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جأثري برنامج جدرَبٍ مدعم بالحعزَز النفسٍ اإلجيابٍ علً مسحىي 
 الطمىح واألداء البدنٍ املهارٌ  لناشئ الحاَكىندو

 * أ.م.د/ هحود إبراهين هحود أحود 

 د / هنى إبراهين عبد الحويد **

 املقدمة ومشكلة البحث :
يعتبر التدريب الرياضي عممية تكاممية مشتركة تشتمل عمى المدرب والناشئ واإلدارة 
واإلمكانات عامة ، كما ييدف التدريب الرياضي الى الوصول ألعمى مستوى ممكن، وذلك من 
خالل اإلعداد المتكامل لمجوانب البدنية والميارية والخططية والنفسية ، كما ىو الحال في رياضة 

و ، حيث ينبغي أن  تتكامل جوانب اإلعداد النفسي والبدني والمياري لناشئ التايكوندو التايكوند
 وصوال الى تحقيق المستويات العميا.
أن االىتمام بتدعيم وتنمية الميارات  م(4102مجدي يوسف )وفي ىذا الصدد يري "

النفسية يؤدي إلي اإلعداد المتكامل لالعبين لتحقيق أفضل المستويات الرياضية، كما أن اكتساب 
الميارات النفسية يزيد من قدرة الالعب عمي مواجية الضغوط والتكيف مع ظروف التدريب 

 (5:  15الممارس  )والمنافسة لموصول إلي األداء الجيد واالستمتاع بالنشاط 
كما أن االىتمام بتعزيز السموك الرياضي وتدعيمو ال يزال موضع اىتمام كثير من العمماء          

والباحثين في مجال عمم النفس الرياضي، حيث يمثل سموك الالعب الركيزة األساسية التي يتوقف 
عاية النشء وتنميتو تنمية متزنة عمييا أداء الالعب والتفوق فيو ،والنشاط الرياضي وسيمة فعالة لر 

فممارسة النشاط الرياضي تكسب الفرد العديد من االتجاىات المرغوبة والتي يظير تأثيرىا في كل 
، كما يسعي عمم النفس الرياضي لحل الكثير من المشكالت ما يصدر عن الفرد من سموك

          (2: 3).ل إعداد الجانب النفسيالرياضية لموصول إلي أفضل النتائج من خال
أنو يقصد بالتعزيز التقوية أو التدعيم لالستجابة الحركية  م(4102أحمد فوزي )ويذكر 

رىا في المواقف التالية الرياضية بحيث تسود عمي غيرىا، فيزيد معدل انتقائيا ومن ثم ظيو 
 (171:  2. )المباشرة

 أن التعزيز شيئا  ىاما  في التعامل بين المدرب والناشئ م(4112أسامة راتب )كما يوضح 
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،حيث أنو يرتبط بتعديل السموك، وىناك مصطمحان غالبا  ما يستخدمان لوصف النتائج المترتبة 
فعندما تزداد الرغبة  Punishmentوالعقاب  Reinforcementعمي سموك الناشئ ىما: التعزيز 

 في تكرار السموك فذلك يعني أن ىناك تعزيزا  ،والتعزيز قد يكون إيجابيا  مثل إعطاء مكافأة، أو
سمبيا  مثل التخمص من شيء غير مرغوب فيو، وعندما تقل الرغبة في تكرار السموك فإن ذلك 

 (218: 4)يعكس وجود نوع من العقاب 
أن التعزيز عممية نفسية تتمثل في تحقيق اليدف أو في  م(4112أحمد أمين )كما يؤكد 

حالة الرضا واالرتياح التي تتبع السموك الناجح ،وبيذا يزيد التعزيز من احتمال ظيور ىذا السموك 
من أجل مزيد من الرضا واالرتياح، فتعزيز أداء حركي معين خالل حصة التربية الرياضية أو 

ريقة موجبة أو سالبة كالىما من وجية النظر ىذه يؤدي إلي خالل التدريب الرياضي بالنادي بط
 (106: 1تقوية وزيادة احتمال ظيوره في المواقف الرياضية المشابية . )

فعميو تتنوع أنواع المعززات وفق  بما أن التعزيز مرتبط ارتباط وثيق بالسموك اإلنساني ،و         
قسام وىذا التقسيم ليس بالمحدود والثابت، ولكنو السموك اإلنساني ويمكننا تقسيم المعززات إلى أ

يتنوع وفق طبيعة السموك المتوقع لكننا نحاول ىنا أن نقسم المعززات إلى أقسام تشمل معظم أنواع 
ويحدث نتيجة تقديم مثير مشبع عقب ظيور التعزيز الموجب التعزيز التي يمكن تنفيذىا، وىي 

ويحدث نتيجة تقديم مثير منفر عقب , والتعزيز السالب االستجابة الصحيحة فيزداد معدل ظيورىا 
ظيور االستجابة الخاطئة فيزداد معدل ظيور معدل ظيور استجابات أخري إلبعاد ىذا المثير من 

 الموقف، وبذلك تعتبر المثيرات المنفرة بمثابة معززات سالبة يعمل الفرد عمي تجنبيا. 
(12  :16( ، ) 2  :128) 

الحرص  الرياضي لمناشئين التدريب تصمم عناصر عند ويجب األخذ في اإلعتبار ىذا
لدييم ،ولفيم ىذه المتغيرات المصاحبة لألداء  الطموحوارتفاع مستوى  ئينشالنازيادة حماس عمى 

الناجح يتطمب ذلك معرفة التراكيب السيكولوجية التي ترتبط باألداء المثالي وتساىم في تحديد 
األداء، وربما الطالقة النفسية ىي العامل النفسي األساس بوصفيا خبرة ذاتية  مستوى ونوعية

إيجابية تكون عمى ارتباط وثيق باألداء المثالي والقيم، وفي ضوء قمة الدراسات التي تناولت الجانب 
النفسي في فعالية التايكوندو بوصفيا لعبة حديثة ، فضال عن قمة البحوث التي تناولت الربط بين 

 (  14: 10لطالقة النفسية بمستوى اإلنجاز المياري في التايكوندو)ا
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 الالعبينالمؤثرة في نشاط  المتغيرات أىم أحد باعتباره ،ىاما   دورا   الطموح مستوى يمعبو 
 اجتماعي نفسي توافق من ليم إليو ومايحقق يسعون الذين الطموح أنماط حيث من يختمفون كونيم،

