق

اسرجمفم  هز )يننفق فدرجا كفير  جدا، يننفق فدر  كفير ، يننفق فدرجا مر سنا، يننفق 
( درجم  ،  اقل 1فدرجا قميما، يننفق فدرجا قميما جدا(،  فهذا رك ن أعم  درجا لالسرجمفا )

جا  رم  صيمغا جميع الفقرا  فصيغا ايجمفيا ألنهم رمثل در  ( درجا،5درجا لالسرجمفا )
)يساىم المدربون المسمهما  ز رفزيز الر ح الريمةيا.  سفق  قرا  كل مجمل الففمر  اآلريا: 

 من  بتعزيز الروح الرياضية لالعبين في مجال .......... من خالل تشجيع الالعبين عمى: (
 ثم  ةف   قرا  المجمل.

 الدراسة: أداةصدق وثبات 

( 8مس مددددم  ةددددف  لقيمسدددده، عرةدددد  عمدددد  )الدراسددددا  ددددز قيدددد دا أمددددن صدددددق  لمرحقددددق الصاااادق:
مدن اجدل  ال ننيدا النجدمحمن كميا الررفيا الريمةيا  ز جممفا  الدكر رالمحكمين من حمما مؤهل 

،  عمد  مدين الرفدديال  الردز نمفهدم المحك إجدراء،  ردم مالءمدا الفقدرا  إلد  إةم ارحكيم الررجما 
ردم رفدديل مسدم  المجدمل الخدممس  انده إلد  إةدم ا،  جه الخص ن المرفمقا  دز صديمغا الفقدرا 

 ألنهدمفملنه  االيجمفز فدال من النه  السدمفز لكدز رصدفح جميدع الفقدرا  مصدمغا فصديغا ايجمفيدا 
شمر ففد رفديال  الصيمغا  األدا  رم رثفي   رمثل مسمهما،  دز  األدا صدالحيا  إلد المحكمدين   ا 

 .قيمس مم  ةف  لقيمسه

( العفين من 53( العفم ف اقع )43عم  عينا ق امهم ) همرم رنفيق األدا من ثفم   لمرحقق الثبات:
فمسرخدام مفمدلا كر نفمخ  الثفم كل لففا ،  لم يرم رةمينهم  ز عينا الدراسا،  كمن  مفممال  

 (.1 ز الجد ل رقم )كمم  ألفم
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 (5الجدول رقم )

يا لمقيمس الر ح الريمةيا لممجمال  الفرعيا  الدرجا الكم ألفممفممال  الثفم  فنريقا كر نفمخ 
 (43)ن=

 المجال
 معامل الثبات

 3.77 مجمل احررام الرقمليد االجرممعيا

 3.63  الق انين األنظمامجمل احررام 

 3.71 مجمل االلرزام الكممل فملمشمركا الريمةيا

 3.77 مجمل الحرن عم  احررام المنم س

 3.57 رجمل الريمةا االيجمفزمجمل النه  

 3.60 لكمي لمقياس الروح الرياضيةالثبات ا

مفددممال  الثفددم  لمجددمال  مقيددمس الددر ح الريمةدديا ررا حدد  فددين  أن( 1يرةددح مددن الجددد ل رقددم )
 فددددأغراض(  جميفهددددم عمليددددا  رفددددز 3.60) إلدددد (،   صددددل الثفددددم  الكمددددز لممقيددددمس 3.57-3.63)

 الدراسا.

 متغيرات الدراسة : -
 المرغير المسرقل: 

 مسر يم  هز: )كر  القدم، الكر  النمئر ، كر  السما ، كر  اليد(.المففا : لهم أرفع -
 المرغير الرمفع : 

 ز الدراسا  المسرخدم يرمثل  ز اسرجمفا أ راد عينا الدراسا عم  مقيمس الر ح الريمةيا   
 الحمليا.

 الدراسة: إجراءات

 لقد رم إجراء الدراسا   ق الخن ا  اآلريا:

 سا.رحديد مجرمع  عينا الدرا-5

 صدديمغرهم فمددم يرنمسددو مددع م ةدد س الدراسددا،  قيددمس الددر ح الريمةدديا ففددد ررجمرهددم أدا  إعددداد-1
 . القيمم  ز الرحكيم لم ص ل لصدق المحكمين،  ثم رم اسرخراج مفممل الثفم  
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 جمع الفيمنم   ررميزهم. ، عينا الدراسا أ رادالدراسا عم   أدا ر زيع -0

مفملجرهددم إحصددمئيما، فمسددرخدام فرنددمم  الددرزم اإلحصددمئيا لمفمدد م رددم إدخددمل الفيمنددم  لمحمسدد و   -4
 (  ذل  فمسرخدام المفملجم  المنمسفا رففما لرسمؤال  الدراسا.SPSSاالجرممعيا )

