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 امللخص باللغة العربية  
الهدف( على وفق تصنيف الرضا الحركي لمالكمي  -الفوز -الرياضي نحو )المنافسة التوجه 

 دور النهائي الندية العراق للشباب
في السنوات االخيرة جاء نتيجة الرتباطها بالعلوم الطبيعية  الفعاليات الرياضيةان التقدم العلمي الذي شهدته     

الجانب التدريبي وبدونه من الصعب تحقيق النتائج الجيدة بثير من تأمختلفة ومنها علم النفس لما له واالنسانية ال
االنجازات األمر الذي كان له االثر البارز في تطور الرياضة التنافسية  لى المستوى العالي منوالتي ترتقي ا

من على المستويات للتعرف اذ تهدف الدراسة وبالتالي ضمان النجاح والوصول إلى قمة المستويات العالية 
تم تحديد مجتمع بالمالكمة للشباب هذا وقد  الرضا الحركي لمالكمي اندية العراق للدور النهائي خالل تصنيف

والبالغ بكربالء بالبطولة المقامه  النهائي بالمالكمة لفئة الشباب مالكمي اندية العراق للدورالمتمثل ب البحث
الى ان  وقد أسفرت نتائج الدراسة ( اوزان10عددها ) ( مالكم لكل وزن والبالغ2( مالكمًا بواقع )20)عددهم 

لهم  الجيدالمالكمين الذين لديهم ثقة عالية وهذا ينعكس على االداء  للرضا الحركي همالمستوى العالي والمتوسط 
 يأتي التوجه للهدفمن ثم نحو التقدم والمشاركة بالتنافس الحقيقي وبالتالي يكونوا مالكمين ذو توجه للمنافسة و 

والذي يكون االساس للمالكم الذي يمتلك الخبرة العالية وبعدها يكون التوجه للفوز على اعتبار ان المالكمين في 
هذه المرحلة مايهمه من العمل هو الشكل الحقيقي لالداء الجيد والحصيلة النهائية من هذا هو الفوز الذي يعني 

ى المستو  ومن خالل ذلك الباحث استنتج بأنرين ، التركيز على مقارنة مستوى الالعب مع المنافسين االخ
 .ومن ثم الهدف نتيجة االندفاع ونقص الخبرة التي يمتلكها المالكم نحو المنافسة  توجهالضعيف كان 

 

 tAbstrac 

 

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 
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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 aresult of the little experpence and the 

impulsiveness .    

    
 التعريف بالبحث:-1
 واهمية :البحث مقدمة  1-1
في السنوات االخيرة جاء نتيجة الرتباطها بالعلوم الطبيعية  الفعاليات الرياضيةان التقدم العلمي الذي شهدته  

لما له تاثير واضح وكبير على الجانب التدريبي وبدونه من  الرياضي واالنسانية المختلفة ومنها علم النفس
األمر الذي كان له االثر البارز  االنجازات لى المستوى العالي منالتي ترتقي االصعب تحقيق النتائج الجيدة و 

فتصنيف الرضا  ،وصول إلى قمة المستويات العالية في تطور الرياضة التنافسية وبالتالي ضمان النجاح وال
 المالكمجة الحركي الى مستويات تبرز لنا بشكل واضح في توجه المالكمين من خالل تأثيرها المباشر في نتي

والذي ينعكس على ما يقدمه من مستوى اثناء سير النزال فعندما يشعر الفرد بحالة عدم الرضا سوف ينعكس 
ملئية  بالكثير من المواقف والمهارات  أنهابصورة سلبية على انجازه الرياضي ومن المعروف عن لعبة المالكمة 

سمة منها حيث نعرف ما تسببه االنفعاالت السلبية عند المتنوعة وتزداد بازدياد أهمية النزاالت وخاصة الحا
مما تقدم يمكن ان الرياضيين من انعكاسات سلبية على مستوى األداء وبالتالي على نتيجة النزاالت النهائية ، 

تتضح اهمية هذه الدراسة في كونها محاولة لربط الجوانب النفسية الخاصة بالمالكمة مع توجهات المالكم 
لرضا الحركي من خالل معرفة المستوى الحقيقي لفقد تكمن اهمية البحث النزاالت ومن خالل ذلك الحقيقية ب

التوجه الحقيقي ب صنف من الرضا الحركي ومعرفة اتجاه كل هم الى مستويات مختلفةتصنيفللمالكمين من خالل 
 . للمالكمين

 مشكلة البحث : 1-2
يف مختلف من خالل توظللبحث العلمي ومنها المالكمة يعود  لعاب الرياضيةاألداء ألغلب األ ان تطور مستوى

ومن خالل المتابعة  المالكميناالنجاز لدى  من شانها ان تطورالتي معلومة عن الكشف العلوم والتخصصات لل
المالكمين يتذبذب الجادة للباحث ألغلب البطوالت التي ينظمها االتحاد المركزي بالمالكمة وجد ان اغلب 