ان الطموح ىو المستوى الذي ييدف الفرد إلى  م(4112شحاته )محمد ربيع " يشير ، حيث 
 (24:  6)يطمح إلى تحقيقو . الوصول إليو ، أو ىو مستوى األداء الذي

 يعد لذا الحياة فى أمنياتو تحقيق إلى الفرد تدفع التى الدافعة القوة ويعتبر الطموح بمثابة
 في سموك اإلنسان يمثل الذي المؤشر بمثابة اإلنسانية لكونو الشخصية أبعاد أىم من وأحدا   وحالطم
 محمـد عميثة"  سةادر  ومع المجتمع الذي يعيش فيو ،وىذا ما توصمت إليو مع نفسو تعاممو

في البناء النفسي واإلجتماعي  جزءا  ىاما  وأساسيا   الطموح مستوى أنحيث أشار إلى  م(4112)"
ل مع الضغوط المختمفة لمفرد ، بكونو قادر عمى التعام لمفرد، فيو يبمور ويعزز اإلعتقاد والتفاؤلية

 (32:  19في مجتمعو.)
من أجل  والقدراتكما إن مستوى الطموح يمثل الباعث الذي يحرك الطاقات واإلمكانات 

مما يساىم في تحسين مستوى رضاىم عن المختمفة  القدراتأفضل ، بما يتناسب مع  أداءإحداث 
دون أن يكون لديو  ممارسة النشاط، حيث ال يمكن االستمرار في  الممارس النشاط الرياضي

  (63:  8)مستوى مناسب من الطموح يدفعو نحو تحقيق النجاح والتميز في أدائو.
كما يتصف الفرد ذو مستوى الطموح العالي بالقدرة عمى المنافسة، واإلقدام عمى المخاطرة، 

ويعد مستوى الطموح عامل واقعي لألداء والتفوق  والتحدي، والقدرة عمى الضبط الداخمي لمسموك،
  (97: 5كما يعتبر من خصائص الشخصية الصمبة التي تتحمل الضغوط . )

بالممارسة الرياضية وعوامل وأسباب إستمرار الالعبين في  انالباحث ومن خالل إىتمام
( 14التايكوندو تحت )ناشئ ل الممارسة  سجالتبعة متاوب،  وأسباب العزوف ومواجيتياالممارسة 

تبين عزوف العديد من  بنادي غزل المحمة الرياضي بمدينة المحمة الكبرى بمحافظة الغربية عام
عمى مستوى االداء البدني والمياري حيث  مما يؤثر سمبا   رسة المنتظمة لمعبةالناشئين عن المما

ر مستوى االداء البدني والمياري وقد تأث الرياضي لمناشئينالتدريب  مرارية فيعدم تطبيق مبدأ اإلست
من ناشي  مجتمع الممارسين، ومن خالل قيام الباحثان بدراسة استطالعية عمى لدييم بالسمب

( ناشئ  والمسجمين 32رياضة التايكوندو بنادي غزل المحمة لمموسم الرياضي والبالغ عددىم )
( ناشئين غير 8)ن وجود تبي م( 2020/2021باإلتحاد المصري لمتايكوندو لمموسم الرياضي )
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وبسؤال المدرب عن  % من المجموع الكمي لمممارسين25أي بنسبة مئوية  منتظمين بالتدريب
وبتطبيق سؤال استبياني عمى الناشئين بسبب عدم اإلنتظام مستوى االداء لدييم اشار الي انخفاضو 

حيث أنو ال  ل الكافيبالشك يماىتمامأن التدريب ال يحظى بتبين لمعرفة أسباب عدم اإلنتظام 
نحو تطوير مستوى األداء والحرص عمى تنفيذ  يدفع سموكيم واتجاىيميم واليحقق اثارة لطموح

 من قبل المدرب .الواجبات التدريبية المخطط ليا 
وذلك لكون مستوى الطموح مـن السـمات النفسـية اليامة  والمرتبطة طرديا  بمسـتوى األداء 

، لكونيـا تعبـر عـن اسـتعداد الرياضى لبـذل أقصـى جيـد مـن أجـل تحقيـق الفوز مـن  الرياضى
 ( 288: 16المنافسة أو المباراة ، وانيـا مـن أىم المحددات األساسية لمسموك التنافسى.)

وألن التعزيز النفسي اإليجابي عممية نفسية تتمثل في تحقيق اليدف أو في حالة الرضا 
ي تتبع السموك الناجح ، وبيذا يزيد التعزيز من احتمال ظيور ىذا السموك من أجل واالرتياح الت

مزيد من الرضا واالرتياح ، فتعزيز أداء حركي معين خالل التدريب الرياضي بالنادي بطريقة 
 (106: 1موجبة يساىم بتتقوية وزيادة احتمال ظيوره في المواقف الرياضية المشابية . )

وىذا ما أشار إليو الموقع الرسمي لمتابعة نتائج منافاسات التايكوندو بألومبياد طوكيو 
م( أن اإلعداد النفسي الجيد لدى العبي التايكوندو وتعزيز مطمح الالعب نحو رفع عمم 2020)

 (27دولتو في مناصات التتويج يساىم في تعبئة طاقات العبي التايكوندو نحو الفوز.)
الباحثان  تض السابق فقد تشكمت المتغيرات األساسية لمبحث والتي دفعومن خالل العر 

الى التعرف عمى تأثير برنامج تدريبي مدعم بالتعزيز النفسي اإليجابي عمى مستوى الطموح واألداء 
 ( عام.14البدني المياري لناشئي التايكوندو تحت )

 هدف البحث :
تأثير برنامج تدريبي مدعم بالتعزيز النفسي اإليجابي عمى ىدف البحث الى التعرف عمى 

 .مستوى الطموح واألداء البدني المياري لناشئي رياضة التايكوندو
 البحث :فروض 
بــين القيــاس القبمــي والقيــاس البعــدي فــى مســتوى الطمــوح بــين القيــاس القبمــي والقيــاس البعــدي فــى مســتوى الطمــوح توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  -11

 لدى عينة البحث ولصالح القياس البعدي.لدى عينة البحث ولصالح القياس البعدي.
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داللـــة إحصـــائية بـــين القيـــاس القبمـــي والقيـــاس البعـــدي فـــى مســـتوى األداء داللـــة إحصـــائية بـــين القيـــاس القبمـــي والقيـــاس البعـــدي فـــى مســـتوى األداء توجـــد فـــروق ذات توجـــد فـــروق ذات  -22
 البدني المياري لدى عينة البحث ولصالح القياس البعدي.البدني المياري لدى عينة البحث ولصالح القياس البعدي.