  الر صيم . االسرنرمجم رم عرض النرمئ   منمقشرهم  الر صل إل  -1

 المعالجات ا حصائية : 
م اإلحصددمئيا لمفمدد م االجرممعيددا ز سددرخدم فرنددمم  الددر مددن اجددل اإلجمفددا عددن رسددمؤال  الدراسددا ا   
(SPSS: ذل  فمسرخدام المفملجم  اإلحصمئيا الرمليا  ) 

 المر سنم  الحسمفيا  النسو المئ يا. -5

  (Multivariate Analysis Of Variance)رحميل الرفمين مرفدد المرغيرا  الرمففا  -1
(MANOVA  ذل  فمسرخدام االخرفمر اإلحصمئز ه رمن  )( رريسHotelling’s Trace ، )

 (  لممقمرنم  الثنمئيا فين المر سنم  الحسمفيا.Sidak Test اخرفمر سدا )
، لممقمرنم  ) Sidak Test اخرفمر سدا ) (One Way ANOVA)األحمد رحميل الرفمين  -0

 الففديا فين المر سنم  الحسمفيا عند المز م. 
 ومناقشتيا نتائج الدراسة

 والذي نصو: األولعمقة في التساؤل : النتائج المتأوال

 ؟الالعفين  ز  مسنينالر ح الريمةيا لد  درجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز مم 
  هل ر جد  ر ق فين مجمال  الر ح الريمةيا؟

 يا لكل  قر  اسرخدم  المر سنم  الحسمفيا  النسو المئ التساؤلمن  األولالشق لإلجمفا عن 
الددددر ح الريمةدددديا لددددد  لدرجددددا مسددددمهما المدددددرفين الريمةدددديين  ددددز رفزيددددز ا  لكددددل مجددددمل  لمدرجدددد
( رفددين ذلدد  ، نرددمئ   5( ، ) 6( ، ) 1( ، )4( ، )  0 نرددمئ  الجدددا ل ) الالعفددين  ددز  مسددنين

 ( رفين خالصا النرمئ  المرفمقا  ز الرسمؤل. 7الجد ل )
 :اآلرياالنسفيا  األ زان من اجل رفسير النرمئ  اعرمد  

 .درجا مسمهما كفير  جدا أعم  % 73
 . درجا مسمهما كفير % 53-56.6
 .درجا مسمهما مر سنا% 63-66.6
 .درجا مسمهما قميما% 13-16.6

 .درجا مسمهما قميما جدا% 13اقل من 



 49 

 مجال احترام التقاليد االجتماعية: -0

 (0) رقم الجد ل

الر ح الريمةيا مةيين  ز رفزيز لدرجا مسمهما المدرفين الريالمر سنم  الحسمفيا  النسو المئ يا 
 ( 561لفقرا  مجمل احررام الرقمليد االجرممعيا )ن= الالعفين  ز  مسنينلد  

متوسط  الفقرات الرقم 
 االستجابة

النسبة 
 المئوية %

درجة 
 المساىمة

 كفير  74.47    3.72 رهنئا الفريق المنم س حر  عند خسمر  الفريق. 5

 كفير  73.77    3.65                                  . س ففد خسمر    ريقهمدرو الفريق المنم مصم حا 1

 كفير  79.67    3.98  .الحسن ففد المنم سا أدائهعم  رهنئا الفريق المنم س  0

 مر سنا 68.47    3.42                              . السم   ز حملا س ء  رقديم االعرذار لمفريق المنم س 4

مصم حا الفريق المنم س ففد المفو س اء أكمن ذل   ز الف ز  1
          أم الخسمر  .

 قميما 55.27    2.76

05.3 احترام التقاليد االجتماعيةالدرجة الكمية لمجال    كبيرة 03533

  ( درجم .1درجا لالسرجمفا ) أقص 
الددر ح الريمةدديا لددد  زيددز مسددمهما المدددرفين الريمةدديين  ددز رف أن( 0يرةددح مددن الجددد ل رقددم )

، 1، 5) ا عمد  الفقدر  كفيدر   لفقرا  مجمل احررام الرقمليد االجرممعيا كمند الالعفين  ز  مسنين
مر سدنا   ،  كمند%(56.63-%50فدين ) م النسدفا المئ يدا لالسدرجمفا عميهد ررا ح (، حيث 0

ا عمد   كمند  قميمد ،%(67.43النسفا المئ يا لالسدرجمفا عميهدم  ) كمن (، حيث 4)  عم  الفقر 
 %(11.13النسفا المئ يا لالسرجمفا عميهم  ) كمن (، حيث 1) الفقر 

حيث  صدم  النسدفا كفير    احررام الرقمليد االجرممعيا كمن فملمسمهما الكميا لمجمل  يمم يرفمق 
 %(. 53) عميهمالمئ يا لالسرجمفا 
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 والقوانين: األنظمةمجال احترام  -5