ومن خالل ذلك فهذه االختالفات  ويختلفون في توجهاتهم نحو النشاط الخاص بالمالكمة ئهم المهاريأدامستوى 
ولقلة ركن من اركان التدريب الرياضي والذي تعتمد عليه الكثير من االنجازات وخصوصًا بالمالكمة  تعد
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لها من اهمية في رفع مستوى العراقية ولما  لالنديةالدراسات التي تناولت الرضا الحركي في لعبة المالكمة 
من خالل اختالف التوجه الرياضي بأختالف مستويات  ارتى الباحث الخوض بهذه المشكلةاالداء المهاري 
 . مالكمينلل الرضا الحركي 

  اهداف البحث : 1-3
 يهدف البحث للتعرف على : 

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

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

الهدف( لمالكمي  -الفوز –ياضي نحو )المنافسة لتوجه الر وا الرضا الحركي تصنيفاتالعالقة ما بين  .4
 .  اندية العراق للدور النهائي بالمالكمة للشباب

 ض البحث :و فر  1-4

الرضا الحركي  تصنيفاتعلى وفق  الهدف(  -الفوز –نحو )المنافسة .هناك فروق في التوجه الرياضي 1  
  . لمالكمي دور النهائي الندية العراق للشباب

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

 مجاالت البحث : 1-5
  . للدور النهائي بالمالكمة للشبابالعراق أندية  وامالكم:  المجال البشري 1-5-1
 . محافظة كربالءحلبة نادي العراق ب:  المجال المكاني 1-5-2

 . 2012/ 13/7 ولغاية  18/5/2012المدة من  : المجال الزماني 1-5-3
 الدراسات النظرية  -2
 الرضا الحركي : 2-1

قدرة الفرد ومنها المالكمة ألنها تتعلق في االنشطة الرياضية جميع في  هاماً دورًا الرضا الحركي  لموضوعةان 
لدى كل مالكم من المالكمين يشكل نقطة اساسية وهذا  المالكم مستوىبالتالي يساعد على تطوير و على االداء 
درجة الشعور بالرضا العالية عند ادائه ومستوى طموحه  فقد عرف الرضا الحركي على انه " ذلك ومن خالل

" وقيامه بالمهارات الحركية المتنوعة وتعزيز الثقة بالنفس وتجعله اكثر استقاللية وعدم االعتماد على االخرين
(1. ) 
 

                                                 

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

 . 33م ، ص2009الالعبين الشباب بكرة السلة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بابل ،  لدى
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 .(1)  : التوجه الرياضي 2-2
 -هي :و  الرياضيه ثالث ابعاد لتوج وهناك المهمة اهم الجوانبالتوجيه الرياضي أحد  يعد

 وهي الرغبة في التنافس والسعي للنجاح في المنافسة الرياضية .  : نافسيتتوجه  -
 . توجه الفوز : وهو التركيز على مقارنة مستوى الالعب مع المنافسين االخرين -
 .توجه الهدف : وهو التركيز على مستوى االداء الشخصي لالعب الرياضي  -

 منهج البحث واجراءاته الميدانية  -3

 منهج البحث1 -3

 .لـة البحث وذلك لمالئمته لحل مشكباالسلوب المسحي والعالقات االرتباطية أختار الباحث المنهج الوصفي  
 مجتمع البحث 3-2

بكربالء بالبطولة المقامه  بالمالكمة لفئة الشباب النهائي دوراندية العراق لل مالكمي تم تحديد مجتمع البحث وهم
 ( مالكم2بواقع )ًا ( مالكم20والبالغ عددهم ) 11/6/2012ولغاية  7/6/2012وعلى قاعة نادي العراق بتاريخ 

 . 2011/2012لعام  للقانون الدولي للمالكمة ثدي( اوزان بحسب التعديل الح10ددها )البالغ عو لكل وزن 
 المستخدمة في البحث  واألدوات واألجهزةالوسائل  3-3

  . . المصادر العربية1
 . والتوجه الرياضي الرضا الحركيالخاصة ب االستبيان .استمارة2
 . فريق العمل المساعد .3
 .المالحظة . 4
 ة االستطالعية الدراس 3-4 

لســنية ، الـــدغارة ، انديـــة الديوانيــة )األتفـــاق ، أل دورالنهــائي مالكمــيســتطالعية علـــى اال ةتدراســـاجــرى الباحــث   
والبـالغ  (كغـم 69 –كغـم  64 – كغـم 60-كغم  56 –كغم  52 -كغم 49) انوز بأ( اليقظة ، الرافدين ، الديوانية

خ الديوانيــة بتــاري محافظــة فــي قاعــة نــادي الديوانيــةًا اثنــاء بطولــة المحافظــة التــي أقيمــت فــي مالكمــ( 12عــددهم )
 ي :يل ما االستطالعية الدراسةوكان الغرض من  2012/ 5/ 20

