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 الهدف ( –الفوز  – التوجه الرياضي نحو ) المنافسة

 لملاكمي دور النهائي لأندية العراق للشباب

 
 د علي عطشان خلف المشرفاوي  م.

 
 التعريف بالبحث:-1

 :واهميةالبحث مقدمة  1-1

في السنوات االخيرة جاء نتيجة الرتباطها  الفعاليات الرياضيةان التقدم العلمي الذي شهدته  
لما له تاثير واضح وكبير على  الرياضي م الطبيعية واالنسانية المختلفة ومنها علم النفسبالعلو 

 لى المستوى العالي منالجانب التدريبي وبدونه من الصعب تحقيق النتائج الجيدة والتي ترتقي ا
ح األمر الذي كان له االثر البارز في تطور الرياضة التنافسية وبالتالي ضمان النجا االنجازات

فتصنيف الرضا الحركي الى مستويات تبرز لنا بشكل  ،وصول إلى قمة المستويات العاليةوال
والذي ينعكس على ما  المالكمواضح في توجه المالكمين من خالل تأثيرها المباشر في نتيجة 

يقدمه من مستوى اثناء سير النزال فعندما يشعر الفرد بحالة عدم الرضا سوف ينعكس بصورة 
ملئية  بالكثير من المواقف  أنهاى انجازه الرياضي ومن المعروف عن لعبة المالكمة سلبية عل

والمهارات المتنوعة وتزداد بازدياد أهمية النزاالت وخاصة الحاسمة منها حيث نعرف ما تسببه 
الي على نتيجة االنفعاالت السلبية عند الرياضيين من انعكاسات سلبية على مستوى األداء وبالت

مما تقدم يمكن ان تتضح اهمية هذه الدراسة في كونها محاولة لربط الجوانب ، ت النهائيةالنزاال
فقد تكمن اهمية النفسية الخاصة بالمالكمة مع توجهات المالكم الحقيقية بالنزاالت ومن خالل ذلك 

هم الى تصنيفلرضا الحركي للمالكمين من خالل من خالل معرفة المستوى الحقيقي لالبحث 
 .للمالكمينالتوجه الحقيقي ب صنف من الرضا الحركي ومعرفة اتجاه كل ات مختلفةمستوي
 
 مشكلة البحث  9-2

من للبحث العلمي لعاب الرياضية ومنها المالكمة يعود األداء ألغلب األ ان تطور مستوى
االنجاز  من شانها ان تطورالتي معلومة عن الكشف يف مختلف العلوم والتخصصات للخالل توظ
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ومن خالل المتابعة الجادة للباحث ألغلب البطوالت التي ينظمها االتحاد المركزي  المالكمين لدى
ويختلفون في توجهاتهم نحو  أدائهم المهاريالمالكمين يتذبذب مستوى بالمالكمة وجد ان اغلب 
ركن من اركان التدريب الرياضي  ومن خالل ذلك فهذه االختالفات تعد النشاط الخاص بالمالكمة

ولقلة الدراسات التي تناولت الرضا والذي تعتمد عليه الكثير من االنجازات وخصوصًا بالمالكمة 
ارتى العراقية ولما لها من اهمية في رفع مستوى االداء المهاري  لالنديةالحركي في لعبة المالكمة 

ا من خالل اختالف التوجه الرياضي بأختالف مستويات الرض الباحث الخوض بهذه المشكلة
 .مالكمينلل الحركي 

  اهداف البحث : 1-3

 يهدف البحث للتعرف على : 

 بالمالكمة للشباب .  لمالكمي اندية العراق للدور النهائي الرضا الحركي واقع .1
 الرضا الحركي لمالكمي اندية العراق للدور النهائي بالمالكمة للشباب .   تصنيف .2

الرضا  تنصيفاتوفق على الهدف(  -الفوز –لتوجه الرياضي نحو )المنافسة فة الفروق معر  .3
 .لمالكمي دور النهائي الندية العراق للشبابالحركي 

 -الفوز –الرضا الحركي والتوجه الرياضي نحو )المنافسة  تصنيفاتالعالقة ما بين  .4
 الهدف( لمالكمي اندية العراق للدور النهائي بالمالكمة للشباب.

 ض البحث :وفر  1-4

 تصنيفاتالهدف(  على وفق  -الفوز –ياضي نحو )المنافسة هناك فروق في التوجه الر  .1
  الرضا الحركي لمالكمي دور النهائي الندية العراق للشباب.

المنافسة والتوجه الرياضي نحو ) الرضا الحركي تصنيفات توجد عالقة ارتباط معنوية بين .2
 .( لمالكمي دور النهائي الندية العراق للشبابالفوز الهدف –

 

 البحث : مجالات 1-5

  . للدور النهائي بالمالكمة للشبابالعراق أندية  وامالكم: المجال البشري 9-5-9
 .حلبة نادي العراق بمحافظة كربالء : المجال المكاني 9-5-2
 . 2012/ 13/7 ولغاية  11/5/2012المدة من  :المجال الزماني 1-5-3

 الدراسات النظرية  -2
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 الرضا الحركي: 2-1

ومنها المالكمة ألنها االنشطة الرياضية جميع في  هاماً دورًا حركي الرضا ال لموضوعةان  
يشكل نقطة وهذا  المالكممستوى بالتالي يساعد على تطوير و قدرة الفرد على االداء تتعلق في 
درجة  فقد عرف الرضا الحركي على انه " ذلك لدى كل مالكم من المالكمين ومن خاللاساسية 