 ( 4) رقم الجد ل

الر ح لدرجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز م  الحسمفيا  النسو المئ يا المر سن
 (561 الق انين )ن= األنظمالفقرا  مجمل احررام  الالعفين  ز  مسنينالريمةيا لد  

النسبة المئوية  متوسط االستجابة الفقرات الرقم 
% 

درجة 
 المساىمة

 قميما جدا 44.82    2.79     .الحكم نمعا 5

 كفير  78.67    3.93                                                        .احررم ق انين المفو 1

 كفير  جدا 86.55    4.33                                  .جميع الق انين الريمةيا احررام 0

 اكفير  جد 87.97    4.75     .كسر الق انين الف ز فملمفو النظيى د ن 4

 مر سنا 65.24    3.26                                       .احررم الحكم حر  ل  كمن سيئم  ز الرحكيم  1

 األنظمةالدرجة الكمية لمجال احترام  
 والقوانين

05.0  كبيرة  03503

  ( درجم .1درجا لالسرجمفا ) أقص 
لددد  الددر ح الريمةدديا ةدديين  ددز رفزيددز مسددمهما المدددرفين الريم أن( 4يرةددح مددن الجددد ل رقددم )

، 0) رينعمد  الفقدر جددا  كفيدر    الق انين كمن األنظمالفقرا  مجمل احررام  الالعفين  ز  مسنين
 كفيدر  عمد  الفقدر   ،  كمن%(73من  )  أكثرم مالنسفا المئ يا لالسرجمفا عميه كمن (، حيث 4
 ،  كمند  مر سددنا عمد  الفقددر %(.57.6النسدفا المئ يددا لالسدرجمفا عميهددم  ) كمندد (، حيدث 1) 
 ،  كمندد  قميمددا جدددا عمدد  الفقددر %(61.15النسددفا المئ يددا لالسددرجمفا عميهددم  ) كمندد (، حيددث 1)
 .%(45.71النسفا المئ يا لالسرجمفا عميهم  ) كمن (، حيث 5)

 حيدث  صدم  النسدفاكفيدر    كمند القد انين  األنظمدااحردرام  فملمسمهما الكميا لمجمل  يمم يرفمق 
 %(. 53.63) عميهمالمئ يا لالسرجمفا 
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 مجال االلتزام الكامل بالمشاركة الرياضية: -3

 (1) رقم الجد ل

الر ح لدرجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز المر سنم  الحسمفيا  النسو المئ يا 
لفقرا  مجمل االلرزام الكممل فملمشمركا الريمةيا  الالعفين  ز  مسنينالريمةيا لد  

 (561=)ن
متوسط  الفقرات الرقم 

 االستجابة

النسبة 
المئوية 

% 

درجة 
 المساىمة

 مر سنا 62.42    3.42            مؤكد .الخسمر   كمن  ز المفو حر  ل   المشمركا 5

 قميما جدا 44.79    2.75                                 .عد   أخنمءحر  ففد ارركمو  عدم االسرسالم 1

 كفير  76.85    3.84      .الفريق المنم س ا  ز المفو أمممالجدي 0

 كفير  جدا 85.24    4.26     الةفى لديهم.مفملجا نقمن  الرفكير فأسمليو 4

 كفير  جدا 82.42    4.42     لمفريق.حة ر جميع الردريفم   1

الدرجة الكمية لمجال االلتزام الكامل بالمشاركة  
 الرياضية

05.3  متوسطة 06503

  ( درجم .1درجا لالسرجمفا ) أقص 
لددد  الددر ح الريمةدديا مسددمهما المدددرفين الريمةدديين  ددز رفزيددز  أن( 1يرةددح مددن الجددد ل رقددم )

جددا  كفيدر   لفقرا  مجدمل احردرام االلردزام الكممدل فملمشدمركا الريمةديا كمند الالعفين  ز  مسنين
، %(73مدددن  )  أكثدددرم مددديدددا لالسدددرجمفا عميهالنسدددفا المئ   كمنددد (، حيدددث 1، 4) رينعمددد  الفقدددر 

،  كمن  %(56.71النسفا المئ يا لالسرجمفا عميهم  ) كمن (، حيث 0) كفير  عم  الفقر    كمن
،  كمندد  %(61.41النسددفا المئ يددا لالسددرجمفا عميهددم  ) كمندد (، حيددث 5) مر سددنا عمدد  الفقددر 
 .%(45.36رجمفا عميهم  )النسفا المئ يا لالس كمن (، حيث 1) قميما جدا عم  الفقر 

حيددث مر سدنا   كمندااللرددزام الكممدل فملمشدمركا الريمةدديا  فملمسددمهما الكميدا لمجدمل  يمدم يرفمدق 
 %(. 66.63) عميهم صم  النسفا المئ يا لالسرجمفا 
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 مجال الحرص عمى احترام المنافس: -4