 أهمُة البحث :
 تكمن أىمية البحث في :تكمن أىمية البحث في :

ظــــاىرة العــــزوف عــــن التــــدريب فــــي العديــــد مــــن ظــــاىرة العــــزوف عــــن التــــدريب فــــي العديــــد مــــن يســــتمد ىــــذا الموضــــوع أىميتــــو بإعتبــــار ان يســــتمد ىــــذا الموضــــوع أىميتــــو بإعتبــــار ان  -
 المبادئ األساسية لمتدريب مما تؤثر سمبًا عمى مستوى األداء.المبادئ األساسية لمتدريب مما تؤثر سمبًا عمى مستوى األداء.  األنشطة الرياضية التحققاألنشطة الرياضية التحقق

قمــة األبحــاث التــى تناولــت النــواحي النفســية لرياضــة التايكونــدو بــالرغم مــن إقبــال الالعبــين قمــة األبحــاث التــى تناولــت النــواحي النفســية لرياضــة التايكونــدو بــالرغم مــن إقبــال الالعبــين  -
 لتعمم تمك الرياضة ولكن يالحظ عدم إستمرارىم وعذوف الكثير منيم .لتعمم تمك الرياضة ولكن يالحظ عدم إستمرارىم وعذوف الكثير منيم .

ى النشـــئ الرياضـــي فـــي ى النشـــئ الرياضـــي فـــي اىميـــة تســـميط الضـــوء عمـــى تحقيـــق مســـتوى عـــالي مـــن الطمـــوح لـــداىميـــة تســـميط الضـــوء عمـــى تحقيـــق مســـتوى عـــالي مـــن الطمـــوح لـــد -
 ..األنشطة الرياضية المختمفةاألنشطة الرياضية المختمفة

 اإليجـابياإليجـابي عـن التعزيـز النفسـيعـن التعزيـز النفسـي الالزمـةالالزمـة بالمعمومـاتبالمعمومـات المـدربينالمـدربين تزويـدتزويـد فـيفـي ىـذا البحـثىـذا البحـث يسـيميسـيم -
نعكاسـو عمـى مسـتوى طمـوحيم  لمنشـئلمنشـئ اإليجابيـةاإليجابيـة والمسـاندةوالمسـاندة  المعنويالمعنوي الدعمالدعم وأىميةوأىمية نعكاسـو عمـى مسـتوى طمـوحيم وا   لـولـو ممـاممـاوا 
 ..وتطوير المستوىوتطوير المستوىتعبئة الطاقات واالىتمام بالتدريب تعبئة الطاقات واالىتمام بالتدريب  فىفى ألثرألثراا بالغبالغ

 فـى المجـال الرياضـىفـى المجـال الرياضـى  الباحثـانالباحثـان عمـمعمـم حـدودحـدود فـيفـي – القميمـةالقميمـة البحـوثالبحـوث مـنمـن الحـاليالحـالي البحـثالبحـث يعتبـريعتبـر -
 ..ومستوى الطموح ومستوى الطموح  يب المدعم بالتعزيز اإليجابييب المدعم بالتعزيز اإليجابيالتدر التدر  تناولتتناولت التيالتي

 بضـرورة توجيـوبضـرورة توجيـو نـادتنـادت التـيالتـي الدراسـاتالدراسـات مـنمـن العديـدالعديـد لتوصـياتلتوصـيات اسـتجابةاسـتجابة الحـاليالحـالي البحـثالبحـث يـأتييـأتي -
 باعتبـارىم مـنباعتبـارىم مـنمسـتوى الطمـوح مسـتوى الطمـوح التعزيـز النفسـي التعزيـز النفسـي   متغيـراتمتغيـرات نحـونحـو والتقصـيوالتقصـي البحـثالبحـث مـنمـن المزيـدالمزيـد

 ..الرياضيينالرياضيين لدىلدى األداءاألداء المرتبطة بتحسينالمرتبطة بتحسين المتغيراتالمتغيرات
أال وىـي أال وىـي الميتمـين بالمجـال الرياضـي الميتمـين بالمجـال الرياضـي تشـغل تشـغل   الميمـة التـىالميمـة التـى القضـاياالقضـايا إحـدىإحـدى عمـيعمـي الضـوءالضـوء إلقاءإلقاء -

 .أىمية التعزيز النفسي بالتدريب في تعبئة طاقات الرياضيين نحو األداء األفضلأىمية التعزيز النفسي بالتدريب في تعبئة طاقات الرياضيين نحو األداء األفضل
 مصطلحات البحث:

 Psychological Reinforcement:  التعزيز النفسي
ىو الحادث أو المثير الذي يؤدي إلي زيادة احتمال تكرار حدوث االستجابة موضوع 
التعزيز أي االستجابة المسبوقة بالتعزيز مباشرة قد يكون التعزيز ايجابيا   وذلك في حالة تقديم أو 
تطبيق بعض المثيرات المرغوب فييا عمي نمط سموكي مما تؤدي إلي زيادة احتمال حدوثة مستقبال  
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قد يكون التعزيز سمبيا  عندما تتم إزالة بعض المثيرات غير المرغوب فييا بعد أداء نمط سموكي و 
معين فإنياء حالة العقاب أو األلم أو اإلزعاج يؤدي إلي زيادة احتمال تكرار حدوث االستجابات أو 

 (281:  11)األنماط السموكية التي سبقت ىذه االزالة في المستقبل 
 Ambition level مستوى الطموح:
ألىداف التي يضعيا الفرد لذاتو في محاوالت  نياعمى إ م(4104) "باظةأمال أ " عرفتو

تعميمية أو أسرية، أو اقتصادية، أو مينية، ويحاول تحقيقيا، وتتأثر بالعديد من المؤثرات الخاصة 
 (20:  5)وبشخصية الفرد أو القوى البيئية المحيطة بو.