 . والتوجه الرياضي الرضا الحركيعن  االجابةالوقت المستغرق في ة عرفم - 
 .ساعدالم فريق العملة ءالتعرف على كفا -
 .  الرئيسة الدراسةفي التعرف على االخطاء والصعوبات التي قد تظهر  -
 ة للمقياسين .التعرف على االسس العلمي -
 االسس العلمية لالختبارات  3-5

 صدق االختبار :  -أوالا 
 المقياسين من خالل المحتوى اذ انوهذا متحقق  (1)يعني صدق االختبار )صالحيته لقياس ما وضعه لقياسه(   

دول وكمـا مبـين فـي جـ فعـالً  امـن اجلهـ واجابوا بصدقها في قيـاس مـا وضـع ()ء على عدد من الخبرا واقد عرض
(1 ). 

                                                 

 .  191، ص 2004، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،  1، ط مدخل في علم النفس الرياضي( محمد حسن عالوي : 1)
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 (1جدول )ال
 ( المحسوبة 2ونسبة االتفاق وقيمة ) كاالتوجه الرياضي(  – الرضا الحركي) ينمقياساليبين صالحية 

 
 

 ت

 

 

 المقياس

  عدد الخبراء

نسبة الموافقين 

% 

 

نسبة الغير 

 موافقين %

 

 (2قيمة)كا

 المحسوبة

 

 الداللة 
غير  موافق

 موافقين

1  

 الرضا الحركي

 

9 

  صفر  % 100       صفر

9 

 

 دالة

2  

 التوجه الرياضي

 

8 

 

1 

 

88.89% 

11.11  

5.44 

 

 دالة

 
 . ( 0.05ومستوى داللة ) 1=1-2بدرجة حرية = 3.84( الجدولية =  2قيمة ) كا

 ثبات االختبار : -ثانياا 
مـن مـرة فـي ظـروف  يعنـي بـه االختبـار الـذي يعطـي نتـائج متقاربـة أو نفـس النتـائج أذ طبـق اكثـر "ثبات اليعني  

 المقياسينعلى عينة استطالعية ثم تم اعادة نفس  المقياسينلذا فقد تم اجراء االختبارات بعرض  ( 2متشابهة " )
 ( .2وكما مبين في جدول )استخدام معامل االرتباط البسيط تم  المقياسينوبعد استحصال نتائج  يوم( 14بعد )

 (2جدول )
 للمقياسين الثباتيبين 

 
 
 
 
 

 ( .0.57( هي )0.05( ومستوى داللة )10=2-12القيمة الجدولية عند درجة حرية )
 () : (3)وصف المقياسين 3-6

 الرضا الحركي  مقياس وصف 3-6-1

الرضـا الحركـي اذ يـتم عبر كل فقرة عن مستوى معين من مسـتويات ت فقرة( 30مقياس الرضا الحركي من )تكون 
بدرجة كبيرة  نطبق عليي)من خالل المقياس الخماسي التدرج  للمالكمشير حول الفقرة المناسبة أاالجابة عنها بالت

حيـث ( ب1،2،3،4،5بدرجة كبيرة ، بدرجة متوسـطة ، بدرجـة قليلـة ، بدرجـة قليلـة جـدًا( ويعطـى الـدرجات )،  جداً 
 .( 30)( واقل قيمة 150تكون اعلى قيمة للمقياس )

 : التوجه الرياضيمقياس وصف  3-6-2
                                                                                                                                                                  

 . 353،ص1995،دار الكتب العربي ، القاهرة ،3ط ،القياس والتقويم في التربية الرياضية محمد صبحي حسانين :  (1)

() ( 1ينظر ملحق. ) 

 .  223-224، ص 1997، الكويت ، مكتبة الفالح ،  القياس النفسي :سعد عبد الرحمن  (2)
 171، ص  1998، مركز الكتاب للنشـر ، القـاهر، ،  1، ط موسوعة االختبارات النفسية للرياضيين( محمد حسن عالوي : 3(
 ،191 . 
() ( 2ينظر ملحق. ) 

 الداللة Sig ثبات  المقياس

 معنوي 0.000 0.88 الرضا الحركي

 معنوي 0.000 0.91 التوجه الرياضي
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( فقـرات لكـل مـن توجـه الفـوز 6( فقـرة للتوجـه التنافسـي و)13( فقرة منها )25تكون مقياس التوجه الرياضي من )
شـير حـول أجابة عنهـا بالتاالالتوجه الرياضي اذ يتم تعبر كل فقرة عن مستوى معين من مستويات  وتوجه الهدف

بدرجة كبيرة ، بدرجـة ،  بدرجة كبيرة جداً  نطبق عليي) من خالل المقياس الخماسي التدرج للمالكمالفقرة المناسبة 
اذ تكـون اعلـى قيمـة لتوجـه المنافسـة ( 1،2،3،4،5متوسطة ، بدرجة قليلة ، بدرجة قليلة جدًا( ويعطى الدرجات )