 (6) رقم الجد ل

الر ح فين الريمةيين  ز رفزيز لدرجا مسمهما المدر المر سنم  الحسمفيا  النسو المئ يا 
 (561لفقرا  مجمل الحرن عم  احررام المنم س )ن= الالعفين  ز  مسنينالريمةيا لد  

متوسط  الفقرات الرقم 
 االستجابة

النسبة 
 المئوية %

درجة 
 المساىمة

 كفير  جدا 84.58    4.78                                      .الفريق المنم س ففد خسمرره  سمعدم 5

يسمح لمفريق المنم س فملفقمء  ز حملا  أنمن الحكم  مولنا 1
 .االنسحمو

 كفير  جدا 87.77    4.77    

المفو عندمم يرفرض احد العفز الفريق  إيقمىنمو من الحكم لا 0
  .لإلصمفاالمنم س 

 قميما 53.58    2.68    

 كفير   74.79    3.74                            ز المفمرا . ففد الف ز الجيد لمفريق المنم س فمألداء االعرراى 4

 كفير   77.48    3.54      .الفريق المنم سمحم لا الرصحيح  ز حملا الظمم  ز مفمقفا  1

 الدرجة الكمية لمجال الحرص عمى احترام المنافس 0503  كبيرة  00533

  ( درجم .1درجا لالسرجمفا ) أقص 
لددد  الددر ح الريمةدديا مسددمهما المدددرفين الريمةدديين  ددز رفزيددز  أن( 6الجددد ل رقددم ) يرةددح مددن

 رينالفقدر  عمد كفير  جددا   لفقرا  مجمل الحرن عم  احررام المنم س كمن الالعفين  ز  مسنين
كفيدر  عمد    ،  كمند%(73مدن  )  أكثدرم مدالنسفا المئ يا لالسدرجمفا عميه كمن (، حيث 1، 5)

   %(54.56)عمدد  الردد الز: م  مددالنسددفا المئ يددا لالسددرجمفا عميه كمندد حيددث (، 1، 4) الفقددررين
النسددددفا المئ يددددا لالسددددرجمفا عميهددددم   كمندددد (، حيددددث 0) %(،  كمندددد  قميمددددا عمدددد  الفقددددر 53.57)
(10.17)%. 

حيددث  صددم  كفيددر    كمنددالحددرن عمدد  احرددرام المنددم س  فملمسددمهما الكميددا لمجددمل  يمددم يرفمددق 
 %(. 51) عميهممفا النسفا المئ يا لالسرج
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 تجاه الرياضة: االيجابيمجال النيج  -5

 (5) رقم الجد ل

الر ح لدرجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز المر سنم  الحسمفيا  النسو المئ يا 
 (561رجمل الريمةا)ن= االيجمفزلفقرا  مجمل النه   الالعفين  ز  مسنينالريمةيا لد  

متوسط  فقراتال الرقم 
 االستجابة

النسبة 
المئوية 

% 

درجة 
 المساىمة

 كفير  جدا 82.67    4.43                 .من اجل الركريم الشخصز  الج ائز  الميداليم ليس  لمنم ساأ 5

 مر سنا 67.52    3.38                                        المفو لمرفا المفو.  1

 مر سنا 67.64    3.38                                               .مدرومم ينمفه ال احررم 0

 كفير  79.27    3.96     .المنم سا السممس لألخنمء المرركفا  ز المفو ففد  4

 كفير  78.67    3.93              المفو النظيى  رجنو الخش نا  ز المفو. 1

 تجاه الرياضة يااليجابالدرجة الكمية لمجال النيج  050.  كبيرة 0.533

  ( درجم .1درجا لالسرجمفا ) أقص 

لددد  الددر ح الريمةدديا مسددمهما المدددرفين الريمةدديين  ددز رفزيددز  أن( 5يرةددح مددن الجددد ل رقددم )
  الفقددر  عمد كفيدر  جددا   رجدمل الريمةدا كمند االيجددمفزلفقدرا  مجدمل الدنه   الالعفدين  دز  مسدنين

كفيدددر  عمددد    ،  كمنددد%(73مدددن  )  أكثدددرم مدددالمئ يدددا لالسدددرجمفا عميه النسدددفا كمنددد (، حيدددث 5)
   %(56.15)عمدد  الردد الز: م  مددالنسددفا المئ يددا لالسددرجمفا عميه كمندد (، حيددث 1، 4) الفقددررين

النسدددفا المئ يدددا لالسدددرجمفا  كمنددد (، حيدددث 0، 1) مر سدددنا عمددد  الفقدددررين   كمنددد%(، 57.65)
 %(.65.64  ) %(65.11)عم  الر الز: م  معميه

حيددث  صددم  كفيددر    كمنددرجددمل الريمةددا  االيجددمفزالددنه   فملمسددمهما الكميددا لمجددمل  يمددم يرفمددق 
 %(. 51) عميهمالنسفا المئ يا لالسرجمفا 
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 :األولخالصة النتائج المتعمقة في التساؤل -6