 Performance levelمستوى األداء: 
ىو قدرة الناشئ البدنية الميارية في النشاط الرياضي الممارس والتي تشير الى التخطيط 

 العممي السميم في التدريب الرياضي.) تعريف اجرائي(
 الدراسات السابقة:

  -لمايمى : ثان بتقسيم الدراسات السابقة وفقا  الباح وقد قام
  -: النفسيعزيز الت دراسات تناولتأوال  
( ىدف البحث إلي االختيار بين 22)مDeleon et al( "4110)" دايمون وأخروندراسة  .1

نوعي التعزيز االيجابي والسمبي في عالج السموك المنفمت لدي الطفمة حيث تضمنت 
سموكياتيا الشاذة اإليذاء الذاتي )الخدش بنفسيا( والعدوان )ضرب اآلخرين أو ركميم أو 

ريت ىذه قرصيم أو دفعيم أو خدشيم( ، وكان المنيج المستخدم ىو المنيج التجريبي ، وأج
( سنوات ، وقد اشارت أىم 10تبمغ من العمر )مصابة بالتوحد ( فتاة 12الدراسة عمى )

النتائج إلى أن كان التعزيز اإليجابي أكثر فاعمية من التعزيز السمبي في تقميل سموك مشكمة 
 اليروب لمطفمة المصابة بالتوحد.

اكتشاف دور  ( ىدف البحث إلي23)مJesse Beam( "4102)" جيسي بيم  دراسة .2
التعزيز اإليجابي في تحفيز طالب المرحمة الثالثة في ثالث مدارس ابتدائية في والية كارولينا 

( والنشاط البدني في التعميم االبتدائي الميداني من PEالشمالية لالنخراط في التربية البدنية )
ز اإليجابي في وجية نظر طالب الصف الثالث ،والمربين البدنيين الذين يستخدمون التعزي

فصوليم ، ومقدمي الرعاية لمطمبة في ثالث مدارس ابتدائية في الفصل األول في والية 



 

 

7 
 

كارولينا الشمالية. يتيح تحديد ىذه الدوافع لسموك المعمم إجراء تعديالت لتحسين الميارات 
وتقميل السموكيات غير المرغوب فييا ، وكان المنيج المستخدم ىو المنيج الوصفي ، 

( طالبا  )تسعة ذكور وتسعة إناث( من المدارس اإلبتدائية 18ريت ىذه الدراسة عمى )وأج
من أولياء أمور الطالب المشاركين، وثالثة معممين فيزيائيين )واحد  18الثالث المختمفة، و 

من اإلناث( في عممية جميع البيانات . ، وقد اشارت أىم النتائج إلى أن  2من الذكور، 
ورا  في ىاما في تشكيل سموك الطالب، يعزز النشاط المنظم والجسماني عمى الحوافز تمعب د

العالقات اإليجابية بين األقران ، تتيح مشاركة مقدمي الرعاية في تعميم أطفاليم التواصل بين 
، تزيد قدرة المعمم عمى استخدام الحوافز  المعمم والقائم بالرعاية لتعزيز برنامج التعميم العام

بشكل مناسب من احتمالية السموكيات المرغوبة والتطبيق المتسق عمى مستوى المدرسة 
 يعزز نتائج الطالب اإليجابية. PBISلنموذج 

لتعرف عمي العالقة بين التعزيز النفسي بيدف ا( 3)م(4102أحمد ناصر زين )دراسة "  .3
ت األخضر وعالقتو بالتدفق النفسي لدي العبي كرة القدم، ومستوي اإليجابي باستخدام الكار 

استخدم الباحث المنيج التجريبي التدفق النفسي لدي ناشئي كرة القدم بمحافظة بني سويف ، 
( من ناشئ كرة قدم من الالعبين الناشئين 200وكانت عينة البحث )لمجموعة تجريبية واحدة 

م ، توصمت نتائج البحث إلي أنو توجد عالقة 2003/2004بمحافظة بني سويف مواليد 
ارتباطية طردية دالة إحصائيا  بين التعزيز النفسي اإليجابي باستخدام الكارت األخضر 

 والتدفق النفسي لدي ناشئي كرة القدم عينة البحث.
 -دراسات تناولت مستوى األداء برياضة التايكوندو : ثانيا  
التعــرف عمــى التعــرف عمــى بيــدف بيــدف   ((2424م( )م( )41024102))  Mathunjwa et alوآخــرون وآخــرون   مــاثونجوامــاثونجوا  اســة "اســة "در در  ..11

أسـابيع عمـى تكـوين الجسـم والمياقـة البدنيـة أسـابيع عمـى تكـوين الجسـم والمياقـة البدنيـة   44تأثير برنامج تدريبي عالي الشـدة متقطـع لمـدة تأثير برنامج تدريبي عالي الشـدة متقطـع لمـدة 
ومســـتوى األداء لالعبـــي التايكونـــدو فـــي جنـــوب إفريقيـــا ، وكـــان مـــنيج الدراســـة ىـــو المـــنيج ومســـتوى األداء لالعبـــي التايكونـــدو فـــي جنـــوب إفريقيـــا ، وكـــان مـــنيج الدراســـة ىـــو المـــنيج 

( العب مقسمين لمجمـوعتين )تجريبيـة وضـابطة( ، ( العب مقسمين لمجمـوعتين )تجريبيـة وضـابطة( ، 3434التجريبي ، واشتممت عينة الدراسة )التجريبي ، واشتممت عينة الدراسة )
شــــارت أىــــم النتــــائج إلــــى أن البرنـــامج التــــدريبي المســــتخدم أدى إلــــى تحســــين القــــدرات شــــارت أىــــم النتــــائج إلــــى أن البرنـــامج التــــدريبي المســــتخدم أدى إلــــى تحســــين القــــدرات وقـــد اوقـــد ا