 .( 6( واقل قيمة )30نسبة لتوجه الفوز وتوجه الهدف فتكون اعلى قيمة )( اما بال13( واقل قيمة )65)
 
 التجربة الرئيسة  3-7

 مـن خـاللفـي مرحلـة الـدور النهـائي وتـم ذلـك  أي صـباحًا فـي اليـوم الثالـث مـن البطولـة تم أجراء التجربـة الرئيسـة
وبعــد ملــىء ( مالكمــًا 20بــالغ عــددهم )الو دور النهــائي لــل الــذين ترحلــوا المالكمــين الشــبابعلــى  المقياســينتوزيــع 

 . االستمارات من قبل عينة البحث تم تفريغ االستمارات وجمع البيانات ومعالجتها احصائياً 
 تصنيف عينة البحث  3-8

الخاصـــة بالرضـــا الحركـــي والتوجـــه الرياضـــي  ينســـيابعـــد ان تـــم تطبيـــق التجربـــة الرئيســـة مـــن خـــالل اســـتخدام المق
 بالرضـــا البحـــث عينـــةالنديـــة العـــراق للشـــباب تـــم تصـــنيف هـــدف( لمالكمـــي دور النهـــائي ال -الفـــوز -)المنافســـة 

يكـــون عتمـــاد علـــى الوســـط الحســـابي االعلـــى باال (وضـــعيف -ومتوســـط  –الحركـــي الـــى ثالثـــة مســـتويات )عـــالي 
بغــض النظـــر عــن العـــدد الــذي يكـــون فـــي للمســتوى العـــالي واالقــل للمســـتوى المتوســط واخيـــرًا للمســتوى الضـــعيف 

للوصــول الــى معرفــة كــل مســتوى مــن مســتويات الرضــا الحركــي بالتوجــه بحيــث يســهل التعامــل معهــا  لمســتوىا
الــذي يتمثــل بــه اذ عمــل الباحــث الــى تصــنيف نتــائج الرضــا الحركــي للمالكمــين الشــباب الــى ثالثــة اصــناف وبعــد 

( مالكمــين بوســط حســابي 5المعالجــة االحصــائية تبــين ان المســتوى العــالي للرضــا الحركــي للعينــة كانــت تمثــل )
ــــاري )137) ــــانحراف معي ــــون ) ،(1.58( ب ــــى المســــتوى المتوســــط كــــانوا يمثل ( مالكمــــين بوســــط 6امــــا بالنســــبة ال

( مالكمــــين بوســــط 9واخيــــرًا المســــتوى الضــــعيف كانــــت العينــــة )  (1.47( بــــانحراف معيــــاري )132.17)حســــابي
 ( .2خالل جدول ) ( ويمكن بيان ذلك من2.61( بانحراف معياري )114.11حسابي )

 (3جدول )ال
 الرضا الحركي لمستوياتاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية نتائج يبين 

 المعيارياالنحراف  الوسط الحسابي عدد العينة اصناف الرضا الحركي

 1.58 137 5 العالي

 1.47 132.17 6 المتوسط

 2.61 114.11 9 الضعيف
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 الوسائل االحصائية 9.3
 : (1) تم اجراء العمليات التالية spssباستخدام الحقيبة االحصائية 

 . (الدالة التميزية )التصنيف( –البسيط االرتباط  –االنحراف المعياري  -الوسط الحسابي) -

 ( إلجراء العمليات االحصائية االتية:Microsoft Office Excel 2003 تم االستعانة ببرنامج )

 واحدة ( . لعينة t –)الوسط الفرضي  -

 
 عرض وحتليل ومناقشة النتائج -4

الرضا بالوسط الفرضي واالختبار التائي لعينة البحث و  ائج الوسط الحسابيعرض وتحليل ومناقشة نت 4-1
 الحركي

 (4جدول )ال
  رضا الحركيللوالوسط الفرضي  يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 العينة
عدد 
 العينة

 المتغير
 الوسط
 بي الحسا

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

ت 
 محسوبة

ت 
 جدولية

مستوى 
 الداللة

 الداللة

مالكمي اندية 
 العراق للشباب 

20 
الرضا 
 الحركي

 معنوي 0.05 2.09 124.41 90 10.68 125.25

  
أذ ًا لعينة البحث من خالل معالجة البيانات احصائيالتعرف على مستوى الرضا الحركي  لتحقيق الهدف االول تم

ســابي بالوســط وعنــد مقارنــة الوســط الح (10.68( بــانحراف معيــاري )125.25تبــين ان الوســط الحســابي للعينــة )
واحـدة تبـين ان مـن خـالل معادلـة االختبـار التـائي لعينـة تم اختبـار داللـة الفـروق بـين الوسـطين الفرضي للمقياس 