ادائه ومستوى طموحه وقيامه بالمهارات الحركية المتنوعة وتعزيز الثقة الشعور بالرضا العالية عند 
 .(1)"بالنفس وتجعله اكثر استقاللية وعدم االعتماد على االخرين

 (2) :التوجه الرياضي 2-2

 هي:و  الرياضيه ثالث ابعاد لتوج وهناك المهمة اهم الجوانبالتوجيه الرياضي أحد  يعد 
 . سعي للنجاح في المنافسة الرياضيةالتنافس وال وهي الرغبة في :نافسيتتوجه  -
 .لمنافسين االخرينتوجه الفوز: وهو التركيز على مقارنة مستوى الالعب مع ا -
 .توى االداء الشخصي لالعب الرياضيتوجه الهدف: وهو التركيز على مس -

 منهج البحث واجراءاته الميدانية  -3

 منهج البحث1 -3

وذلك لمالئمته لحل باالسلوب المسحي والعالقات االرتباطية ي أختار الباحث المنهج الوصف  
 .لـة البحثمشك
 
 مجتمع البحث 3-2

 بالمالكمة لفئة الشباب النهائي دوراندية العراق لل مالكميتم تحديد مجتمع البحث وهم 
 والبالغ 11/6/2012ولغاية  7/6/2012بكربالء وعلى قاعة نادي العراق بتاريخ  ةبالبطولة المقام

 ثدي( اوزان بحسب التعديل الح10ددها )البالغ عو لكل وزن  ( مالكم2بواقع )ًا ( مالكم20عددهم )
 .2011/2012لعام  للقانون الدولي للمالكمة

 المستخدمة في البحث  والأدوات والأجهزةالوسائل  3-3

   .. المصادر العربية1
                                                 

( الحركي بداللة األسلوب المعرفي )االستقالل مقابل االعتماددقة التهديف بالقفز وعالقتها بالرضا  :محمد عبد الرضا سلطان ( 1)

 . 99م ، ص2001لدى الالعبين الشباب بكرة السلة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بابل ، 

 .  919، ص 2002، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  9، ط رياضيمدخل في علم النفس ال( محمد حسن عالوي : 2)
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 .والتوجه الرياضي الرضا الحركيالخاصة ب االستبيان .استمارة2
 .. فريق العمل المساعد3
 .المالحظة. 4

 ة الاستطلاعية الدراس 3-4  

، نديـــة الديوانيـــة )األتفـــاقأل النهـــائي دور مالكمـــيســـتطالعية علـــى اال هتدراســـجـــرى الباحـــث أ
 – كغــم 60-كغــم  56 –كغــم  52 -كغــم 44) انوز بــأ( ، الديوانيــة، اليقظــة، الرافــدين، الــدغارةلســنيةا

قاعـــة ًا اثنــاء بطولــة المحافظـــة التــي أقيمـــت فــي مالكمـــ( 12غ عــددهم )والبـــال (كغــم 64 –كغــم  64
 االسـتطالعية الدراسةوكان الغرض من  2012/ 5/ 20الديوانية بتاريخ  محافظة في نادي الديوانية

 ي:يل ما
 .والتوجه الرياضي الرضا الحركيعن  االجابةالوقت المستغرق في ة عرفم -
 .ساعدمال فريق العملة ءالتعرف على كفا -
 الرئيسة.  الدراسةفي التعرف على االخطاء والصعوبات التي قد تظهر  -
 .عرف على االسس العلمية للمقياسينالت -
 
 
 
 
 الاسس العلمية للاختبارات  3-5

 صدق الاختبار :  -أولا  

مــن خــالل وهــذا متحقــق  (1)يعنــي صــدق االختبــار )صــالحيته لقيــاس مــا وضــعه لقياســه(
واجــابوا بصــدقها فــي قيــاس مــا  ()ءعلــى عــدد مــن الخبــرا واقــد عرضــ ياســينالمق المحتــوى اذ ان

 .(1وكما مبين في جدول ) فعالً  امن اجله وضع
 

 (1جدول )ال

                                                 

 .959،ص9115كتب العربي ، القاهرة ،،دار ال9، طالقياس والتقويم في التربية الرياضية محمد صبحي حسانين :  (1)

() ( 9ينظر ملحق. ) 
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 التوجه الرياضي(  –يبين صالحية المقياسين )الرضا الحركي 
 ( المحسوبة 2ونسبة االتفاق وقيمة ) كا

 

 

 ت

 

 

 المقياس

  عدد الخبراء

نسبة الموافقين 

% 

 

بة الغير موافقين نس

% 

 

 (2قيمة)كا

 المحسوبة

 

 غير موافقين موافق الداللة 

 دالة 4 صفر  % 100       صفر 4 الرضا الحركي 1

 دالة 5.44 11.11 %11.14 1 1 التوجه الرياضي 2

 

 .( 0.05ومستوى داللة ) 9=9-2بدرجة حرية = 2..9( الجدولية =  2قيمة ) كا

 

 ار :ثبات الاختب -ثانيا  

ق اكثــر يعنــي بــه االختبــار الــذي يعطــي نتــائج متقاربــة أو نفــس النتــائج أذ طبــ "ثبــات اليعنــي 
علــــى عينــــة  المقياســــينلــــذا فقــــد تــــم اجــــراء االختبــــارات بعــــرض  (1)مــــن مــــرة فــــي ظــــروف متشــــابهة "
اسـتخدام تـم  المقياسـينوبعد استحصال نتائج  يوم( 14بعد ) المقياسيناستطالعية ثم تم اعادة نفس 