العضمية األيزومترية لعضالت منطقة الركبة والفقرات القطنية مما أدى إلى تحسين قياسات العضمية األيزومترية لعضالت منطقة الركبة والفقرات القطنية مما أدى إلى تحسين قياسات 
 االتزان المركزي لممجموعة التجريبية بالمقارنة بالمجموعة الضابطة.االتزان المركزي لممجموعة التجريبية بالمقارنة بالمجموعة الضابطة.
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ىدفت الدراسـة الـى فحـص أنمـاط ىدفت الدراسـة الـى فحـص أنمـاط Pakulin et al  ((44100100( )( )4242 ) )باكولين وآخرون باكولين وآخرون دراسة دراسة  ..22
ــــة وكــــان مــــنيج  ــــدو وتحديــــد أكثرىــــا فعالي ــــي تــــدريب ناشــــئي التايكون ــــدريب المســــتخدمة ف ــــة وكــــان مــــنيج الت ــــدو وتحديــــد أكثرىــــا فعالي ــــي تــــدريب ناشــــئي التايكون ــــدريب المســــتخدمة ف الت

ناشــئ رياضــة التايكونــدو ، وكانــت ناشــئ رياضــة التايكونــدو ، وكانــت   الدراســةىو المــنيج التجريبــي واشــتممت عينــة الدراســةعمىالدراســةىو المــنيج التجريبــي واشــتممت عينــة الدراســةعمى
اىــم النتـــائج ىنـــاك ثالثــة أنمـــاط أساســـية لتــدريب ناشـــئ التايكونـــدو وىــى التـــدريب باســـتخدام اىــم النتـــائج ىنـــاك ثالثــة أنمـــاط أساســـية لتــدريب ناشـــئ التايكونـــدو وىــى التـــدريب باســـتخدام 
األثقال لتنمية القوة العضمية والتحمل والتدريب الباليومترى لتنمية القـوة االنفجاريـة والتـدريب األثقال لتنمية القوة العضمية والتحمل والتدريب الباليومترى لتنمية القـوة االنفجاريـة والتـدريب 

ى قمـة اليـرم التـدريبي لالعبـي ى قمـة اليـرم التـدريبي لالعبـي المختمط )المركب(. يأتي نمط التدريب المختمط )المركب( عمالمختمط )المركب(. يأتي نمط التدريب المختمط )المركب( عم
التايكونـــدو نظـــرًا لقدرتـــو عمـــى تحســـين القـــدرة االنفجاريـــة وزمـــن رد الفعـــل والتوافـــق والرشـــاقة التايكونـــدو نظـــرًا لقدرتـــو عمـــى تحســـين القـــدرة االنفجاريـــة وزمـــن رد الفعـــل والتوافـــق والرشـــاقة 
والمرونـــة إلـــى جانـــب عنصـــر القـــوة والتحمـــل فـــي وقـــت أســـرع مـــن نمطـــى التـــدريب اآلخـــرين والمرونـــة إلـــى جانـــب عنصـــر القـــوة والتحمـــل فـــي وقـــت أســـرع مـــن نمطـــى التـــدريب اآلخـــرين 

عمــى عمــى خاصــة فــي حالــة اســتخدام التــدريب المخــتمط فــي شــكل دورات تدريبيــة مصــغرة تتــراكم خاصــة فــي حالــة اســتخدام التــدريب المخــتمط فــي شــكل دورات تدريبيــة مصــغرة تتــراكم 
 مدار الدورة التدريبية المكبرة.مدار الدورة التدريبية المكبرة.

( بيدف تحديد ( بيدف تحديد 2626))Solissa & Tangkudung((41024102))سوليسا وتانجكودونج سوليسا وتانجكودونج دراسة "دراسة " ..33
تــــأثير برنــــامج تــــدريبي باســــتخدام الباليــــومترى أو األثقــــال أو كالىمــــا )مركــــب( عمــــى القــــوة تــــأثير برنــــامج تــــدريبي باســــتخدام الباليــــومترى أو األثقــــال أو كالىمــــا )مركــــب( عمــــى القــــوة 
االنفجاريــــــة لــــــركالت الــــــدوليو تشــــــاجي فــــــي التايكونــــــدو ، وكــــــان مــــــنيج الدراســــــة: المــــــنيج االنفجاريــــــة لــــــركالت الــــــدوليو تشــــــاجي فــــــي التايكونــــــدو ، وكــــــان مــــــنيج الدراســــــة: المــــــنيج 

العــب تايكونــدو جــامعي. ، وكانــت أىــم النتــائج العــب تايكونــدو جــامعي. ، وكانــت أىــم النتــائج   1212التجريبي.واشــتممت عينــة البحــث عمــى  التجريبي.واشــتممت عينــة البحــث عمــى  
أدى البرنــامج التــدريبي المركــب إلــى تحســينات دالــة فــي مســتوى القــوة االنفجاريــة ألداء ركمــة أدى البرنــامج التــدريبي المركــب إلــى تحســينات دالــة فــي مســتوى القــوة االنفجاريــة ألداء ركمــة 
الدوليو تشاجي حيث تبين وجود تفاعل بين طريقة التدريب والقدرات الحركيـة ومسـتوى القـوة الدوليو تشاجي حيث تبين وجود تفاعل بين طريقة التدريب والقدرات الحركيـة ومسـتوى القـوة 

داء. كانــت النتــائج مــن حيــث تحســين األداء مرتبــة عمــى النحــو التــالي: أعمــى داء. كانــت النتــائج مــن حيــث تحســين األداء مرتبــة عمــى النحــو التــالي: أعمــى االنفجاريــة لــألاالنفجاريــة لــأل
نسبة تحسن لصالح البرنامج المركب )باليومترى + أثقال( يميو برنامج الباليومترى ثم أخيرًا نسبة تحسن لصالح البرنامج المركب )باليومترى + أثقال( يميو برنامج الباليومترى ثم أخيرًا 

 برنامج األثقال.برنامج األثقال.
 -ثالثا   دراسات تناولت مستوى الطموح :

مسـتوى كـل مـن مسـتوى كـل مـن بيـدف التعـرف عمـى بيـدف التعـرف عمـى ( ( 99))((41024102سميرة خويمـدات , يمينـة خــ"دي" )سميرة خويمـدات , يمينـة خــ"دي" )دراسة "دراسة " ..11
الفاعمية الذاتية والرضا عن التخصص ومستوى الطموح لدى طمبة اإلرشاد. واستخدم الباحثان الفاعمية الذاتية والرضا عن التخصص ومستوى الطموح لدى طمبة اإلرشاد. واستخدم الباحثان 
المــنيج الوصــفى االرتبــاطى ، وأجريــت ىــذه الدراســة بطريقــة الحصــر الشــامل لمجتمــع الدراســة المــنيج الوصــفى االرتبــاطى ، وأجريــت ىــذه الدراســة بطريقــة الحصــر الشــامل لمجتمــع الدراســة 

