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 جامعة بنها –كلية التربية الرياضية  –مدرس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت * 

 الناشئين " الرضا الحركي وعالقته بالسلوك التنافسي لدي العبي سيف المبارزة
 " سنة 11تحت 

 *م.د/ مبارك محمد حامد محمد نوفل

 -البحث: مقدمة ومشكلة 
من سمات العصر الحالي ويعد التفوق والنجاح في النشاط الرياضي الناتج من  البناءيعد التطور 

المشاركة في أنشطة بناءة وهادفة نتيجة حالة الرضا الحركي والنجاح في األداء، وحيُث اشارت 
في النشاط الحركي يتضمن تدعيمًا  االشتراكإلي أن حصائل  Randal Waineراند و واين 

 ( 153:  17في الممارسة فضاًل عن زيادة الشعور بالرضا.            )  لالستمرار
أن  AHOLA, SEPPO & ALLEN, Johnوحيُث يري كل من أهو ال سيبو والين جون 

باع حاجاته بطريقة مباشرة أو الرضا يعبر عن مدي درجة السعادة التي يحصل عليها الفرد من اش
 غير مباشرة خالل الخبرات والمواقف التي يتعرض لها الفرد أثناء ممارسته لهذه األنشطة. 

 (25  :223) 
ظهر السلوك التنافسي خالل الهجوم والدفاع في المحاوالت الفردية التي يقوم بها الالعب دون وي

فالمنافسة هي المرحلة  معهم،ن أمكانية التعاون أي اعتماد مباشر على زمالئه في الفريق بالرغم م
العليا في تركيب النشاط الرياضي فهي تسمح للجميع بمشاهدة جوانب القوة والضعف للرياضيين 

                                                                 للرياضي.والنفسية كما أنها تنمي وتصقل الصفات البدنية  والمهاريةمن الناحية البدنية 
 (3  :83 ) 

الرياضية ونظرَا لكثرة  المنافساتنظرَا لكثرة الضغوط التي تقع على الالعب في العديد من و 
الالعب والتي  استثارةوالمواقف السلبية التي يتعرض لها الالعب فإنها تعمل على زيادة  االنفعاالت

جل الفوز أو تجنب الهزيمة "فالنتائج التي تتحقق أتؤثر بشكل أو بآخر على السلوك التنافسي من 
إيجابية مثل الشعور بالزهو والفخر  وانفعاالتأو المتوقع تحقيقها من خالل التنافس ترتبط بضغوط 

سلبية مثل الشعور بالحزن والضيق والخجل، ويترتب على تكرار حاالت  بانفعاالتوالسعادة أو 
 ( 237 : 2 يليَا هو السلوك التنافسي. )الفوز أو الهزيمة أو توقعها سلوكَا وس

وعالقته بالسلوك التنافسي الرضا الحركي  ومن هنا تبرز أهمية البحث من خالل التعرف على    
وهذا سوف يساهم في التعرف على بعض سنة  11الناشئين تحت  العبي سيف المبارزةلدى 

الجوانب النفسية التي في حال االهتمام بها سوف تساعد في الوصول للمستوى متقدم في 
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تها في التدريب ن من الجوانب المهمة التي يجب مراعاوأ ،أداء الالعبين أثناء المنافسات الرياضية
يؤخذ بنظر االعتبار هو الجانب النفسي الذي يعد من الجوانب المهمة والمؤثرة  أنوالمنافسة ويجب 

على  الرضا الحركي لالعبين يؤثرعدم  أن إذ اإلنجاز إلىفي تحقيق النتائج الجيدة والوصول 
الرياضية، وخاصة في المنافسة  ممقدرتهم في مواجهة المنافسات الصعبة مما يؤثر على سلوكه

 .في المواقف الصعبة

على ما أتيح له من دراسات سابقة المرتبطة الرضا الحركي والسلوك  ومن خالل اطالع الباحث    
التنافسي واإللمام بأهميتها في المجال الرياضي بصفة عامة وأهميتها في رياضة المبارزة بصفة 

في رياضة قته بالسلوك التنافسي وعالخاصة الحظ عدم وجود أي دراسة في الرضا الحركي 
المبارزة. مما دفع الباحث إلجراء هذا البحث للتعرف على " الرضا الحركي وعالقته بالسلوك 

 الالعبات (. –سنة ) الالعبين  11الناشئين تحت  التنافسي لدى العبي سيف المبارزة

 -البحث: ف اهدأ
 -نظرية صيغت األهداف إلي: في ضوء مشكلة البحث وما خلص إليه الباحث من قراءات  

يهدف هذا البحث إلي التعرف على الرضا الحركي وعالقته بالسلوك التنافسي  لدى العبي سيف 
 -سنة من خالل التعرف على :  11تحت  الناشئينالمبارزة 