( 0.05( عنـد مسـتوى الداللـة )2.09دوليـة البالغـة )اكبر من القيمـة الجهي ( و 124.41القيمة التائية المحسوبة )
ويعــزو  عــالي وبشــكل معنــوي الشــبابممــا يشــير الــى ان مســتوى الرضــا الحركــي للمالكمــين ( 19وبدرجــة حريــة )

وهــذا مـا جعــل المالكمــين  الباحـث ســبب ذلـك الــى ان العينـة لــديها رضـا عــالي عـن االداء الــذي يقـدم خــالل النـزال
ن الثقة التي تنعكس بدورها على الحالة النفسية التي يشعر بها المالكـم عنـد اداء المهـارات معالية نسبة يمتلكون 

تعطــي للمالكــم القــدرة علــى تحليــل حركتــه  الخبــرة المقرونــة بالثقــة العاليــة الحركيــة بالمالكمــة ومــن هنــا نســتنتج ان
ء حركتـه عنـد اداء المهـارة والتـي تـنعكس بصـورة ايجابيـة بـأجزا الكبيـر بصورة ذاتية وهذا يؤدي بدوره إلـى إحساسـه

الالعـب يعـزو وهـذا مـا اكـده الكثيـر مـن الخبـراء علـى ان )حقيق االنجاز الكبيـر تل على دافعيته في مواصلة النزال
سـبب نتـائج نجاحـه الـى عوامـل داخليـة فـان الالعـب غالبـًا مـا يشـعر بـالفرح والفخـر وتقـدير الـذات بصـورة ايجابيـة 

مـن ان طبيعـة ومـن خـالل ذلـك نسـتنتج  (2)االمر الذي يمكن ان يؤثر على ادائه المستقبلي بصورة ايجابيـة(  وهو
القـدرات البدنيـة والمهاريـة والخططيـة والتـي تتـوفر  امـتالكمهمبالخبرة وهذا ما يجعـل  ونتميز المالكمين المتقدمين ي

                                                 

  . 456، ص  2007، شعاع للنشر والعلوم ، حلب ،  1، ط SPSSاألحصاء بأستخدامأعداد لجنة التأليف والترجمة :  (1)

 .  314، ص 2004، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  4، ط مدخل في علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي :  (2)
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فسـه القدرة العالية من االداء المرضي للمدرب وللمالكـم نبالمالكمة ويكون لهم في توفير االنجازات اثناء النزاالت 
 . 

للرضا  عرض وتحليل ومناقشة نتائج قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لألصناف الثالث 4-2
 في التوجه الرياضي . الحركي

 (5جدول )
 ي التوجه الرياضي ف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الصناف الرضا الحركينتائج يبين 

 التوجه الرياضي

 اصناف الرضا الحركي                      
 الضعيف المتوسط العالي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 7.16 45.6 5.57 42.33 7.02 45.89 التوجه نحو المنافسة

 3.50 25.6 7.44 22.5 3.32 23.44 نحو الفوز التوجه

 6.12 25 6.65 22.67 3.90 25.56 التوجه نحو الهدف

المسـتوى ( الوصف االحصائي البعاد التوجـه الرياضـي بحسـب اصـناف الرضـا الحركـي اذ كـان 5يبين الجدول ) 
لهدف واخيرًا الفوز ، اما المستوى الرياضي نحو المنافسة ومن ثم التوجه نحو ا التوجهب المتوسطالمستوى و  العالي

ويعزو الباحث سبب الفوز واخيرًا التوجه نحو الهدف  الضعيف للرضا الحركي فكان التوجه نحو المنافسة ومن ثم
المالكمين الذين لديهم ثقة عالية وهذا ينعكس على االداء الحقيقي لهم  هموالمتوسط ذلك الى ان المستوى العالي 

الــذي يعنــي الرغبــة فــي التنــافس والســعي للنجــاح فــي المنافســة الرياضــية ة بالتنــافس الحقيقــي نحــو التقــدم والمشــارك
ي يكون االساس للمالكم الـذي يمتلـك ذيأتي التوجه للهدف والمن ثم و وبالتالي يكونوا مالكمين ذو توجه للمنافسة 

ه للفــوز وبعــدها يكــون التوجــ الخبــرة العاليــة والــذي يعنــي التركيــز علــى مســتوى االداء الشخصــي لالعــب الرياضــي
هو الشكل الحقيقي لالداء الجيد والحصيلة النهائيـة من العمل ن المالكمين في هذه المرحلة مايهمه على اعتبار ا

اما ما نـراه فـي حقيقـة الذي يعني التركيز على مقارنة مستوى الالعب مع المنافسين االخرين ،  من هذا هو الفوز
من الرضا الحركي يكون التوجه الى المنافسة ومـن ثـم الـى الهـدف نتيجـة االنـدفاع االمر على المستوى الضعيف 