تخدمت الباحثــة تخدمت الباحثــة ، واســ، واســ( طالبــة مــن تخصــص اإلرشــاد والتوجيــو بجامعــة ورقمــة ( طالبــة مــن تخصــص اإلرشــاد والتوجيــو بجامعــة ورقمــة 7070وبمــغ قوامــو )وبمــغ قوامــو )
اعميــة الذاتيــة اإلرشــادية اعميــة الذاتيــة اإلرشــادية ومقيــاس الفومقيــاس الفالبيانــات تمثمــت فــى مقيــاس مســتوى الطمــوح  البيانــات تمثمــت فــى مقيــاس مســتوى الطمــوح  ادوات لجمــع ادوات لجمــع 
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والرضــــا، وقــــد اشــــارت أىــــم النتــــائج إلــــى أن مســــتوى كــــل مــــن الفاعميــــة الذاتيــــة والرضــــا عــــن والرضــــا، وقــــد اشــــارت أىــــم النتــــائج إلــــى أن مســــتوى كــــل مــــن الفاعميــــة الذاتيــــة والرضــــا عــــن 
التخصــص ومســتوى الطمــوح مرتفــع لــدى طالبــات اإلرشــاد. ووجــود عالقــة دالــة إحصــائيا بــين التخصــص ومســتوى الطمــوح مرتفــع لــدى طالبــات اإلرشــاد. ووجــود عالقــة دالــة إحصــائيا بــين 

 ة الذاتية اإلرشادية والرضا عن التخصص ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة.ة الذاتية اإلرشادية والرضا عن التخصص ومستوى الطموح لدى عينة الدراسة.الفاعميالفاعمي
( بيــدف التعــرف عمــى العالقــة القائمــة ( بيــدف التعــرف عمــى العالقــة القائمــة 77))م(م(41024102" زينــب اــدار , جميمــة ســميماني" )" زينــب اــدار , جميمــة ســميماني" )دراســة دراســة  ..22

بــين تقــدير الــذات ومســتوى الطمــوح لــدى عينــة مــن طمبــة الجامعــة ، واتبعــت الدراســة المــنيج بــين تقــدير الــذات ومســتوى الطمــوح لــدى عينــة مــن طمبــة الجامعــة ، واتبعــت الدراســة المــنيج 
( طالــــب وطالبــــة مــــن طــــالب الجامعــــة ( طالــــب وطالبــــة مــــن طــــالب الجامعــــة 6464مكونــــة مـــن )مكونــــة مـــن )  الوصـــفي االرتبــــاطي، وكانــــت العينــــةالوصـــفي االرتبــــاطي، وكانــــت العينــــة
البيانـــات تمثمـــت فـــى اســـتمارة تقـــدير الـــذات ومقيـــاس مســـتوى البيانـــات تمثمـــت فـــى اســـتمارة تقـــدير الـــذات ومقيـــاس مســـتوى واســـتخدمت الباحثـــة ادوات لجمـــع واســـتخدمت الباحثـــة ادوات لجمـــع 

وجـود عالقــة ارتباطيـة موجبــة بــين تقـدير الــذات و مســتوى وجـود عالقــة ارتباطيـة موجبــة بــين تقـدير الــذات و مســتوى واشــارت أىـم النتــائج إلــى واشــارت أىـم النتــائج إلــى الطمـوح ، الطمـوح ، 
 لدى عينة الدراسة. لدى عينة الدراسة. الطموح، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الطموح الطموح، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الطموح 

 المسـتقبلالمسـتقبل ( بيـدف التعـرف عمـى قمـق( بيـدف التعـرف عمـى قمـق1818م( )م( )20132013" )" )الجبـوريالجبـوري الهـاديالهـادي عبـدعبـد محمـدمحمـددراسـة " دراسـة "  ..33
 واالتجـاه لالنـدماج االجتمـاعيواالتجـاه لالنـدماج االجتمـاعي االكـاديمياالكـاديمي الطمـوحالطمـوح ومسـتوىومسـتوى الـذاتالـذات فاعميـةفاعميـة مـنمـن بكـلبكـل وعالقتـووعالقتـو
 الوصـفيالوصـفي اسـتخدم الباحـث المـنيجاسـتخدم الباحـث المـنيج بالـدنمارك ،بالـدنمارك ، العربيـةالعربيـة االكاديميـةاالكاديميـة فـيفـي المفتـوحالمفتـوح التعمـيمالتعمـيم لطمبـةلطمبـة

( طالب وطالبة ، كما استخدم الباحث ادوات لجمع البيانات ( طالب وطالبة ، كما استخدم الباحث ادوات لجمع البيانات 120120التحميمي ، وبمغ قوام العينة )التحميمي ، وبمغ قوام العينة )
 الطمـوح ، مقيـاسالطمـوح ، مقيـاس مسـتوىمسـتوى ، مقيـاس، مقيـاس المسـتقبلالمسـتقبل قمـققمـق الـذات، مقيـاسالـذات، مقيـاس فاعميـةفاعميـة متمثمـة فـى مقيـاسمتمثمـة فـى مقيـاس

 ذاتذات بفاعميـةبفاعميـة االجتماعي، وقد أشارت أىم النتـائج الـى ان عينـة البحـث لـدييا شـعوراالجتماعي، وقد أشارت أىم النتـائج الـى ان عينـة البحـث لـدييا شـعور االندماجاالندماج
 الطمـوحالطمـوح مسـتوىمسـتوى المسـتقبل،  وكـذلك ارتفـاعالمسـتقبل،  وكـذلك ارتفـاع شـعورىم بقمـقشـعورىم بقمـق طبيعـةطبيعـة مـعمـع يتماشـىيتماشـى وىـذاوىـذا اديميـةاديميـةاكاك

   .االكاديمياالكاديمي الدراسي والطموحالدراسي والطموح االنجازاالنجاز مستقبمية فيمستقبمية في تفاؤليةتفاؤلية نظرةنظرة لدييملدييم يولديولد االكاديمي ممااالكاديمي مما
 -اإلستفادة من الدراسات السابقة:اإلستفادة من الدراسات السابقة:

فـــي إســـيام ىـــذه فـــي إســـيام ىـــذه   الســـابقة فــي عـــدة جوانـــب تمثمـــتالســـابقة فــي عـــدة جوانـــب تمثمـــتالتســـعة التســـعة مـــن الدراســـات مـــن الدراســـات   إســتفاد الباحثـــانإســتفاد الباحثـــان
لتحديــــد المــــنيج لتحديــــد المــــنيج   الدراســــات فــــي تحديــــد مشــــكمة الدراســــة وأىميتيــــا، وتحديــــد المفــــاىيم، باإلضــــافةالدراســــات فــــي تحديــــد مشــــكمة الدراســــة وأىميتيــــا، وتحديــــد المفــــاىيم، باإلضــــافة

ــــي كمــــا أشــــارت معظــــم الدراســــات المشــــابية  ــــان المــــنيج التجريب ــــث إســــتخدم الباحث ــــي كمــــا أشــــارت معظــــم الدراســــات المشــــابية المســــتخدم حي ــــان المــــنيج التجريب ــــث إســــتخدم الباحث المســــتخدم حي
د عينـات د عينـات فقـد تراوحـت أعـدافقـد تراوحـت أعـدا  تحديـد عينـة الدراسـةتحديـد عينـة الدراسـةولمناسبتو لطبيعة الدراسة ، كما إسـتفاد الباحثـان بولمناسبتو لطبيعة الدراسة ، كما إسـتفاد الباحثـان ب

ولكــن قــد بمــغ عــدد عينــة الدراســة األولــى والسادســة والتاســعة  ولكــن قــد بمــغ عــدد عينــة الدراســة األولــى والسادســة والتاســعة    200200: :   1212الدراســات التســعة مــابين الدراســات التســعة مــابين 
ســتخدام مقيــاس مســتوى الطمــوح والــذي ، ، فــرد  ممــا ســاىم فــي تحديــد عينــة الدراســة الحاليــة فــرد  ممــا ســاىم فــي تحديــد عينــة الدراســة الحاليــة   1212 ســتخدام مقيــاس مســتوى الطمــوح والــذي وا  وا 

م( وتــم إعــادة صــياغتو ليتناســب مــع عينــة الدراســة م( وتــم إعــادة صــياغتو ليتناســب مــع عينــة الدراســة 20052005إعــده " محمــد معــوض ، ســيد محمــد" )إعــده " محمــد معــوض ، ســيد محمــد" )
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ـــدوأيضـــًا أيضـــًا و و  ـــدوالتعـــرف عمـــى اىـــم اختبـــارات األداء فـــي رياضـــة التايكون ـــد   التعـــرف عمـــى اىـــم اختبـــارات األداء فـــي رياضـــة التايكون ـــق، وتحدي ـــد ، وطريقـــة التطبي ـــق، وتحدي ، وطريقـــة التطبي
 المعالجة اإلحصائية التي يتم استخداميا في الدراسة الحالية.المعالجة اإلحصائية التي يتم استخداميا في الدراسة الحالية.

 إجراءات البحث :
 منهج البحث: -أوال  :

نظــرًا نظــرًا   التجريبــي لمجموعــة تجريبيــة واحــدة والقيــاس القبمــي والبعــديالتجريبــي لمجموعــة تجريبيــة واحــدة والقيــاس القبمــي والبعــديالمــنيج المــنيج   انانســتخدم الباحثــســتخدم الباحثــإإ
 ..  البحثالبحثلمالئمتو لطبيعة لمالئمتو لطبيعة 

 وعُنة البحث :جمحمع  -ثانُا  :
 بنادي غزل المحمة لمموسم الرياضي ناشي رياضة التايكوندوالبحث من يتكون مجتمع 

كما تم ، والمسجمين باإلتحاد المصري لمتايكوندو  ناشئ ( 32والبالغ عددىم ) (م2020/2021)
( عام كعينة البحث األساسية بالطريقة العمدية من مجتمع البحث ،  14( ناشئ تحت )12اختيار )

عمى مجموعتين  ( ناشئ كعينو إستطالعية تم إختيارىم عمديا  12كما تمت اإلستعانة بعدد )
اشئين ( ن8كما تم استبعاد عدد )  ناشئين( 6يزة واألخرى غير مميزة قوام كل منيما )مأحداىما م

صابة عدد  غير ممتزمين بالحضور نيائيا  منيم ( ناشئين 5من مجتمع البحث كون ىناك عدد ) ، وا 
، مما دعى الباحثان بإستبعادىم من العينة قيد البحث، والجدول التالي يوضح توصيف  آخرين( 3)

    مجتمع البحث.
 (0جدول )

 توصيف مجتمع البحث
 مستبعدون االستطالعٌةالعٌنة  العٌنة األساسٌة مجتمع البحث

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

32 100% 12 37.50% 12 37.50% 8 25% 

( توصيف عينة البحث حيث بمغت النسبة المئوية لمعينة األساسية 1يتضح من جدول )
%( ، وبذلك يتمثل 38.70) %( ، بينما بمغت النسبة المئوية لمعينة اإلستطالعية38.70لمبحث )

 لمجتمع الكمي لمبحث ، حيث إستبعد الباحثان%( من ا77.40عينتي البحث نسبة مئوية بمغت )
من مجتمع البحث، ويتضح توصيف مجتمع البحث وعينتي البحث ، من الشكل  ناشئين( 8عدد )
 (1رقم )
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 (0شكل)

 التوصيف االحصائي لعينة البحث
 أسباب اختيار عينة البحث 

 والتزاميم بكل اإلجراءات.والتزاميم بكل اإلجراءات.  المشاركة في تطبيق الدراسة عمييمالمشاركة في تطبيق الدراسة عمييمبب  موافقتيمموافقتيم -
 موافقة إدارة النادي عمى تطبيق الدراسة عمى عينة البحث وتوفير كل األمكانات.موافقة إدارة النادي عمى تطبيق الدراسة عمى عينة البحث وتوفير كل األمكانات. -
 اإلنتظام في التدريبات وعدم وجود إصابة تعيق اإللتزام بحضور التدريبات .اإلنتظام في التدريبات وعدم وجود إصابة تعيق اإللتزام بحضور التدريبات . -