 ( .2وكما مبين في جدول )معامل االرتباط البسيط 
 
 
 
 
 (2جدول )

 للمقياسين الثباتيبين 
 

 
 
 
 

 .(0.55( هي )0.05( ومستوى داللة )90=2-92القيمة الجدولية عند درجة حرية )
 

                                                 

 . 922-222، ص 9115مكتبة الفالح ،  ، الكويت ، القياس النفسي :سعد عبد الرحمن  (1)

 الداللة Sig ثبات المقياس 

 معنوي 0.000 0.88 الرضا الحركي

 معنوي 0.000 0.11 التوجه الرياضي
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 () :(1)المقياسين وصف 3-6

 الرضا الحركي  مقياس وصف 3-6-1

تعبـر كـل فقـرة عـن مسـتوى معـين مـن مسـتويات  فقـرة( 30مقياس الرضا الحركي مـن )تكون 
مـــن خـــالل المقيـــاس  للمالكـــمشـــير حـــول الفقـــرة المناســـبة أاالجابـــة عنهـــا بالتالرضـــا الحركـــي اذ يـــتم 

، ة، بدرجـــة قليلـــة، بدرجـــة متوســـطدرجـــة كبيـــرةب،  بدرجـــة كبيـــرة جـــداً  نطبـــق علـــيي)الخماســـي التـــدر  
( واقــل 150( بحيــث تكــون اعلــى قيمــة للمقيــاس )1،2،3،4،5بدرجــة قليلــة جــدًا( ويعطــى الــدرجات )

 .(30)قيمة 
 التوجه الرياضيمقياس وصف  3-6-2

( فقـرات 6( فقـرة للتوجـه التنافسـي و)13( فقـرة منهـا )25تكون مقياس التوجه الرياضـي مـن )
التوجـه الرياضـي تعبر كل فقـرة عـن مسـتوى معـين مـن مسـتويات  الفوز وتوجه الهدف لكل من توجه

 مـــن خـــالل المقيـــاس الخماســـي التـــدر  للمالكـــمشـــير حـــول الفقـــرة المناســـبة أاالجابـــة عنهـــا بالتاذ يـــتم 
، بدرجـــة قليلـــة جـــدًا( بدرجـــة كبيـــرة، بدرجـــة متوســـطة، بدرجـــة قليلـــة، بدرجـــة كبيـــرة جـــداً  نطبـــق علـــيي)

( امــا 13( واقــل قيمــة )65اذ تكــون اعلــى قيمــة لتوجــه المنافســة )( 1،2،3،4،5رجات )ويعطــى الــد
 .(6( واقل قيمة )30ون اعلى قيمة )بالنسبة لتوجه الفوز وتوجه الهدف فتك

 التجربة الرئيسة  3-6

فـي مرحلـة الـدور النهـائي  أي صباحًا فـي اليـوم الثالـث مـن البطولـة تم أجراء التجربة الرئيسة
البــالغ و دور النهــائي لــل الــذين ترحلــوا المالكمــين الشــبابعلــى  المقياســينتوزيــع  مــن خــاللوتــم ذلــك 
وبعـــد ملـــىء االســـتمارات مـــن قبـــل عينـــة البحـــث تـــم تفريـــغ االســـتمارات وجمـــع ( مالكمـــًا 20عـــددهم )

 .البيانات ومعالجتها احصائياً 
 تصنيف عينة البحث  3-7

الخاصــة بالرضــا الحركــي  ينســياتخدام المقبعــد ان تــم تطبيــق التجربــة الرئيســة مــن خــالل اســ
النديـــة العـــراق للشـــباب تـــم الهـــدف( لمالكمـــي دور النهـــائي  -الفـــوز -والتوجـــه الرياضـــي )المنافســـة 

ــــةتصــــنيف  ــــة مســــتويات )عــــالي  بالرضــــا البحــــث عين  (وضــــعيف -ومتوســــط  –الحركــــي الــــى ثالث
                                                 

، 959، ص .911لينشددر، القدداهر ،  ، مركددز الكتددا 9، طموسددوعة االبتبددارات النفسددية ليريا دديين( محمددد حسددن عددالوي : 1(
919. 

() ( 2ينظر ملحق. ) 
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ل للمســـتوى المتوســـط واخيـــرًا يكـــون للمســـتوى العـــالي واالقـــعتمـــاد علـــى الوســـط الحســـابي االعلـــى باال
بحيــث يســهل التعامــل معهــا  بغــض النظــر عــن العــدد الــذي يكــون فــي المســتوىللمســتوى الضــعيف 

للوصـــول الـــى معرفـــة كـــل مســـتوى مـــن مســـتويات الرضـــا الحركـــي بالتوجـــه الـــذي يتمثـــل بـــه اذ عمـــل 
المعالجــة  الباحــث الــى تصــنيف نتــائج الرضــا الحركــي للمالكمــين الشــباب الــى ثالثــة اصــناف وبعــد

( مالكمـين بوسـط حسـابي 5االحصائية تبين ان المستوى العالي للرضا الحركي للعينة كانـت تمثـل )
( مالكمــين 6امــا بالنســبة الــى المســتوى المتوســط كــانوا يمثلــون ) ،(1.51( بــانحراف معيــاري )137)

( 4نــة )واخيــرًا المســتوى الضــعيف كانــت العي  (1.47( بــانحراف معيــاري )132.17)بوســط حســابي
( ويمكــن بيــان ذلــك مــن خــالل جــدول 2.61( بــانحراف معيــاري )114.11مالكمــين بوســط حســابي )

(2). 
 