ونقص الخبرة التي يمتلكها المالكم وهذا مـا جعـل المالكمـين فـي هـذا المسـتوى الـى ان يكـون فـي حالـة الفـوز بعـد 
 المنافسة ومن ثم الهدف .
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 اف الثالث في التوجه الرياضيعرض وتحليل ومناقشة نتائج الفروق واتجاهها لألصن 4-3
 ( 6جدول ) 

 التوجه الرياضيالفروق بين االصناف الثالث في يبين 

مصدر  الرضا الحركي
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 محتسبةلا

مستوى 
 *الداللة

 العالي
 687.27 2 1374.53 التوجهبين 

 33.70 12 404.40 توجهداخل ال 0.000 20.39

 المتوسط
 780.16 2 1560.33 التوجهبين 

 43.61 15 654.16 توجهداخل ال 0.000 17.88

 الضعيف
 1382.48 2 2764.96 التوجهبين 

 17.80 24 427.33 توجهداخل ال 0.000 77.64

 (7جدول )
 التوجه الرياضي ( بين االصناف الثالث في L.S.Dنتائج قيم )يبين 

مستوى 
 ةالدالل

 الرضا الحركي التوجه المجاميع فروق األوساط

 للفوز *22.44 0.000
 للهدف *20.33 0.000 العالي   للمنافسة

 للفوز للهدف -2.11 0.299

 للفوز *19.83 0.000
 للهدف *19.67 0.000 المتوسط للمنافسة

 للفوز للهدف -0.17 0.966

 للفوز *20 0.000
 للهدف *20.60 0.000 الضعيف للمنافسة

 للفوز للهدف  0.60 0.873

 
 

الثالثـة للرضـا الحركـي وعنـد مسـتوى  االصـناف( ان هناك فروقًا معنويـة بـين 6يتبين من خالل الجدول )        
) االصـناف الـثالثولبيان أتجاه الفـروق عمـد الباحـث الـى األسـتعانة بقيمـة أقـل فـرق معنـوي بـين ( 0.000داللة )

L.S.D ) ( للمســتوى 0.000( أن هنــاك فروقــًا معنويــة دالــة عنــد مســتوى داللــة )7مــن خــالل الجــدول ) أذ تبــين
للرضا الحركي للمالكمين الشباب بين التوجه للمنافسة والتوجـة للفـوز والتوجـه للمنافسـة  والمستوى المتوسط العالي

وذلـك مـن خـالل مسـتوى  معنويـةوالتوجه للهدف اما بالنسبة للتوجه للفـوز مـع التوجـه للهـدف لـم تكـن هنـاك فـروق 
التوجـه للمنافســة  ان هنـاك فـروق معنويـة بـين بــينفت، امـا بالنسـبة للمسـتوى الضـعيف  (0.966، 0.299لداللـة )ا
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والتوجــه للهــدف ( امــا بالنســبة لتوجــه الفــوز 0.000مــن خــالل مســتوى الداللــة )والتوجــة للفــوز والمنافســة والهــدف 
ويتضــح مــن ذلــك الــى الكثيــر مــن  (0.873ل مســتوى الداللــة البالغــة )كانــت الفــروق غيــر معنويــة وذلــك مــن خــال

المالكمين وخصوصًا اثناء النزاالت التركيز على الفوز دون االعتمـاد علـى مبـدأ التوجـه الحقيقـي لهـم وهـذا يعتمـد 
ز فـــي يمتلكـــون هـــذه الجوانـــب لكـــن دافعيـــتهم للفـــو  المالكمـــينفكثيـــر مـــن علـــى الخبـــرة والعمـــر التـــدريبي للمالكمـــين 

 .المنافسة تكون مرتفعة 
 يوضح معامالت االرتباط البسيط بين االصناف الثالث والتوجه الرياضي 4-4

 ( 8جدول ) 
   والتوجه الرياضي االصناف الثالث للرضا الحركي معامالت االرتباط البسيط بينيبين 

اصناف الرضا 
 الحركي

 الهدفو حالتوجه ن  الفوزالتوجه نحو  المنافسة التوجه نحو     
ر 

 المحتسبة
ر 

ر  Sig جدوليةال
 المحتسبة

ر 
ر  Sig جدوليةال

 المحتسبة
ر 

 Sig جدوليةال

 0.004 0.81  0.83 0.07 0.81 0.74 0.003 0.81 0.86 العالي

 0.002 0.87 0.90 0.062 0.87 0.76 0.004 0.87 0.92 المتوسط

 0.000 0.66 0.72 0.000 0.66 0.94 0.009 0.66 0.67 الضعيف

 

 ( وجود عالقة ارتباط معنوية بين بعض المستويات وابعاد التوجه الرياضي ، فبالنسبة8يتبين من خالل الجدول )
ولكـن القيمـة  التوجـه للمنافسـة والتوجـه للهـدف فقد ظهـر وجـود عالقـة ارتبـاط معنويـة مـع والمتوسط العاليلصنف 