 (7) رقم الجد ل

الر ح ن  ز رفزيز لمسمهما المدرفين الريمةييالررريو  المر سنم  الحسمفيا  النسو المئ يا 
 ( 561لممجمال   الدرجا الكميا)ن= الالعفين  ز  مسنينلد  الريمةيا 

الرقم 
 المتسمسل

متوسط  المجالت الترتيب
 االستجابة

النسبة 
المئوية 

% 

درجة 
 المساىمة

 كفير  77.48    3.54     مجمل احررام الرقمليد االجرممعيا 4 5

 كفير  77.64    3.53      الق انين األنظمامجمل احررام  0 1

 مر سنا 69.67    3.48     مجمل االلرزام الكممل فملمشمركا الريمةيا 1 0

 كفير  72.72    3.67     مجمل الحرن عم  احررام المنم س 1 4

 كفير  75.45    3.76     رجمل الريمةا االيجمفزمجمل النه   5 1

 لممساىمة ةالكمي الدرجة  05.0  كبيرة 0.5.3

  ( درجم .1درجا لالسرجمفا ) أقص 
الدددر ح لمسدددمهما المددددرفين الريمةددديين  دددز رفزيدددز الدرجدددا الكميدددا  أن( 7يرةدددح مدددن الجدددد ل رقدددم )

 إلدد ، حيددث  صددم  النسددفا المئ يددا لالسددرجمفا كمندد  كفيددر  الالعفددين  ددز  مسددنينلددد  الريمةدديا 
فمسرثنمء عم  جميع المجمال   فير درجا المسمهما كمن  ك أنالنرمئ   أظهر %(، كذل  55.43)

النحدد   مجددمل االلرددزام الكممددل فملمشددمركا الريمةدديا ،   يمددم يرفمددق  ددز ررريددو المجددمال  جددمء عمدد 
 :اآلرز

 %(.51.51رجمل الريمةا ) االيجمفز: مجمل النه  األ ل المررفا 
 %(51.51المررفا الثمنيا: مجمل الحرن عم  احررام المنم س )

 %(.53.64 الق انين ) األنظمامجمل احررام  المررفا الثملثا:
 %(.53.57المررفا الراففا: مجمل احررام الرقمليد االجرممعيا  )

 %(.66.63المررفا الخممسا: مجمل االلرزام الكممل فملمشمركا الريمةيا )
مجال  الر ح من الرسمؤل المرفمق فرحديد الفر ق فين  الشق الثاني من اجل اإلجمفا عن 

 Multivariate Analysis Of)رم اسرخدم رحميل الرفمين مرفدد المرغيرا  الرمففا الريمةيا
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Variance) (MANOVA( ذل  فمسرخدام االخرفمر اإلحصمئز ه رمن  رريس  )Hotelling’s 

Trace( نرمئ  الجد ل رقم  )رفين ذل .6 ) 

 (6 الجد ل رقم )

 لر ح الريمةيامجمال  انرمئ  اخرفمر ه رمن  رريس لداللا الفر ق فين 

قيمااااااااااة اختبااااااااااار 
 ىوتمنج

درجاااااااااات حرياااااااااة  )ف( التقريبية
 البسط

درجاااااااااات حرياااااااااة 
 الخطأ

 مستوى الداللة*

3.11 6.53 4 565 3.3335* 

 *دال إحصمئيم.

( فين α  =3.31(  ج د  ر ق ذا  داللا إحصمئيا عند مسر   الداللا )6يرةح من الجد ل رقم )
 ز  مسنين. لرحديد فين أ  المجمال  كمن  الفر ق اسرخدم يمةيين لد  الر   مجمال  الر ح الريمةياأففمد 

( رفين 53( لممقمرنم  الثنمئيا فين المر سنم  الحسمفيا  نرمئ  الجد ل رقم )Sidak Testاخرفمر سدا  )
 ذل .

 (53 الجد ل رقم ) 

 مجمال  الر ح الريمةيانتائج اختبار سداك لداللة الفروق بين 

المتوسط  ةمجاالت الروح الرياضي
 الحسابي 

0 5 3 4 5 

 *3.14- 3.361- 3.316 3.310-   مجمل احررام الرقمليد االجرممعيا

 *3.11- 3.366- 3.311     الق انين األنظمامجمل احررام 

 *3.15- 3.51-     مجمل االلرزام الكممل فملمشمركا الريمةيا

 *3.51-      مجمل الحرن عم  احررام المنم س

       رجمل الريمةا االيجمفز  مجمل النه

 (.α  =3.31*دال إحصمئيم عند مسر   الداللا )
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=  αدالدددا إحصدددمئيم عندددد مسدددر   ) الفدددر ق كمنددد   قدددن ( أن  53يرةدددح مدددن الجدددد ل رقدددم )
 االيجدمفزمجدمل الدنه   لصدملح  األخدر  المجدمال  رجدمل الريمةدا  االيجمفزمجمل النه  فين   (3.31