 
 
 
 
 

 (3جدول )ال
 الرضا الحركي لمستوياتيبين نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد العينة اصناف الر ا الحركي
 7551 731 5 العالي

 75.1 73.571 6 المتوسط

 567. 77.577 9 ال عيف

 
 الوسائل الاحصائية   3-1

 : (1) تم اجراء العمليات التالية Spssباستخدام الحقيبة االحصائية 
                                                 

  . 259، ص  9115، شعاع للنشر والعلوم ، حلب ،  9، ط SPSSاألحصاء بأستخدامأعداد لجنة التأليف والترجمة :  (9)
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 .(الدالة التميزية )التصنيف( –البسيط االرتباط  –االنحراف المعياري  -الوسط الحسابي) -

( إلجـراء العمليـات االحصـائية Microsoft Office Excel 2003 تم االستعانة ببرنـامج ) -
 االتية:

 واحدة ( .لعينة  t –)الوسط الفرضي  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -4

الوسل  الفرضلي والاختبلار و ائج الوسل  الحسلابيعرض وتحليلل ومناقشلة نتل 4-1

 .الرضا الحركيبالتائي لعينة البحث 

 
 (.جدول )ال

  رضا الحركيللوالوسط الفرضي  نحراف المعيارييبين الوسط الحسابي واال
 

 المتغير عدد العينة العينة
الوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفر ي

ت 
 محسوبة

ت 
 جدولية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

مالكمي اندية 
 العراق ليشبا  

20 
الر ا 
 الحركي

 معنوي 0.05 2.01 922.29 10 .90.9 925.25

  
لعينـــة البحـــث مـــن خــــالل التعــــرف علـــى مســـتوى الرضـــا الحركــــي  االول تـــملتحقيـــق الهـــدف 

ـــــات احصـــــائيًا  ـــــة )أذ معالجـــــة البيان ـــــين ان الوســـــط الحســـــابي للعين ـــــانحراف معيـــــاري 125.25تب ( ب
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تـــم اختبـــار داللـــة الفـــروق بـــين ســـابي بالوســـط الفرضـــي للمقيـــاس وعنـــد مقارنـــة الوســـط الح (10.61)
واحـــــدة تبـــــين ان القيمـــــة التائيـــــة المحســـــوبة لتـــــائي لعينـــــة مـــــن خـــــالل معادلـــــة االختبـــــار االوســـــطين 

( وبدرجـــة 0.05( عنــد مســتوى الداللــة )2.04اكبــر مــن القيمــة الجدوليـــة البالغــة )هــي ( و 124.41)
 عـــالي وبشـــكل معنـــوي الشـــبابممـــا يشـــير الـــى ان مســـتوى الرضـــا الحركـــي للمالكمـــين ( 14حريـــة )

وهـذا  ا عـالي عـن االداء الـذي يقـدم خـالل النـزالويعزو الباحث سبب ذلـك الـى ان العينـة لـديها رضـ
مــن الثقــة التــي تــنعكس بــدورها علــى الحالــة النفســية التــي عاليــة نســبة يمتلكــون مــا جعــل المالكمــين 

الخبـرة المقرونـة بالثقـة  يشعر بها المالكم عند اداء المهارات الحركية بالمالكمة ومـن هنـا نسـتنتج ان
 الكبيـر تحليل حركتـه بصـورة ذاتيـة وهـذا يـددي بـدوره إلـى إحساسـه تعطي للمالكم القدرة على العالية

 بـــأجزاء حركتـــه عنـــد اداء المهـــارة والتـــي تـــنعكس بصـــورة ايجابيـــة علـــى دافعيتـــه فـــي مواصـــلة النـــزال
الالعـب يعـزو سـبب نتـائج نجاحـه وهذا ما اكده الكثير من الخبـراء علـى ان )حقيق االنجاز الكبير تل

العــب غالبــًا مــا يشــعر بــالفرح والفخــر وتقــدير الــذات بصــورة ايجابيــة وهــو الــى عوامــل داخليــة فــان ال
مــن ومــن خــالل ذلــك نســتنتج  (1)االمــر الــذي يمكــن ان يــدثر علــى ادائــه المســتقبلي بصــورة ايجابيــة( 

القـدرات البدنيـة والمهاريـة  امـتالكمهمبالخبرة وهذا مـا يجعـل  ونتميز ان طبيعة المالكمين المتقدمين ي
بالمالكمـة ويكـون لهـم القـدرة العاليـة مـن لتي تتـوفر فـي تـوفير االنجـازات اثنـاء النـزاالت والخططية وا

 فسه . االداء المرضي للمدرب وللمالكم ن
عرض وتحليل ومناقشة نتائج قلي  الأوسلاا الحسلابية والانحرافلات المعياريلة  4-2

 في التوجه الرياضي. للرضا الحركي للأصناف الثلاث

 
 (5جدول )

  ائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الصناف الرضا الحركييبين نت

 في التوجه الرياضي
  

 التوجه الرياضي

 اصناف الرضا الحركي                      
 الضعيف المتوسط العالي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 عياريالم

