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دافعية االنجاز وفقا لأليقاع الحيوي االنفعالي وعالقته بتركيز هرمون االندورفين لدى السباحين  ):عنوان الرسالة
 (المتقدمين في المنطقة الجنوبية

دافعٌة اإلنجاز فً الرٌاضة احد المتغٌرات النفسٌة الهامة التً تؤدي دورا كبٌرا وفاعال فً تحقٌق  وأهمٌة البحث  تعد 
المستوٌات العلٌا والنتائج المتقدمة, وتجلت مشكلة البحث تعد دافعٌة اإلنجاز من العوامل النفسٌة الهامة التً تؤدي دوراً مهماً 

 حقٌق النتائج فً المنافسات فً مجال لعبة السباحة ,وهدفت الدراسة إلى فً إمكانٌة الرٌاضٌٌن السباحٌن للوصول إلى ت

 بناء مقٌاس دافع االنجاز لدى السباحٌن المتقدمٌن فً المنطقة الجنوبٌة .-1

استخدم  الباحث المنهج الوصفً بأسلوب المسح كونه من اما منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة وفٌه استخدم الباحث المنهج 
( وعٌنة 03( سباح إذ شملت عٌنة التطبٌق )111المناهج وأسهلها , لتحقٌق أهداف بحثه .وشملت عٌنة البحث على )انسب 

وبعد المعالجة االحصائٌة استنتج الباحث الى البحث . ( سباح وحددت المجاالت التً تالءم موضوع11التجربة االستطالعٌة)
للكشف عن مستوٌات دافعٌة االنجاز لدى السباحٌن المتقدمٌن فً المنطقة  ان مقٌاس دافعٌة االنجاز الذي أعده الباحث أداة

 الجنوبٌة .
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Abstract of thesis  

And the importance of research The motivation of achievement in sports is one of the important 

psychological variables that play a large and effective role in achieving the higher levels and 

advanced results, and the problem of research is the achievement motivation is an important 

psychological factors that play an important role in the possibility of athletes swimmers to 

reach the results in competitions in the field of the game Swimming, the study was aimed at 

1 - Building a measure of achievement motivation among advanced swimmers in the southern 

region. 

The researcher used the descriptive method in the survey method because it is one of the most 

convenient and easy to achieve the objectives of his research. The sample included (112) 

swimmers, which included the sample application (30) and sample exploratory experiment (12) 

swimmers, After the statistical treatment, the researcher concluded that the measure of 

achievement motivation prepared by the researcher is a tool to detect the levels of achievement 

motivation among the advanced swimmers in the southern region. 

 