 الالعبات (. –) الالعبين  لدى العبي سيف المبارزةالفروق في مستوى الرضا الحركي  -

 الالعبات (. –) الالعبين لدى العبي سيف المبارزة ى السلوك التنافسي مستو  الفروق في -

 العبي سيف المبارزة التعرف علي العالقة بين الرضا الحركي والسلوك التنافسي لدي  -

 الالعبات (. –) الالعبين 

 -البحث: فروض 
 (.الالعبات –الالعبين ) لدى العبي سيف المبارزةتوجد فروق دالة إحصائياً في الرضا الحركي  -
 –الالعبين ) لدى العبي سيف المبارزةتوجد فروق دالة إحصائيًا في السلوك التنافسي  -

 (.الالعبات
لدى العبي سيف توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الرضا الحركي والسلوك التنافسي  -

 (.الالعبات –الالعبين ) المبارزة
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 -البحث: مصطلحات 
 -الحركي: الرضا 

 ( 34:  22هو حالة إشباع نفسي ناتجة عن ممارسة نشاط حركي مقبول.     )  -
 -: التنافسيالسلوك 

 ( 83:  2)  تلقائيًا. سلوكاً  وليس والمنافسات التدريب أثناء الدوافع من طبيعي فعل رد هو -

 -السابقة: الدراسات 
اء المهاري دوعالقته بمستوي األالرضا الحركي "بعنوان  (20()2001محمود فضل )دراسة 

وبلغت  ،يمثل مجتمع البحث العبي كرة اليد ،استخدم الباحث المنهج الوصفي" لالعبي كرة اليد
 20العب وقد تم اختبار العينة األساسية للبحث بطريقة عمدية وبلغ عددها  135العينة الكلية 

 15سيوط باإلضافة إلى اعتبار العب وهم العبي مركز تدريب الموهوبين والعمالقة بمحافظة أ
ارتفاع نسبة الرضا الحركي لدى العبي  :توصل الباحث إلىو  ،لعينة االستطالعيةلالعب آخر 

مستوى المهارى مرتفع بتمتع العبي و كرة اليد بمركز تدريب الموهوبين والعمالقة بمحافظة أسيوط 
من الالعبين ذوى و  ،خفضالمستوى المهارى المن ذوي بمستوى رضا حركي أعلى من الالعبين و 

 .المستوى المنخفض للرضا الحركي
( بعنوان "برنامج مقترح باألدوات الصغيرة لتنمية الرضا 11()2004صفاء درويش )دراسة  -

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو  الحركي وتأثيره علي النشاط الزائد لمرحلة رياض األطفال"
طفل من مجتمع البحث  30طفل، وضابطة  30جريبية التصميم القبلي والبعدي لمجموعتين ت

أطفال للعينة االستطالعية، واستخدمت مقياس  10طفاًل منها  70طفل وكانت العينة  266
النشاط الزائد ومقياس الرضا الحركي، وكانت أهم النتائج هي: أن برنامج تنمية الرضا الحركي 

 وخفض النشاط الزائد لمرحلة رياض األطفال.المقترح له تأثير إيجابي علي تنمية الرضا الحركي 
"تأثير برنامج ألعاب شعبية ترويحية علي الرضا الحركي  بعنوان( 6()2005أمل جميل )دراسة  -

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم " االبتدائيةسنوات بالمرحلة  9 – 6لألطفال من 
 9 – 6طالب من  720مجتمع الكلي  طالب من 30طالب والضابطة  30المجموعتين التجريبية 

طالب، واستخدم مقياس تنر للرضا الحركي وكانت أهم النتائج  30سنوات، وعينة استطالعية من 
هي: األلعاب الشعبية كأحد األنشطة الترويحية تؤدي إلي تحسين إيجابي للرضا الحركي بدرجة 

 أفضل من عدم ممارستها لدي تالميذ المرحلة االبتدائية.
تأثير استخدام بعض أساليب التدريس  " دراسة بعنوان( 24()2012وفاء بكير )دراسة  -

واتبعت  " المختلفة وفقًا ألنواع الذكاء علي تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة والرضا الحركي
وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من طالبات الفرقة الثانية ، الدراسة المنهج التجريبي

: الدراسة لعدة نتائج اهمها وتوصلت ،طالبة 59وعددهن  ،بكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة
وجود فروق في تعلم مهارتي اإلرسال من اعلي مواجه والضرب الساحق بين أنواع الذكاءات 
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لح المتعددة داخل المجموعة األولي والتي استخدمت أسلوب التدريس بتوجيه األقران )التبادلي( لصا
وجود فروق في تعلم مهارتي اإلرسال من أعلي مواجه والضرب ، ممن يتسمن بالذكاء المكاني

الساحق بين أنواع الذكاءات المتعددة داخل المجموعة الثانية والتي استخدمت أسلوب التدريس 
 بالتعلم الذاتي لصالح ممن يتسمن بالذكاء الذاتي.