                                                 

 .  992، ص 2002، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  2، ط مدخل في علم النفس الرياضي: محمد حسن عالوي  (1)
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 2.16 45.6 5.52 42.33 2.02 45.81 التوجه نحو المنافسة

 3.50 25.6 2.44 22.5 3.32 23.44 التوجه نحو الفوز

 6.12 25 6.65 22.62 3.10 25.56 التوجه نحو الهدف

  
( الوصــــف االحصــــائي البعــــاد التوجــــه الرياضــــي بحســــب اصــــناف الرضــــا 5يبــــين الجــــدول )

التوجـه  الرياضي نحـو المنافسـة ومـن ثـم التوجهب المتوسطالمستوى و  يالمستوى العالالحركي اذ كان 
 الضعيف للرضا الحركي فكان التوجه نحو المنافسة ومـن ثـم، اما المستوى نحو الهدف واخيرًا الفوز

 هــموالمتوســط ويعــزو الباحــث ســبب ذلــك الــى ان المســتوى العــالي الفــوز واخيــرًا التوجــه نحــو الهــدف 
هم ثقـــة عاليـــة وهـــذا يـــنعكس علـــى االداء الحقيقـــي لهـــم نحـــو التقـــدم والمشـــاركة المالكمـــين الـــذين لـــدي
وبالتــالي الــذي يعنــي الرغبــة فــي التنــافس والســعي للنجــاح فــي المنافســة الرياضــية بالتنــافس الحقيقــي 

ي يكـون االسـاس للمالكـم الـذي ذيـأتي التوجـه للهـدف والـمـن ثـم و يكونوا مالكمين ذو توجه للمنافسـة 
وبعــدها  ة العاليــة والــذي يعنــي التركيــز علــى مســتوى االداء الشخصــي لالعــب الرياضــييمتلــك الخبــر 
هــو الشـــكل مـــن العمــل يهمــه  ن المالكمـــين فــي هــذه المرحلـــة مــاعلــى اعتبــار اه للفـــوز يكــون التوجــ

توى الـذي يعنـي التركيـز علـى مقارنـة مسـ الحقيقي لالداء الجيد والحصيلة النهائية من هـذا هـو الفـوز
امــا مــا نــراه فــي حقيقــة االمــر علــى المســتوى الضــعيف مــن الرضــا ، المنافســين االخــرين الالعــب مــع

الحركي يكون التوجه الـى المنافسـة ومـن ثـم الـى الهـدف نتيجـة االنـدفال ونقـص الخبـرة التـي يمتلكهـا 
د المنافسـة ومـن المالكم وهذا ما جعل المالكمين في هـذا المسـتوى الـى ان يكـون فـي حالـة الفـوز بعـ

 .لهدفثم ا
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفلروق واتجاههلا للأصلناف الثللاث فلي التوجله  4-3

 الرياضي
 ( 6جدول ) 

 يبين الفروق بين االصناف الثالث في التوجه الرياضي
 

 مجمول  مصدر التباين الرضا الحركي
 المربعات

 درجات 
 الحرية

 متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 محتسبةلا

مستوى 
 *الداللة

0.00 20.31 682.22 2 1324.53 التوجهين ب العالي
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 33.20 12 404.40 توجهداخل ال
0 

 المتوسط
 280.16 2 1560.33 التوجهبين 

12.88 
0.00

 43.61 15 654.16 توجهداخل ال 0

 الضعيف
 1382.48 2 2264.16 التوجهبين 

22.64 
0.00

 12.80 24 422.33 توجهداخل ال 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 (2جدول )

 التوجه الرياضي( بين االصناف الثالث في L.S.Dيبين نتائج قيم )
  

مستوى 
 الداللة

 الرضا الحركي التوجه المجاميع فروق األوساط

 للفوز *22.44 0.000
 للهدف *20.33 0.000 العالي   للمنافسة

 للفوز للهدف -2.11 0.211

 للفوز *11.83 0.000
 لهدفل *11.62 0.000 المتوسط للمنافسة

 للفوز للهدف -0.12 0.166

 للفوز *20 0.000
 للهدف *20.60 0.000 الضعيف للمنافسة

 للفوز للهدف  0.60 0.823

 
الثالثــة للرضــا الحركــي  االصــناف( ان هنــاك فروقــًا معنويـة بــين 6يتبـين مــن خــالل الجــدول )

األســـتعانة بقيمـــة أقـــل فـــرق ولبيـــان أتجـــاه الفـــروق عمـــد الباحـــث الـــى ( 0.000وعنـــد مســـتوى داللـــة )
( أن هنــاك فروقــًا معنويــة 7أذ تبــين مــن خــالل الجــدول ) ( L.S.D)  االصــناف الــثالثمعنــوي بــين 
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للرضــا الحركــي للمالكمــين  والمســتوى المتوســط ( للمســتوى العــالي0.000دالــة عنــد مســتوى داللــة )
ه للهــدف امــا بالنســبة للتوجــه للفــوز والتوجــه للمنافســة والتوجــ هالشــباب بــين التوجــه للمنافســة والتوجــ

 لداللــــــة وذلــــــك مــــــن خــــــالل مســــــتوى ا للفــــــوز مــــــع التوجــــــه للهــــــدف لــــــم تكــــــن هنــــــاك فــــــروق معنويــــــة
التوجــــه  ان هنــــاك فــــروق معنويــــة بــــين بــــينفت، امــــا بالنســــبة للمســــتوى الضــــعيف (0.466، 0.244)