ان المالكمين يسعون لتحقيق الرغبة العالية  سبب يعود الىالعالية لألرتباط كانت للتوجه للمنافسة في الصنفين وال
وان تحقيــق  فــي المنافســة الحقيقيــة والســعي لتحقيــق افضــل االنجــازات الرياضــية والنجــاح فــي المنافســة اثنــاء النــزال

االنجــاز يرتكــز علــى التخطــيط العلمــي المبنــي علــى االســس العلميــة مــن خــالل االداء المــنظم وهــذا مــا اكــد عليــه 
ثيــر مـــن الخبـــراء علـــى ان " االنجـــاز يتحقـــق مـــن خـــالل تنظـــيم الخلـــل االنفعـــالي والتهيئـــة للســـيطرة حيـــث تمثـــل الك

دف المحصلة النهائية للعالقة بين تحقيق النجاح وتجنب الفشل والتـي تظهـر فـي العديـد مـن التوجهـات كتوجـه الهـ
ابعــاد التوجــه قــة ارتبــاط معنويــة مــع فقــد ظهــرت عالامــا الصــنف الضــعيف ،  (1)وتوجــه التنافســي وتوجــه الفــوز" 

ود فــي الرياضــي ولكــن كانــت العالقــات بنســب متفاوتــة اذ ان العالقــة العاليــة كانــت للتوجــه نحــو الفــوز والســبب يعــ
ن يمتلكون رضا حركي قليـل يكـون التركيـز الحقيقـي لهـم علـى المقارنـة بـين المالكمـين ذلك الى ان المالكمين الذي
وهـــذا يـــدل علـــى ان هـــؤالء المالكمـــين ينقصـــهم الخبـــرة باالشـــتراك  لمـــدربيهم المهـــاري ىالمتنافســـين لبيـــان المســـتو 

  .بالمنافسات الحقيقية أي البطوالت الرسمية 
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  -االستنتاجات والتوصيات : -5

 -االستنتاجات : 5-1

 استنتج الباحث مايلي : 

 اينة .ان الرضا الحركي له الدور الكبير في التوجه الرياضي وبمستويات متب .1

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

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

وجه للفوز يكون ادائهم ضعيف في المنافسة وبالتالي تكون  الدافعية قليلة اغلب المالكمين الذي لديهم ت .4
 نتيجة لكثرة انفعاالت المالكمين في النزاالت الحقيقة . 

 
  -التوصيات : 5-2

  النزاالت الحقيقية اثناء  المالكمينمن دور بارز في التعرف على قابليات  لما له الرضا الحركياالهتمام ب -1
 الجيدة دور مهم في تحقيق النتائج  منها لما ل ينللمالكمباالداء والطرق التنافسية بالحالة النفسية االهتمام  -2
  نفسية دورية للتعرف على مستويات توجهاتهم النفسية  ختباراتبأضرورة قيام المدربين باختبار مالكميهم  -3
 .  كافة االلعاب الرياضيةولفئات مختلفة ول اجراء بحوث مشابهة على اختبارات نفسية اخرى -4

 : المصادر
، شعاع للنشر والعلوم ، حلب ،  1، ط SPSSاألحصاء بأستخدامأعداد لجنة التأليف والترجمة :  .1

2007 . 

 . 1997، الكويت ، مكتبة الفالح ،  القياس النفسيسعد عبد الرحمن :  .2

بداللة األسلوب المعرفي ) محمد عبد الرضا سلطان . دقة التهديف بالقفز وعالقتها بالرضا الحركي  .3
االستقالل مقابل االعتماد ( لدى الالعبين الشباب بكرة السلة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية 

 .  2009، جامعة بابل ، 

، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  1، ط موسوعة االختبارات النفسية للرياضيينمحمد حسن عالوي :  .4
1998 . 

  2004،  ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة 4، ط مدخل في علم النفس الرياضيي : محمد حسن عالو  .5

 . 2004اهرة ، مركز الكتاب للنشر ، ، الق 1، ط مدخل في علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي :  .6

،دار الكتب العربي ، القاهرة 3، ط القياس والتقويم في التربية الرياضيةمحمد صبحي حسانين :  .7
،1995. 