السلوك التنافسي "  وعنوانها( 12()2012) محسن محمد حسن، عباس مهدي صالحدراسة  -
المنهج الوصفي ، لعينة  استخدام" لالعبي الكاراتيه الناشئين واإلنجاز المهارى وعالقته باألداء 

الشامل أما النتائج  الحصر وبأسلوبالعبا(  16كغم( وبلغ عددهم )60من الالعبين الناشئين وزن )
أما  المهارى  األداءوعشوائيا في  واإلنجازافسي فقد كانت هناك عالقة ارتباط في السلوك التن

 لالعب. المهارى  األداءاالستنتاجات فقد كانت السلوك التنافسي لدى الالعب ال ينعكس على 
( بعنوان " 14()2014مجيد خدا يخش أسد و داليا حسين صالح و طارق أحمد )دراسة  -

 ألعاب القوي في مدينة السليمانية" الرضا الحركي وعالقته بالسلوك التنافسي واالنجاز لالعبي
منهج الوصفي بأسلوب المسحي والعالقات االرتباطية أما مجتمع البحث وعينته ال استخدم الباحثون 

م، الوثب  100فقد تم تحديد مجتمع البحث من العبي أندية السليمانية بألعاب القوى )عدو 
( العبا كعينة للبحث بطريقة 15( العبا تم اختيار)18الطويل، رمي الرمح(، والبالغ عددهم )

( العبين تم استبعادهم من العينة الرئيسة، 3ة االستطالعية فقد تكونت من )عينة التجربو عشوائية 
مقياس الرضا الحركي ومقياس السلوك التنافسي وتم التوصل إلى عدة استنتاجات منها: واستخدم 

مستوى و الرضا الحركي كان مرتفعا لدى الالعبين عينة البحث كل بحسب الفعالية التي يمارسوها، 
لم و ي كان منخفضا لدى الالعبين عينة البحث كل بحسب الفعلية التي يمارسوها، السلوك التنافس

 تظهر هناك عالقة ارتباط بين الرضا الحركي والسلوك التنافسي لدى الالعبين عينة البحث.
" الرضا الحركي وعالقته  بعنوان( 7()2014أمنه فاضل جواد و رواء عالوي كاظم )دراسة  -

استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب  اولة والتصويب بكرة اليد"بدقة أداء مهارتي المن
 98طالب من مجموع  30طالبًا وعينة استطالعية من  60المسحي، وكانت عينة البحث من 

طالبًا الممثلين لمجتمع البحث، وكانت أهم النتائج هي: هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين 
 ينة البحث لمهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد.الرضا الحركي ودقة أداء ع

السلوك التنافسي وعالقته بفاعلية الذات "  وعنوانها(  21()2015مني محمد كمال )دراسة  -
من ( العبًا 14عينة والبالغ عددهم )على  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي،لالعبي المبارزة " 

العبين لكل مجموعة، وكانت أهم  7إلي مجموعتين  سنة، وتم تقسيمهم 20الالعبين بمرحلة تحت 
وجود فروق دالة إحصائيًا بين العبي االنجاز المرتفع واالنجاز المخفض لصالح  االستنتاجات

العبي مجموعة االنجاز المرتفع في كل من فاعلية الذات، السلوك التنافسي، ووجود عالقة ارتباطية 
   سي.عكسية بين فاعلية الذات والسلوك التناف

" الذكاء الجسمي وعالقته بالرضا  بعنوان( 9()2015حيدر ناجي حبش وأخرون )دراسة  -
استخدم الحركي لمهارة المناولة والتهديف لالعبي منتخب جامعة الكوفة بكرة القدم للصاالت" 
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الباحثون المنهج الوصفي باألسلوب المسحي، ومجتمع البحث من الطالب العبي منتخب جامعة 
العبين، استخدم  10العب، والعينة االستطالعية من  18بكرة القدم للصاالت وعددهم الكوفة 

مقياس الذكاء الجسمي ومقياس الرضا الحركي، وكانت أهم النتائج هي: أن الذكاء الجسمي له 
 عالقة معنوية مع الرضا الحركي لمهارة المناولة والتهديف.