النســبة لتوجــه ( امــا ب0.000مــن خــالل مســتوى الداللــة )للفــوز والمنافســة والهــدف  هللمنافســة والتوجــ
 (0.173والتوجه للهـدف كانـت الفـروق غيـر معنويـة وذلـك مـن خـالل مسـتوى الداللـة البالغـة )الفوز 

ويتضـــح مـــن ذلـــك الـــى الكثيـــر مـــن المالكمـــين وخصوصـــًا اثنـــاء النـــزاالت التركيـــز علـــى الفـــوز دون 
فكثيــر للمالكمــين االعتمــاد علــى مبــدأ التوجــه الحقيقــي لهــم وهــذا يعتمــد علــى الخبــرة والعمــر التــدريبي 

 .م للفوز في المنافسة تكون مرتفعةيمتلكون هذه الجوانب لكن دافعيته المالكمينمن 
 يوضح معاملات الارتباا البسي  بين الاصناف الثلاث والتوجه الرياضي 4-4

 
 ( 8جدول ) 

 يبين معامالت االرتباط البسيط بين االصناف الثالث للرضا الحركي والتوجه الرياضي
   

اف الرضا اصن
 الحركي

 الهدفو التوجه نح  الفوزالتوجه نحو  المنافسة التوجه نحو     
 ر 

 المحتسبة
 ر 

 ر  Sig الجدولية
 المحتسبة

 ر 
 ر  Sig الجدولية

 المحتسبة
 ر 

 Sig الجدولية

 0.004 0.81  0.83 0.02 0.81 0.24 0.003 0.81 0.86 العالي

 0.002 0.82 0.10 0.062 0.82 0.26 0.004 0.82 0.12 المتوسط

 0.000 0.66 0.22 0.000 0.66 0.14 0.001 0.66 0.62 الضعيف

 
( وجـــود عالقـــة ارتبـــاط معنويـــة بـــين بعـــض المســـتويات وابعـــاد 1يتبـــين مـــن خـــالل الجـــدول )

 فقـــد ظهـــر وجـــود عالقـــة ارتبـــاط معنويـــة مـــع والمتوســـط العـــاليلصـــنف  التوجـــه الرياضـــي، فبالنســـبة
كانــت للتوجــه للمنافســة فــي الصــنفين  لالرتبــاطولكــن القيمــة العاليــة  ه للهــدفالتوجــه للمنافســة والتوجــ

ان المالكمين يسعون لتحقيق الرغبة العالية في المنافسة الحقيقية والسعي لتحقيـق  والسبب يعود الى
ـــى  افضـــل االنجـــازات الرياضـــية والنجـــاح فـــي المنافســـة اثنـــاء النـــزال وان تحقيـــق االنجـــاز يرتكـــز عل
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علمي المبني على االسس العلمية من خالل االداء المنظم وهذا مـا اكـد عليـه الكثيـر مـن التخطيط ال
الخبــراء علــى ان " االنجــاز يتحقــق مــن خــالل تنظــيم الخلــل االنفعــالي والتهيئــة للســيطرة حيــث تمثــل 
المحصلة النهائيـة للعالقـة بـين تحقيـق النجـاح وتجنـب الفشـل والتـي تظهـر فـي العديـد مـن التوجهـات 

فقـد ظهـرت عالقـة ارتبـاط اما الصنف الضـعيف ،  (1)دف وتوجه التنافسي وتوجه الفوز" جه الهكتو 
ابعاد التوجه الرياضـي ولكـن كانـت العالقـات بنسـب متفاوتـة اذ ان العالقـة العاليـة كانـت معنوية مع 

ن ن يمتلكـون رضـا حركـي قليـل يكـو ود فـي ذلـك الـى ان المالكمـين الـذيللتوجه نحو الفوز والسبب يعـ
وهـذا  لمـدربيهم المهـاري التركيز الحقيقي لهم على المقارنة بين المالكمين المتنافسين لبيـان المسـتوى
ات الحقيقيـــــة أي البطـــــوالت يـــــدل علـــــى ان هـــــدالء المالكمـــــين ينقصـــــهم الخبـــــرة باالشـــــتراك بالمنافســـــ

   .الرسمية
 الاستنتاجات والتوصيات  -5

 الاستنتاجات  5-1

 يلي:  استنتج الباحث ما

 .لتوجه الرياضي وبمستويات متباينةن الرضا الحركي له الدور الكبير في اا .1

لتحقيق المراكز  اكبر للمنافسةهم توجهيكون المالكمين الذين يتمتعون برضا حركي كبير  .2
 .المتقدمة

مستوى منخفض في  يمعظم المالكمين الذين يمتلكون انخفاضًا في الرضا الحركي هم ذو  .3
 . لى هبوط مستوى توجههم التنافسيع المنافسة وهذا سيساهم

اغلب المالكمين الذي لديهم توجه للفوز يكون ادائهم ضعيف في المنافسة وبالتالي تكون   .4
 . ت المالكمين في النزاالت الحقيقةالدافعية قليلة نتيجة لكثرة انفعاال

 التوصيات 5-2

الحقيقية  المالكمينليات من دور بارز في التعرف على قاب لما لهاالهتمام بالرضا الحركي  -1
  النزاالت اثناء 

                                                 

، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  االنجاز الرياضي وقواعد العمل التدريبي "رؤية تطبيقية"( محمد لطفي السيد حسنين : 1)

 .  99، ص  2009
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دور مهم في تحقيق  منها لما ل ينللمالكم باألداءوالطرق التنافسية االهتمام بالحالة النفسية  -2
 الجيدة النتائج 

نفسية دورية للتعرف على مستويات  باختباراتضرورة قيام المدربين باختبار مالكميهم  -3
  توجهاتهم النفسية 

 . ولفئات مختلفة ولكافة االلعاب الرياضية بحوث مشابهة على اختبارات نفسية اخرى اجراء -4
 

 

 

 ادرلللللللللللالمص

 

، ، حلبشعال للنشر والعلوم، 1، ط SPSS باستخدام اإلحصاء: أعداد لجنة التأليف والترجمة .1
1447. 

 . 1447، مكتبة الفالح ، ، الكويت القياس النفسيسعد عبد الرحمن :  .2

ا الحركي بداللة األسلوب . دقة التهديف بالقفز وعالقتها بالرضعبد الرضا سلطانمحمد  .3
 المعرفي

ة التربية ، كليلدى الالعبين الشباب بكرة السلة، رسالة ماجستير ) االستقالل مقابل االعتماد (
 .  2004، الرياضية ، جامعة بابل

ز الكتاب للنشر، ، مرك1، طموسوعة االختبارات النفسية للرياضيين: محمد حسن عالوي .4
 .1441القاهرة، 

، ، القاهرة، مركز الكتاب للنشر4، طمدخل في علم النفس الرياضي: محمد حسن عالوي .5
2004  

، اهرة، مركز الكتاب للنشر، الق1، طمدخل في علم النفس الرياضي: محمد حسن عالوي .6
2004 . 

، القاهرة دار الكتب العربي ،3، طالقياس والتقويم في التربية الرياضية: سانينمحمد صبحي ح .7
،1445. 
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، مركز االنجاز الرياضي وقواعد العمل التدريبي "ردية تطبيقية": محمد لطفي السيد حسنين .1
 . 2006، القاهرة ، الكتاب للنشر

 

 

 
 
 
 
 (1ملحق )

 عليه  المقاييسالخبراء الذي ت  عرض 
 

القادسـية , علـم  جامعـة , ة التربيـةكليـ ،: استاذ،  العلـوم النفسـية والتربويـةد.عبد العزيز حيدر .1
 نفس .

القادســـية ،تـــدريب  جامعـــة ,الرياضـــية  , كليـــة التربيـــة ســـتاذد .عبـــد الجبـــار ســـعيد محســـن ، أ .2
 رياضي .

 القادسية , علم نفس. جامعة كلية التربية, العلوم النفسية والتربوية ،ستاذ, د. كاظم جبر : أ .3

القادسـية, علـم  جامعـة كليـة التربيـة, ،التربويـةالعلـوم النفسـية و ، د.علي صكر : استاذ مسـاعد .4
 نفس .

 القادسية، علم نفس ., جامعة التربية الرياضية, كلية : مدرسد.علي حسين هاشم  .5

القادسـية,  جامعة , كلية التربية ،طالب دكتوراه، العلوم النفسية والتربوية, مدرس علي رحيم : .6
 علم نفس.

القادســية, علــم  جامعــة , كليــة التربيــة الرياضــية ،طالــب دكتــوراه  ,مــدرس :رافــت عبــد الهــادي .7
 نفس.

 .، علم نفس القادسية, جامعة التربية الرياضيةكلية ، كريم : مدرس ، طالب دكتوراه رحيد .1
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، ديــالى, جامعــة  التربيــة الرياضــيةكليــة ، طالــب دكتــوراه ،فــراس عبــد المــنعم: مــدرس مســاعد .4
 .مالكمة -علم نفس 

 
 
 
 
 (2ملحق )

 الرضا الحركي والتوجه الرياضي يبين مقياسي 

 
 الفاضل………………………………………………………………………………………  االستاذ 

 

الهـدف( علـى  -الفـوز -التوجه الرياضي نحو )المنافسـة )الموسوم  هالباحث إجراء بحث رومي
نظــرًا لمــا تتمتعــون بــه و  (وفــق تصــنيف الرضــا الحركــي لمالكمــي دور النهــائي النديــة العــراق للشــباب

ــــان صــــالحية رياضــــي المجــــال الفــــي  علميــــة خبــــرةو  ءةكفــــا مــــن  المقياســــينراجــــين مــــن ســــيادتكم بي
 .للمالكمين الشباب

 مقياس الرضا الحركي
  

 الفقرة ت
 الدرجات

1 2 3 4 5 
      زمالئي يعتقدون ان قدرتي على الحركة جيدة   1
      استطيع تعلم المهارات الحركية بسهولة  2
      حافظة على اتزان جسمي اثناء ادائي لبعض المهارات عندي قدرة على الم 3
      استطيع الوثب عاليًا ألرتفال مناسب 4
      لدي القدرة على الجري بسرعة 5
      استطيع القيام بالحركات التي تتطلب الرشاقة 6
      قدرتي جيدة على تعلم مهارات حركية جديدة  7
      ن الثبات استطيع االحتفاظ بتوازني م 1
      لدي القدرة على التحرك بخفة ورشاقة 4
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      اسستطيع رمي كرة تنس لمسافة كبيرة جدًا  10
      استطيع االحتفاظ بتوازني بالوقوف على قدم واحدة لفترة معقولة  11
      استطيع التحرك بسرعة حول بعض العوائق  12
االنشطة الحركية دون الخوف من لديه القدرة على االشتراك في بعض  13