 (.5هذل النريجا ف ة ح  ز الشكل الفيمنز رقم ) رفد   ،رجمل الريمةا 

54321

M
e
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n

s

3.8

3.7

3.6
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3.4

3.8

3.6

3.5

3.5

3.5

 
 

 (0الشكل رقم )

 مجاالت الروح الرياضيةلالمتوسطات الحسابية 

= مجال االلتزام الكامل 3والقوانين  األنظمةمجال احترام  -5= مجال احترام التقاليد االجتماعية  0
 تجاه الرياضة االيجابيالنيج  مجال =5 = مجال الحرص عمى احترام المنافس4بالمشاركة الرياضية  

،  الشكل الفيمنز (  7( ، ) 6( ، ) 5( ، )4( ، )  3)  األرقممذا   نرمئ  الجدا ل أظهر 
لد  الر ح الريمةيا لمسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز الدرجا الكميا  أن( 5رقم )

%(، 55.43) إل  ، حيث  صم  النسفا المئ يا لالسرجمفاكمن  كفير  الالعفين  ز  مسنين
مجمل عم  جميع المجمال  فمسرثنمء  كمن  كفير  درجا المسمهما  أنالنرمئ   أظهر كذل  

رجمل  االيجمفزالنه  لمجمل  درجا أعم   ،  كمنااللرزام الكممل فملمشمركا الريمةيا 
 .%(66.63مجمل االلرزام الكممل فملمشمركا الريمةيا ) درجا،  اقل %(51.51الريمةا )

 
 أن إل السفو  ز ذل  يف د  أن،  ير  الفمحث لممسمهما كمن  كفير فملدرجا الكميا م يرفمق  يم

مسر   ريمةز  ز  مسنين،  فملرملز مسر   الدا فيا،  خفرا   أعم هؤالء الالعفين يمثم ن 
 مليراند دراسم  كل من  أشمر لديهم يك ن فمسر   عملز ، حيث  األهداى،  رحقيق  النجمح
، Juan, etal, 2009 ) )   آخر نج ان ،  دراسا Vallerand & Losier, 2010 ( ل زير
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ج ن  جينس (،  دراسا Stornes & Ommundsen, 2004اسر رنس   ام ندزن )  دراسا
(John & Janice, 1999 دراسا  ،) آخر نك نسرمني س  (Konstantinos, etal, 2003) 

هؤالء الالعفين من  أن، ع ةم عم   األهداىق  ج د عالقا ايجمفيا فين مسر   الدا فيا  رحقي
 Eva)   آخر نرسم   ايفمدراسا   أشمر الفمر الكفير  لديهم خفرا  جيد  ، حيث  أصحمو

Tsai, etal, 2005 ) فحكم الخفر  رك ن لديهم الر ح الريمةيا  األكفرالفمر  أصحمو أن
 ينالالعف أن( 4995)رارو، مرأشالسم   الفد انز يك ن لديهم اقل حيث  أن إل  إةم اعمليا.

يمقا الفدنيا  المهمريا يرميز ن فقدر اقل من الفد ان مالذين يرمرف ن  ز فدرجا عمليا من ال
 إل  إةم امنخفض من الميمقا الفدنيا  المهمريا ،  الغةو مقمرنا فملذين يرمرف ن  ز مسر   

، (John,etal,1999)مغةومنمسفا ل  Coping Strategiesالالعفين اسرراريجيم  ركيى إرفمس
 (.(Emotion Regulation Mark, etal,2012 رنظيم االنففمال 

  ثانيا: النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني والذي نصو:

الر ح الريمةيا درجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز هل ر جد  ر ق ذا  داللا إحصمئيا  ز 
 ؟ المففارفز  إل  مرغير  الالعفين  ز  مسنينلد  
 

  (One Way ANOVA) لإلجمفا عن هذا الرسمؤل رم اسرخدام رحميل الرفمين األحمد 
 ( يفينمن ذل .51( ، )  55 نرمئ  الجد لين ) المر سنم  الحسمفيا 
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 (55الجد ل )

الر ح الريمةيا لد  لدرجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز المر سنم  الحسمفيا 
 .مرغير المففا إل رففم   الالعفين  ز  مسنين

 المعبة                  

 مجاالت

 الروح الرياضية

 كرة القدم 

 

 الكرة الطائرة                                 

       

 كرة السمة

 