الذكاء االنفعالي وعالقته بالسلوك  وان "بعن (23( )2016وائل مبروك إبراهيم )دراسة  -
" واستخدم الباحث المنهج الوصفي، التنافسي لدى ال عبى منتخبات الجامعات المصرية للمالكمة

( العب مالكمة من المشاركين في بطولة الجمهورية للجامعات، وكان 40وكانت عينة البحث )
ين الفائزين والمالكمين المهزومين لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المالكمأهم النتائج 

المالكمين الفائزين في مستوى الذكاء االنفعالي بأبعاده المختلفة )إدارة االنفعاالت، التعاطف، تنظيم 
وكذلك في  االنفعاالت، المعرفة االنفعالية، التواصل االجتماعي، االستقاللية، القدرة على التكيف(

 بينهما. ارتباطيهقة مستوى السوك التنافسي ووجود عال
برنامج جمباز تشكيلي وتأثيره في التحصيل المعرفي  " بعنوان( 5()2017إلهام الجندي )دراسة  -

لبعض مهارات الجمباز والرضا الحركي لدي تلميذات الحلقة األولي من التعليم  والمهارى 
ضابطة وكانت العينة استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو المجموعتين التجريبية وال "األساسي

من طالب مرحلة التعليم األساسي واستخدمت القياسات الثالثة القبلية والبينية والبعدية وكانت أهم 
 المهارى النتائج هي: وجود فروق دالة إحصائيًا بين مستوي التحصيل المعرفي ومستوي األداء 

ستوي الرضا الحركي ومستوي ولصالح المجموعة التجريبية وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً بين م
 ولصالح المجموعة التجريبية. المهارى األداء 

"السلوك التنافسي وعالقته بدافعية اإلنجاز واإلحباط بعنوان  (1()2017رشاد ) إبراهيمدراسة  -
استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب  النفسي لدي العبي المنتخبات الرياضية بجامعة المنيا"

مجتمع البحث من جميع الطالب الالعبين بمنتخب الجامعة بجميع األنشطة المسحي، وكان 
( العب واستخدم 500( العب، واختيرت منهم عينة عشوائية عددها )1350الفردية والجماعية )

مقياس السلوك التنافسي ومقياس دافعية واالنجاز ومقياس االحباط النفسي وكانت أهم النتائج هي: 
دالة احصائيًا بين كاًل من السلوك التنافسي ودافعية االنجاز، و السلوك توجد عالقة ارتباطية 

 التنافسي واإلحباط النفسي لدي العبي الرياضات الفردية بالمنتخبات الرياضية بجامعة المنيا.
 
 

 -البحث: إجراءات 
 -البحث: منهج 

 البحث.استخدم الباحث المنهج الوصفي باستخدام االسلوب المسحي لمالئمة لطبيعة 
 -البحث: مجتمع وعينة 
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اختيرت عينة البحث األساسية بالطريقة العمدية من العبي سيف المبارزة المسجلين باالتحاد 
لسالح سيف المبارزة فردي للناشئين تحت  1المصري للسالح والمشاركين في بطولة كأس مصر 

، واشتملت على عدد م2018/  9/  14-13القاهرة في  بإستاد 2سنة، والمقامة بالصالة رقم  11
( العبة، وتم استبعاد العبة لتغيبها عن البطولة، وتكونت العينة األساسية 31( العب و )30)

العبات من العبي أكاديمية  5العبين و  5العبة، والعينة االستطالعية من  15العب و  15من 
 ليون للمبارزة.

                  -تجانس عينة البحث :
 ( 1جدول ) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث
 40ن =           )قيد البحث(والعمر التدريبي  والطول والوزن في متغيرات السن 

 الالعبات الالعبين المتغيرات
 االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط االلتواء االنحراف الوسيط المتوسط

 -0.211 0.027 10.07 10.06 -0.508 0.022 10.06 10.05 السن

 2.7999 138 138.55 -0.381 2.743 145 144.1 الطول
0.836

3 

 -0.839 1.418 41.5 41.3 -0.098 1.395 39 39.05 الوزن
العمر 

 التدريبي
3.706 3.75 0.271 0.456- 3.44 3.5 0.187 0.492- 

والعمر  متغيرات السن والطول والوزن ( أن معامالت االلتواء لعينة البحث في 1يتضح من جدول )
 اعتدالية عينة البحث. على( مما يدل 3)±قد انحصرت ما بين و  التدريبي

 -البيانات: وسائل وأدوات جمع 
 مقياس الرضا الحركي -1

إيمانًا منهما بأن بعض مقاييس صورة الجسم  Allenوآلن  Nelsonصممه في األصل نيلسون 
Self Concept  أو مقاييس مفهوم الذاتBody Image  ال تعطي اهتمامًا واضحًا للجانب

الحركي اإلنساني، إذ أن المقياس يحاول التعرف علي درجة رضاء الفرد عن حركاته وصفاته 
 الحركية والبدنية، وقد قام محمد حسن عالوي باقتباس هذا المقياس.