 السقوط على االرض 
     

 

 

 

 

 الفقرة ت
 الدرجات

1 2 3 4 5 
      استطيع ثني ومد جسمي بسهولة . 14
      استطيع ان اقوم باداء حركات بدنية افضل من معظم زمالئي   15
      استطيع اداء الحركات البدنية العنيفة  16
      سافة طويلة استطيع السباحة لم 17
استطيع االشتراك في بعض االنشطة البدنية التي تتطلب مستوى عالي من  11

 المهارة الحركية 
     

      استطيع االشتراك في النشاط البدني لفترة طويلة دون الشعور بالتعب 14
      لي القدرة على تحريك جسمي بكفاءة في مختلف االتجاهات   20
      ضحة في قدراتي الحركية عندي ثقة وا 21
      انا راًض تمامًا عن قدراتي الحركية 22
      استطيع حفظ توازني اثناء المشي   23
      لي القدرة على التحرك برشاقة على ايقال الموسيقى  24
      استطيع اداء بعض الحركات الرشيقة عندما ارغب بذلك  25
      ي وبين الزمالء االخرين اثناء الحركة استطيع تقدير المسافات بين 26
      استطيع القيام بأسترخاء جسمي عندما ارغب بذلك  27
استطيع استخدام كاًل من الذراعين والرجلين في وقت واحد عندما يتطلب  21

 االمر بذلك 
     

      استطيع الوثب امامًا لمسافة معقولة  24
      د بدني متواصل لفترة طويلةاستطيع بذل مجهود بدني مجهو  30
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 مقياس التوجه الرياضي
 

 الدرجات الفقرة ت
1 2 3 4 5 

      انا منافس قوي جداً  1
      اعتبر ان الفوز هام جدًا بالنسبة لي  2
      التنافس صفة مميزة لي  3
      اضع لنفسي اهدافًا محددة عندما اتنافس  4
      هدي في المنافسات ابذل اقصى ما في ج 5
      تسجيل نقاط اكثر من منافسي هام بالنسبة لي  6
      انتظر المنافسة بشوق بالغ  7
      اتنافس بقوة عند محاولة انجاز هدف معين  1
      اجد متعة في المنافسة مع االخرين  4
      اكره ان انهزم  10
      تظهر قدرتي الحقيقة عندما اتنافس  11
      ابذل كل جهدي في المنافسة عندما يكون لدي هدف معين 12
      هدفي هو ان اكونا فضل العب  13
      اشعر بالرضا فقط عندما افوز  14
      اود ان اكون ناجحًا في رياضتي  15
      ادائي بأفضل ما عندي من قدرات ضروري جدًا بالنسبة لي  16
      لكي اكون ناجحًا في رياضتي ابذل قصارى جهدي  17
      تضايقني الهزيمة  11
      احسن اختبار لقدراتي هو التنافس مع االخرين  14
      من االهمية بالنسبة لي تحقيق اهداف ادائي الشخصية  20
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 الفقر  ت
 الدرجات

9 2 9 2 5 
      اتطلع بلهفة ألختبار مهاراتي في المنافسة  21
      اكون سعيدًا جدًا عندما افوز  22
      اظهر احسن ما عندي من قدرات عندما اتنافس مع متنافس اخر  23
      احسن طريقة ألظهار قدرتي هي تحديد هدف لي ومحاولة تحقيقه في المنافسة  24
      اود ان اكون االفضل دائمًا عندما اتنافس  25

                                                                                              
 الباحث

 م .د عيي عطشان بيف
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Abstract  

 

The athletic head For (Aim – Win – Compete tion) ordiry to motor 

satsisfaction class fy for the end rule of the boxers 

 in the youth Iraqis clubs   

 

The Researcher 

Ali Atshan Khalaf Al-Musharafawy 

 
 The scientific progress that’s happen in the athletic activities on the near years is 

coming as aresult of theconnection with otherdiflerent sciences such as the humanstic and 

nature sciences ، The sychology is one of these science which have the offect on the training 

side and withawt it there is adifficult to achieve the good result that’s upgraled to the globle 

leved of the acheiviments . This matter has the prominences effect to develop the 

competetim sport and make the surnce to succse then to glable level summet. 

The study aim is to know the level and classfy the mator satsfactian of the boxers in 

the end rule of the boxing in the yauth Iraqis clubs. 

The community speciemeu is represen is represented by the boxers of     Iraqis clubs 

in the end rule of the boxing of the yauth class championship which is happen in kerblaa 

city. The number of Boxers were (20) with the (2) boxers belony to each weight which have 

(10) type (weights) . 

The results the study discover that medim and high level of the motor satifction 

belong to the boxers who have the high confidence which reflxing on their good 

performance to share in the real cometetion then to be the boxers have the direction to 

participance in the competition ، also have the head for the aim which is the basic of the 

boxers to have the high expenence to win the match . the boxers consider the wining in this 

stage require the work which enroles the good performance to reach to the endimy outcome 

. To achieve the wining is should to concentrate on the level compairing with the athers 

players . The research conculsion that  the waek level was dependd on the competition then 

the aim as a result of the little experpence and the impulsiveness .    

 

  