 كرة اليد

 0.61 0.76 0.31 0.10 مجمل احررام الرقمليد االجرممعيا

 0.11 0.51 0.11 0.15  الق انين األنظمامجمل احررام 

 0.05 0.50 0.36 0.51 مجمل االلرزام الكممل فملمشمركا الريمةيا

 0.61 0.71 0.51 0.56 مجمل الحرن عم  احررام المنم س

 0.63 4.51 0.51 0.70 رجمل الريمةا االيجمفزمجمل النه  

 0.65 0.71 0.51 0.67 درجة المساىمة الكمية
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( 51الجد ل )  
الر ح الريمةيا لدرجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز   نرمئ  رحميل الرفمين األحمد
 .رففم ال  مرغير المففا  الالعفين  ز  مسنينلد  

مجموع مربعات  مصدر التباين  مجاالت الروح الرياضية
 االنحراف

درجات 
 الحرية 

متوسطات 
 المربعات

 الداللة * ف

فين المجم عم     مجمل احررام الرقمليد االجرممعيا
اخل المجم عم   د

 المجم س

54.057 

16.656 

54.016  

0 

565 

564 

4.793 
0.373 

51.67 3.3335* 

فين المجم عم      الق انين األنظمامجمل احررام 
داخل المجم عم   

 المجم س

4.164 

43.561 

44.563  

0 

565 

564 

1.531 
0.249 

6.50 0.001* 

مجمل االلرزام الكممل فملمشمركا 
 الريمةيا

مجم عم   فين ال
داخل المجم عم   

 المجم س

50.531 

50.531 

01.341  

0 

565 

564 

4.065 

3.57   

13.36 3.3335* 

مجمل الحرن عم  احررام 
 المنم س

فين المجم عم  
داخل المجم عم  

 المجم س

47.544 

50.531 

50.531  

0 

565 

564 

4.35 

3.17 

54.57 3.3335* 

رجمل  االيجمفزمجمل النه  
 الريمةا

مجم عم  فين ال
داخل المجم عم  

 المجم س

01.341 

47.544 

46.115  

0 

565 

564 

6.731 

3.16  

11.00 3.3335* 

فين المجم عم    درجة المساىمة الكمية
داخل المجم عم   

 المجم س 

17.443 

13.454 

40.146  

0 

565 

564 

0.747 

3.53  

07.16 3.3335* 

 (.=3.31عند مسر  ) إحصمئيم*دال 
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(  ددز α  =3.31( اندده ر جددد  در ق ذا  داللددا إحصددمئيا عنددد مسددر   الداللددا )51 ل رقددم ) يرةدح مددن الجددد

مرغيدر  إلد رففدم   الالعفدين  دز  مسدنينالدر ح الريمةديا لدد  درجا مسمهما المددرفين الريمةديين  دز رفزيدز 
 .المففا

م  الففديده ( لممقمرندSidak Test لرحديدد الفدر ق رففدما إلد  مرغيدر المففدا اسدرخدم اخرفدمر سددا  )
 ( رفين ذل  .50فين المر سنم  الحسمفيا  نرمئ  الجد ل رقم )

 (50الجد ل رقم )

درجا مسمهما المدرفين الريمةيين  ز نرمئ  اخرفمر سدا  لممقمرنم  الففديا  فين المر سنم  
 .مرغير المففا إل رففم   الالعفين  ز  مسنينالر ح الريمةيا لد  رفزيز 

مجاالت الروح 
 يةالرياض

 كرة اليد كرة السمة الكرة الطائرة كرة القدم المعبة

مجمل احررام الرقمليد 
 االجرممعيا

 3.37- *3.01- *3.13  كرة القدم

 *3.70- *3.01   الكرة الطائرة

 3.14    كرة السمة

     كرة اليد

 األنظمامجمل احررام 
  الق انين

 3.304 3.54- *3.01  كرة القدم

 *3.01- *3.46-   ةالكرة الطائر 

 3.54    كرة السمة

     كرة اليد

مجمل االلرزام الكممل 
  فملمشمركا الريمةيا

 *3.43 3.36- *3.61  كرة القدم

 *3.11- *3.66-   الكرة الطائرة
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 *3.45    كرة السمة

     كرة اليد

مجمل الحرن عم  
 احررام المنم س

 3.55 *3.31- *3.64  كرة القدم

 *3.10- *3.66-   كرة الطائرةال

 3.56    كرة السمة

     كرة اليد

 االيجمفزمجمل النه  
 رجمل الريمةا

 3.36- *3.17- *3.67  كرة القدم

 *3.51- *3.66   الكرة الطائرة

 3.15    كرة السمة

     كرة اليد

 3.35 *3.56- *3.16  كرة القدم الدرجا الكميا

 *3.46- *3.51-   الكرة الطائرة

 3.15    كرة السمة

     كرة اليد

 (.  =3.31* دال إحصمئيما عند مسر   )

 العفز )كر  القدم  كر  السما( أن غملفيا الفر ق كمن  دالا إحصمئيم فين العفز 50يرةح من الجد ل رقم ) 
  العفز كر  السما، يميهم مسر   من المسمهما لد أ ةل كمن ، كر  السما(  لصملح العفز النمئر كر  ال،   