التي أجريت علي العبارات األصلية ثم عبارة وفي ضوء الدراسات  50والمقياس األصلي يتضمن 
لتناسب التطبيق في البيئة المصرية، فعلي  األخرى حذف بعض العبارات واستبدال بعض العبارات 

سبيل المثال تم حذف عبارات مثل "عندي قدرة علي مسايرة الموسيقي عند الرقص"، "أستطيع ركل 
لتطبيق علي التلميذات وبذلك أصبح المقياس كرة ثابته لمسافة طويلة" نظرًا لعدم مناسبة العبارة ل

 ( 171:  15)                                 عبارة. 30يتكون من 
 السلوك التنافسي مقياس -2
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 Competitveم بتصميم استخبار السلوك التنافسي Harrus 1984قامت دورثي هاريس 

Behavior Questionnaire  لمحاولة التعرف علي السلوك التنافسي لالعب الرياضي الذي
يحتاج إلي الرعاية والتوجيه وإلي التدريب علي المهارات النفسية، وتضمن االستخبار في صورته 

 20باقتباس االستخبار وتعريبه واختصاره إلي  محمد حسن عالوي عبارة، وقد قام  50األصلية 
معامل تي أجريت علي الصورة األصلية لالستخبار، وكان عبارة فقط في ضوء بعض الدراسات ال

 (43:  15.         ) 0.78 تاالتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا قد بلغ
 علىتم تطبيق مقياس الرضا الحركي ومقياس السلوك التنافسي      -االستطالعية: الدراسة  -

فراد عينة البحث األصلية ومن ( العبات من غير أ5( العبين و )5عينة استطالعية قوامها )
نفس مجتمع البحث، وفي إطار الدراسة الحالية تم إيجاد معامل الثبات بطريقة تطبيق االختبار 

 مع إيجاد الصدق الذاتي للمقياس للعينة قيد البحث. Test Re – Testوإعادة االختبار 
 -التنافسي: رضا الحركي والسلوك ال المعامالت العلمية لمقياس -
بعد مرور أسبوع  تطبيقهقام الباحث بحساب الثبات عن طريق االختبار وإعادة    -الثبات:  -

 من التطبيق األول علي العينة االستطالعية كما يوضح الجدول:
 (2جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني
 10=  2= ن 1ن

 المقياس

 الالعبات الالعبين

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ر

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ر

 ع س ع س ع س ع س

الرضا 

 الحركي
85.6 2.702 84.6 2.608 0.929 84.2 1.92 83.8 1.304 0.7177- 

السلوك 

 التنافسي
52.8 2.28 51.6 2.702 0.795 50.2 1.48 49.2 1.304 0.8015- 

 0.602=  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي 
من التطبيق األول والتطبيق  كالً ( وجود ارتباط دال إحصائيا بين 2يتضح من الجدول رقم )  

 األمر الذي يشير إلى ثبات المقياس المستخدم. الثاني لمقياس الرضا الحركي والسلوك التنافسي
         معامل الثبات√  =  قام الباحث بحساب الصدق الذاتي عن طريق إيجاد     -الصدق: -
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 ( 3جدول ) 
 ومقياس السلوك التنافسي لالعبين والالعبات.معامل الصدق الذاتي لمقياس الرضا الحركي 

 10= 2= ن 1ن 

 المقياس
 الالعبات الالعبون 

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ر

معامل 
 الصدق

 التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ر

معامل 
 ع س ع س ع س ع س الصدق

الرضا 

 الحركي
85.6 2.702 84.6 2.608 0.929 0.9638 84.2 1.92 83.8 1.304 0.7177- 0.8472 

السلوك 

 التنافسي
52.8 2.28 51.6 2.702 0.795 0.8916 50.2 1.48 49.2 1.304 0.8015- 0.8953 

 0.602=  0.05مستوي قيمة )ر( الجدولية عند 

 0.9638( حصول مقياس الرضا الحركي علي معامل صدق ذاتي بقيمة ) 3يوضح الجدول رقم )
( لالعبات، وحصول مقياس السلوك التنافسي علي معامل صدق  0.847( لالعبين، وبقيمة ) 

( لالعبات، مما يدل علي أن مقياس  0.8953( لالعبين، وبقيمة )  0.8916ذاتي بقيمة ) 
 لرضا الحركي ومقياس السلوك التنافسي صادقًا فيما يقيس.ا

 -عرض النتائج ومناقشتها:
خالل هدف البحث وتساؤالته والبيانات الخاصة بعينة البحث وتبويبها في من  -عرض النتائج:

   -جداول ومعالجتها إحصائيًا ظهرت نتائج البحث كالتالي:
 ( 4 جدول )

 المبارزة  سيف والعبات العبيبين  الحركيالرضا داللة الفروق لمقياس 

 15=  2= ن 1ن

 العينة

 المقياس

الفرق بين  15الالعبات     ن =  15الالعبين      ن = 

 المتوسطين

قيمة ت 

 ع س ع س المحسوبة

الرضا 

 الحركي
92.267 5.216 85.867 7.998 6.4 2.234* 

 2.14)للطرفين( = 14حرية  ودرجة  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 
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 ( 1شكل ) 

 

 الالعبينلصالح  والالعبات الالعبينفروق دالة إحصائيا بين  ( وجود1رقم ) الشكليتضح من 
 .رضا الحركيفي مستوى ال

 (5)جدول 

 المبارزة  سيف والعبات العبيبين  السلوك التنافسيداللة الفروق لمقياس 

 15=  2= ن 1ن

 العينة
 

 البعد

الفرق بين  15الالعبات     ن =  15الالعبين      ن = 

 المتوسطين

قيمة ت 

 ع س ع س المحسوبة

السلوك 

 التنافسي
52.87 2.924 49.73 2.685 3.14 4.962* 

 2.14)للطرفين( = 14حرية ودرجة  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 
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 ( 2شكل ) 

 

 الالعبينلصالح  والالعبات الالعبين( وجود فروق دالة إحصائيا بين 2رقم ) الشكليتضح من 
 .السلوك التنافسيفي مستوى 

 ( 6 جدول )

 داللة معامل االرتباط بين مقياس الرضا الحركي ومقياس السلوك التنافسي لالعبي سيف المبارزة

 15=  2= ن 1ن

 ع س المقياس
 السلوك التنافسي الرضا الحركي

 الالعبات الالعبون الالعبات الالعبون

ي
رك

ح
 ال

ضا
لر

ا
 

 0.271 * 0.649 0.398  4.89 91.733 الالعبون

 * 0.534 * 0.627   3.638 85.33 الالعبات

ي
س

اف
تن

ال
ك 

و
سل

ال
 

 * 0.623    3.599 51.33 الالعبون

     2.27 49.2 الالعبات

 0.497=  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوي معنوية 

 

48

49

50

51

52

53

الالعبين الالعبات

الالعبين

الالعبات



 2019يناير  31العدد  –معة السادات جا -بمدينة السادات  مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية الرياضية

- 11 - 
 

 ( 3شكل ) 

 

(  وجود ارتباط  دال إحصائيا بين الالعبين في مقياس الرضا  3من الشكل رقم )  حيتض

الحركي وبين الالعبات في مقياس الرضا الحركي مع الالعبين والالعبات في مقياس السلوك 

التنافسي، وبين الالعبون مع الالعبات في مقياس السلوك التنافسي وبقيم ارتباط أكبر من قيمة 

 .0.05ند مستوي معنوية "ر" الجدولية ع

 -وتفسيرها: مناقشة النتائج 

والخاص بداللة الفروق لمقياس الرضا الحركي بين  (1( والشكل رقم )4جدول )يتضح من 
سنة وجود فروق دالة إحصائيًا بين  11الالعبين والالعبات لسالح سيف المبارزة الناشئين تحت 

الالعبين والالعبات حيُث كانت قيم ت المحسوبة هي قيمة أكبر من قيمة ت الجدولية وبقيمة 
المتوسط الحسابي للمقياس لالعبين بقيمة ، وحيُث كان 0.05( عند مستوي معنوية 2.234)
 (.6.4( لالعبات وبفارق بين المتوسطين )85.867( وبقيمة )92.267)

ويعزوا الباحث هذا الي توافر حالة من الرضا الحركي عن مستوي أداء الالعبين والالعبات في 
 المنافسة األمر الذي جعل هناك داللة إحصائية لفروق المقياس.
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( أن التعبيرات الواضحة لخبرات النجاح هي المزاج اإليجابي 1998وي )ويشير محمد عال
واإلحساس بالرضا والفرح والسرور والحماس للعمل لبذل الجهد وما إلي ذلك االنفعاالت السارة 

 (196:  16تعتبر من الدوافع المباشرة لممارسة النشاط الرياضي.                   ) 

أن شعور المتعلم بالرضا عن أدائه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بثقته  (1996أمين الخولي )حيُث يذكر 
إلدراكية الحركية من خالل وجود امتعلم لذاته تتأثر بدرجة كفايته بنفسه، كما إن درجة قبول ال

 (168:  8ارتباط عالي بين اللياقة الحركية وبين مفهوم الرضا عن الذات.           ) 

أن الخبرات السابقة االيجابية التي يحقق فيها المتعلم النجاح  إلى (2001)راتب أسامة  كما يشير
والرضا في أي نشاط تؤدي إلي زيادة االستعداد والرغبة نحو االستمرار في ممارسة هذا النشاط، 
مما يتيح فرصة أفضل لتحسين المهارات الرياضية والشعور بالسعادة والرضا نتيجة لتحقيق 

 (256:  4)                                األهداف.                