، مركز الكتاب  االنجاز الرياضي وقواعد العمل التدريبي "رؤية تطبيقية"مد لطفي السيد حسنين : مح .8
 .  2006للنشر ، القاهرة ، 
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 (1ملحق )
 عليهم المقاييسالخبراء الذي تم عرض 

 . ، علم نفس القادسية جامعة ، كلية التربية د.عبد العزيز حيدر : استاذ ،  العلوم النفسية والتربوية ، .1

 .،تدريب رياضي  القادسية جامعة ، الرياضية ، كلية التربية ستاذأ،  د .عبد الجبار سعيد محسن .2
 . ، علم نفس القادسية جامعة ، كلية التربية العلوم النفسية والتربوية ،، ستاذ: أ كاظم جبرد.  .3

 . ، علم نفس لقادسيةا جامعة ، كلية التربية العلوم النفسية والتربوية ، د.علي صكر : استاذ مساعد ، .4

 .، علم نفس  القادسية، جامعة  التربية الرياضية، كلية : مدرس علي حسين هاشم د. .5

، علــم  القادســية جامعــة ، كليــة التربيــة طالــب دكتــوراه ، العلــوم النفســية والتربويــة ،،  مــدرس علــي رحــيم : .6
 . نفس

 . ، علم نفس القادسية جامعة ، ضيةكلية التربية الريا طالب دكتوراه ، ، مدرس رافت عبد الهادي : .7

 .، علم نفس  القادسية، جامعة  التربية الرياضيةكلية كريم : مدرس ، طالب دكتوراه ،  رحيد .8

، علـم نفـس  ديـالى، جامعـة  التربيـة الرياضـيةكليـة طالـب دكتـوراه ،  فراس عبد المنعم : مدرس مسـاعد ، .9
 .مالكمة  -

 

 

 

 
 (2ملحق )
 كي والتوجه الرياضي يبين مقياسي الرضا الحر 

 
 الفاضل……………………………  االستاذ       

 

الهـدف( علـى وفـق تصـنيف الرضـا  -الفوز -التوجه الرياضي نحو )المنافسة )الموسوم  هالباحث إجراء بحث رومي
مجـال الفـي  علميـة خبـرةو  كفـاءة نظـرًا لمـا تتمتعـون بـه مـنو  (الحركي لمالكمي دور النهائي الندية العـراق للشـباب

 .للمالكمين الشباب  المقياسينراجين من سيادتكم بيان صالحية رياضي لا

 
 مقياس الرضا الحركي 

 الدرجات الفقر، ت
1 2 3 4 5 

      زمالئي يعتقدون ان قدرتي على الحركة جيدة   1
      استطيع تعلم المهارات الحركية بسهولة  2
      ء ادائي لبعض المهارات عندي قدرة على المحافظة على اتزان جسمي اثنا 3
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      استطيع الوثب عاليًا ألرتفاع مناسب 4
      لدي القدرة على الجري بسرعة 5
      استطيع القيام بالحركات التي تتطلب الرشاقة 6
      قدرتي جيدة على تعلم مهارات حركية جديدة  7
      استطيع االحتفاظ بتوازني من الثبات  8
      درة على التحرك بخفة ورشاقةلدي الق 9
      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
من السقوط  لديه القدرة على االشتراك في بعض االنشطة الحركية دون الخوف 13

 على االرض 
     

      استطيع ثني ومد جسمي بسهولة . 14
      استطيع ان اقوم باداء حركات بدنية افضل من معظم زمالئي   15
      استطيع اداء الحركات البدنية العنيفة  16
      استطيع السباحة لمسافة طويلة  17
التي تتطلب مستوى عالي من استطيع االشتراك في بعض االنشطة البدنية  18

 المهارة الحركية 
     

      استطيع االشتراك في النشاط البدني لفترة طويلة دون الشعور بالتعب 19
      لي القدرة على تحريك جسمي بكفاءة في مختلف االتجاهات   20
      عندي ثقة واضحة في قدراتي الحركية  21
      حركيةانا راًض تمامًا عن قدراتي ال 22
      استطيع حفظ توازني اثناء المشي   23
      لي القدرة على التحرك برشاقة على ايقاع الموسيقى  24
      استطيع اداء بعض الحركات الرشيقة عندما ارغب بذلك  25
      استطيع تقدير المسافات بيني وبين الزمالء االخرين اثناء الحركة  26
      بأسترخاء جسمي عندما ارغب بذلك استطيع القيام  27
استطيع استخدام كاًل من الذراعين والرجلين في وقت واحد عندما يتطلب االمر  28

 بذلك 
     

      استطيع الوثب امامًا لمسافة معقولة  29
      استطيع بذل مجهود بدني مجهود بدني متواصل لفترة طويلة 30
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 مقياس التوجه الرياضي

 الدرجات فقر،ال 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
      ابذل اقصى ما في جهدي في المنافسات  5
      لي  تسجيل نقاط اكثر من منافسي هام بالنسبة 6
      انتظر المنافسة بشوق بالغ  7
      اتنافس بقوة عند محاولة انجاز هدف معين  8
      اجد متعة في المنافسة مع االخرين  9
      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
      ابذل قصارى جهدي لكي اكون ناجحًا في رياضتي  17
      تضايقني الهزيمة  18
      حسن اختبار لقدراتي هو التنافس مع االخرين ا 19
      من االهمية بالنسبة لي تحقيق اهداف ادائي الشخصية  20
      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
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