العفز كر  اليد، يميهم العفز كر  القدم،   يمم يرفمق فملدرجا الكميا لممسمهما رظهر النريجا ف ة ح  ز 
 (.1الشكل الفيمنز رقم )



 32 

GAME

handballbasketballvolleyballsoccer

M
e

a
n

 

4.0

3.8

3.6

3.4

3.2

3.0

3.6

3.9

3.1

3.7

 

 (5الشكل رقم )

تبعا الى متغير  الروح الرياضية لمدرجة الكمية لمساىمة المدربين في تعزيزالمتوسطات الحسابية 
 المعبة

، حيث رشير مرغير المففا إل هنم   ر ق  ز درجا المسمهما رففم  أنمن خالل عرض النرمئ  رفين 
نفيفا المففا الريمةيا المممرسا رؤثر عم  رنميا الر ح الريمةيا  أن إل الفديد من الدراسم  السمفقا 

،(Shields & Bredemeier      (Miller & Jorman, 1988)(1995)   ،ئه شمنريل  زمال
(Chantal, etal, 2003). 

 أظهر  الرز  ( Eva Tsai, etal, 2005)   آخر نرسم   ايفم  جمء  هذل النريجا مرفقا مع نرمئ  دراسا
السفو  أن،  يفرقد الفمحث األخر  األلفمومن  أعم مسر   الر ح الريمةيا  لد  العفز كر  السما كمن  أن

فنى  الفد ان ،  الرز رحد من ارركمو لاملحد من لمرفمقا فصراما ق انين كر  السما ا إل الرئيسز يف د 
مع رم  الق انين سمهم  ز رميزهم فملر ح الريمةيا ،  يؤكد عم  ذل  الرفريفم   الالعفين،  ركيى  األخنمء

الر ح  أن إل  يه  أشمر الذ   ((Robert,etal,1997 رفريى أهمهمالمرفمقا فملر ح الريمةيا  الرز من 
قصد  يهم رحقيق الف ز مع احررام األنظما  الق انين  الحكمم  الفمدا   الرقمليد االجرممعيا  الفريق يالريمةيا  
الق انين صراما لذل  جمء  الفر ق لصملح العفز كر  السما،ع ةم  أكثر،  قمن ن كر  السما من المنم س 
 Socio-culturalيا االجرممعياالثقم  كر  السما مر اجد   ز فيئا غنيا ثقم يم،  الف امل أنديا أنعم  

Factors   .رفد من الف امل الرئيسا  ز فنمء  رنميا الر ح الريمةيا 
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 االستنتاجات
:اآلريااالسرنرمجم   إل رم الر صل  ز ة ء نرمئ  الدراسا  منمقشرهم   

الالعفين لد  الر ح الريمةيا لمسمهما المدرفين الريمةيين  ز رفزيز الدرجا الكميا  إن -
 %(55.43) إل ، حيث  صم  النسفا المئ يا لالسرجمفا كمن  كفير   مسنين  ز

مجمل االلرزام الكممل عم  جميع المجمال  فمسرثنمء  كمن  كفير  درجا المسمهما  إن  -
رجمل الريمةا  االيجمفزالنه  لمجمل  درجا أعم   ،  كمنفملمشمركا الريمةيا 

 .%(66.63فملمشمركا الريمةيا ) مجمل االلرزام الكممل درجا،  اقل %(51.51)

مسر   لمر ح  أ ةلمرغير المففا  ز مسر   الر ح الريمةيا ،  كمن  إل  ج د رأثير  -
 الريمةيا لد  العفز كر  السما.

 
 التوصيات

:اآلرياالفمحث فملر صيم   أ ص الدراسا  نرمئجهم  أهداى ز ة ء   

مهمريم  فدنيم  خننيم  نفسيم،  زيمد   الالعفين إعدادةر ر  مراعم  المدرفين لمركممل  ز  -5
الررف    النفسز  االجرممعز لالعفين لمم لهم من د ر  ز الثفم  االنففملز  اإلعدادالرركيز عم  

  الرحمز فملر ح الريمةيا.

النفسز لالعفين  ذل  من خالل الرن يع  ز م اقى  اإلعداد مراعم  المدرفين لحسنةر ر   -1
دراجالمفو،   المرفمقا فملر ح الريمةيا خالل فرامجهم الردريفيا. الج انو  ا 

احررام ذل  من خالل المدرفين عم  الر ح الريمةيا  لالعفين    رأكيدةر ر  االسرمرار  ز  -0
،  احررام الفريق المنم س،  احررام الحكمم، رقفل الف ز  الخسمر   الريمةيا،  األنظماالق انين 

  االلرزام فملمشمركا الريمةيا.

المدرفين  الحكمم  الجمه ر  الالعفين   الر ح الريمةيا لد  ركممميا لرنميا إسرراريجيافنمء -4
داريز  . اإلعالميين األنديا  ا 
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