(، 11()2004(، ودراسة صفاء درويش )20()2001وهذا يتفق مع دراسة كال من محمود فضل )
(، دراسة أمنه فاضل و رواء 24()2012(، دراسة وفاء بكير )6()2005ودراسة أمل جميل )

 (.5()2017لهام الجندي )(، دراسة إ9()2015(، دراسة حيدر ناجي وأخرون )7()2014عالوي )

في مستوى  الالعبينلصالح  والالعبات الالعبينوجود فروق دالة إحصائيا بين  ما سبقيتضح م -
 .رضا الحركيال

بين  التنافسيوالخاص بداللة الفروق لمقياس السلوك  (2( والشكل رقم )5جدول )يتضح من 
سنة وجود فروق دالة إحصائيًا بين  11الالعبين والالعبات لسالح سيف المبارزة الناشئين تحت 

الالعبين والالعبات حيُث كانت قيم ت المحسوبة هي قيمة أكبر من قيمة ت الجدولية وبقيمة 
، وحيُث كان المتوسط الحسابي للمقياس لالعبين بقيمة 0.05( عند مستوي معنوية 4.962)
 (.3.14( لالعبات وبفارق بين المتوسطين )49.73( وبقيمة )52.87)

يعزوا الباحث هذا الي توافر حالة من التنافس بين الالعبين عينة البحث في مستوي األداء ويظهر و 
 ذلك في السلوك التنافسي األمر الذي جعل هناك داللة إحصائية لفروق المقياس.

موقف أو حدث رياضي محدد بقوانين ولوائح  المنافسة ( أن2002)محمد عالوى وحيُث يشير  -
من قدرات ومهارات  همنظمة معترف بها وفيها يحاول الالعب الرياضي إظهار وإبراز اقصى ما لدي
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        واستعدادات كنتيجة لعمليات التدريب المنظمة لمحاولة تحقيق النجاح أو الفوز على المنافس.                                         
 (17  :29 ) 

 إنجازيهإلي أن السلوك التنافسي ذو طبيعة  (2006احمد فوزي )وهذا ما يتفق مع ما أشار إليه 
شباع النفسي، فحالة االستعداد للتنافس ووجود منافس وحكام ومشاهدين كلها تعد هادفه إلي اإل

تلف عن الحالة التي متغيرات للموقف التنافسي تستثير دافعية السلوك الرياضي لإلنجاز بطريقة تخ
 (  35:  2)                                    .تستثيره في التدريب

 Wang & Callahanوانج وكالهن  وتتفق نتائج البحث مع نتائج دراسات كال من دراسة
عباس مهدي صالح، محسن  (،19()2004محمود الحوفي و مختار عبدالغني ) (،27()1999)

(، 21()2015، مني كمال )(13( )2015على حسين على ) ،(12( )2012محمد حسن )
 (1()2017(، دراسة إبراهيم رشاد )18()2017(، محمد نعمه حسن )10()2016صبري عمران )

 .خريناآلالعبين الن السلوك التنافسي يرتبط بأداء الالعب وفي الوقت نفسه مالحظته ألداء أ

في مستوى  الالعبينلصالح  والالعبات عبينالالوجود فروق دالة إحصائيا بين  ما سبقيتضح م -
 .السلوك التنافسي

ضا الحركي والخاص بداللة معامل االرتباط بين مقياس الر  (3( والشكل رقم )6جدول )يتضح من 
سنة  11ي بين الالعبين والالعبات لسالح سيف المبارزة الناشئين تحت ومقياس السلوك التنافس

وجود ارتباط دال إحصائيًا بين الالعبين والالعبات حيُث كانت قيم ر المحسوبة هي قيمة أكبر 
( بين الالعبين في كال من مقياس الرضا الحركي مع مقياس 0.649من قيمة ر الجدولية وبقيمة )

، وبقيمة ارتباط لالعبات أكبر من قيمة ر الجدولية 0.05السلوك التنافسي عند مستوي معنوية 
( 0.627في مقياس الرضا الحركي مع الالعبون في مقياس السلوك التنافسي وبقيمة ارتباط )

الجدولية في مقياس الرضا الحركي مع مقياس السلوك  وبقيمة ارتباط لالعبات أكبر من قيمة ر
( ، وبقيمة ارتباط لالعبون أكبر من قيمة ر الجدولية في مقياس 0.534التنافسي وبقيمة ارتباط )

(، بينما 0.623السلوك التنافسي مع الالعبات في نفس مقياس السلوك التنافسي وبقيمة ارتباط )
قيم أقل من قيمة ر الجدولية في مقياس الرضا الحركي مع لم توجد قيم ارتباط بين الالعبون وب

(، بينما لم توجد قيم ارتباط بين 0.398الالعبات في نفس مقياس الرضا الحركي وبقيمة ارتباط )
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الالعبون وبقيم أقل من قيمة ر الجدولية في مقياس الرضا الحركي مع الالعبات في مقياس 
 (.0.271السلوك التنافسي وبقيمة ارتباط )

إلي أن تطوير مستوي األداء وتحسين فاعليته يرتبط  Bower (1999)وهذا ما أشار إليه 
بالجوانب العقلية واالنفعالية واإلعداد الذهني لالعبين وتحسين التركيز والتحكم في االستثارة وخاصة 

 ( 13:  26أنشطة المبارزة التي تتطلب قدرة عالية علي التركيز واالنتباه.     ) 

(، ويعزوا الباحث هذا الي توافر 14()2014ذا يتفق مع دراسة مجيد خدا يخش وأخرون )وه -
حالة من الرضا الحركي دفع الالعبين والالعبات إلي التنافس وهذا ظهر هذا في مقياس السلوك 

 ارتباطالتنافسي ومستوي أداء الالعبين والالعبات في المنافسة األمر الذي جعل هناك داللة 
 ين الالعبين والالعبات في المقياسان المستخدمان مع العينة قيد البحث.إحصائية ب

 -االستخالصات: 

من واقع النتائج التي توصل إليها الباحث وفي ضوء المعالجات اإلحصائية لهذه النتائج وفي نطاق 
 طبيعة العينة وأهداف البحث أمكن التوصل إلى االستنتاجات اآلتية:

الرضا الحركي لدي العبي سيف المبارزة الناشئين مستوى  في إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
 سنة. 11تحت 

لدي العبي سيف المبارزة الناشئين  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السوك التنافسي -
 سنة. 11تحت 

السوك التنافسي الالعبين في مقياس و الرضا الحركي  الالعبين في مقياس وجود ارتباط بين -
 سنة. 11سيف المبارزة الناشئين تحت دى العبي ل

السوك التنافسي الرضا الحركي والالعبون في مقياس  الالعبات في مقياس وجود ارتباط بين -
 سنة. 11سيف المبارزة الناشئين تحت لدى العبي 

السوك التنافسي الرضا الحركي والالعبات في مقياس  الالعبات في مقياس وجود ارتباط بين -
 سنة. 11سيف المبارزة الناشئين تحت لدى العبي 
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لدى العبي السلوك التنافسي والالعبات لنفس المقياس  الالعبين في مقياس وجود ارتباط بين -
 سنة. 11سيف المبارزة الناشئين تحت 

ى العبي لدالرضا الحركي والالعبات لنفس المقياس  الالعبين في مقياس وجود ارتباط بينعدم  -
 سنة. 11سيف المبارزة الناشئين تحت 

السوك التنافسي الرضا الحركي والالعبات في مقياس  الالعبين في مقياس وجود ارتباط بينعدم  -
 سنة. 11سيف المبارزة الناشئين تحت لدى العبي 

 -التوصيات: 

 في ضوء أهداف البحث وتساؤالت ونتائج البحث التي تم التوصل إليها يوصى الباحث بما يلي: 

وعلى المنتخبات  بارزينبشكل دوري على الم الرضا الحركيضرورة االهتمام بتطبيق مقياس  -
 .في أسلحة المبارزة المختلفة وفي مختلف المراحل العمرية القومية بصفة خاصة

ربين برفع مستوى السلوك التنافسي من خالل تطوير بعض المهارات النفسية التأكيد على المد -
 .في أسلحة المبارزة المختلفة وفي مختلف المراحل العمرية لالعبين

 االهتمام بالجوانب النفسية في عملية التدريب فضاًل عن الجوانب البدنية والمهارية والخططية. -

 في مجال المبارزةعمل دورات تدريبية لصقل مدربي ب للسالحضرورة قيام االتحاد المصـري  -
للوصول  وذلك الرضا الحركيالسلوك التنافسي وإلقاء الضوء على أهمية  اإلعداد النفسي عامة وفي

 إلى أعلى المستويات الرياضية وكيفية التعامل مع الالعب في المواقف التنافسية. 

 
 
 
 

 المراجع
 -العربية: المراجع 
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