ــانالباالبا  وقــد قــاموقــد قــام ــانحث ــالتحقق   حث ــالتحقق ب بإيجــاد معــامالت بإيجــاد معــامالت ، وذلــك ، وذلــك عينــة عينــة مملل  البيانــات األساســيةالبيانــات األساســية  عتداليــةعتداليــةمــن إمــن إب
 -::  ( يوضح ذلك( يوضح ذلك22وجدول )وجدول )  فى المتغيرات قيد البحثفى المتغيرات قيد البحثاإللتواء اإللتواء 

 (4جدول )
 عينة البحث فى المتغيرات قيد البحث الدالالت اإلحصائية لتجانس

 معامل االلتواء االنحراف المعٌارى الوسٌط المتوسط الحسابى وحدة القٌاس المتغٌرات

 0.59 3.24 13.00 13.64 سنة العمر

 0.23 2.62 145.0 145.2 سم الطول

 0.33 3.24 42.00 42.36 كجم الوزن

 0.20 8.24 62.00 62.55 درجة مستوى الطموح

 0.25 2.81 97.00 97.23 درجة القدرات العقلٌة

عمى أن  يدل مما،  (3إنحصرت بين )معامل االلتواء لممتغيرات ان ( 2من جدول )يتضح        
 .المنحنى االعتدالى في المتغيرات المختارة قيد البحث تقع داخلعينة البحث تندرج 

 
 

37.50% 

37.50% 

25% 

 المستبعدون العٌنة اإلستطالعٌة العٌنة األساسٌة
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 :مجع البُانات وسائلأدوات و -ثالثا  :
 المقاب"ت الشخصية  -0
لمموافقة عمى التواصل مع  وذلك الناديإلى إدارة  توضيح أىمية البحث ،ب قام الباحثان  -

 اإلحترازية حيث الكمامة والتباعد.، مع اخذ كافة اإلجراءات  الناشئين
قناعيمبمقابمة  ثانالباح قام  - بأىمية االشتراك  الناشئين لمتعرف عمييم ومحاولة كسب ثقتيم وا 

 فى البحث.
الخبراء والمتخصصين فى مجال التربية الرياضية لمعرفة  بمقابمة السادة كما قام الباحثان -

 بالمتغيرات قيد البحث. كل ما يتعمق
 اإلستمارات -4

 (0سادة الخبراء ممحق )لراء اآإستمارة إستط"ع  -
األدوات الرئيسية  باإلطالع عمى المراجع والدراسات المرتبطة بغرض التوصل قام الباحثان

اختبار القدرات  -أىم أساليب التعزيز النفسي اإليجابي  -لمبرنامج التدريبي  العام لالييكلمدراسة ) 
بما (  المياري لناشئ التايكوندوو االداء البدني مستوى  اختبارات،  الطموحمقياس مستوى  العقمية ،

( خبراء فى مجال 10يتناسب مع موضوع البحث ، ثم عرضيم عمى السادة الخبراء وعددىم )
( لمتأكد من مدى مناسبتيما مع طبيعة البحث 1عمم النفس الرياضي ممحق رقم )التدريب الرياضي و 
 .% فأكثر70موافقة السادة الخبراء بنسبة ارتضى الباحثان قدوالمرحمة السنية ، و 

 (4إستمارة تسجيل بيانات عينة البحث االساسية ممحق ) -
االسم عينة البحث االساسية وشممت عمى )بتصميم إستمارة لتسجيل بيانات  الباحثان قام       

مستوى االداء البدني  –مستوى الطموح  – القدرات العقمية -الوزن  –الطول  –عمرلا -الشخصى 
  (المياري

  -(2)ممحق  القدرات العقميةختبار إ -
يجاد إل الباحثان استخدمو (14م()2009) "عبدالفتاح فاروق " عدادإ ختبار القدرات العقميةإ      
يحتوي عمى  حيث الذكاء معامل االختبار ىذا ويقيس،  البحث لعينة التكرارى التوزيع إعتدالية

ىذا االختبار يعد افضل  تتعمق بالمواد الدراسية لذا وجد الباحثان الالتي االسئمة مجموعة من 
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 لمماثمة العربية الدراسات من العديد فى طبق ، ولقدوانسبيا لقياس ذكاء عينة البحث تاالختبارا
 الثبات ( عالية. –العممية ) الصدق  معامالتو وكانت

 (2مقياس مستوى الطموح ممحق ) -
تكون المقياس من وي (00م()4112محمد معوض , سيد محمد" ) "مقياس مستوى الطموح إعداد 

)التفاؤل ، القدرة عمى وضع الطموح ، توزعت عمى اربعة ابعاد  مستوياتتقيس  عبارة( 35)
( 6،  8،  9،  12األىداف ، تقبل الجديد ، وتحمل اإلحباط ( وتتوزع عدد العبارات عمى األبعاد )

، 2، 3( وتأخذ درجات ) ،نادرا   أحيانا   ، كثيرا   ، )دائماممقياس مقياس تقدير رباعي ، ولوالى عمى الت
 23،  6وجميع عبارات المقياس إيجابية ماعدا خمس عبارات سمبية أرقاميم )( عمى التوالي 0، 1
تتراوح درجات و ،  ( عمى التوالي3،  2، 1، 0درجات )( وىذه العبارات تأخذ 36،  32،  30، 

 .درجة( 105:  0)المقياس مابين 
 الدراسات اإلسحطالعُة: -رابعا  :

م 5/7/2021ستطالعية في الفترة من يوم االثنين الموافق اال بإجراء الدراسة قام الباحثان
( ناشئ من خارج عينة 12قواميا) م ، عمى عينة إستطالعية19/7/2021الى يوم االثنين الموافق

الثبات( إلختبار القدرات العقمية  –البحث االساسية وذلك اليجاد المعامالت العممية )الصدق 
ومقياس الطموح والتأكد من مدي فيم ووضوح العبارات وصالحية اختبارات األداء البدني المياري 

 لناشئ التايكوندو قيد البحث .
 -ر القدرات العقمية:المعام"ت العممية إلختبا

 :Validityصدقالأوال :
 :الظااريصدق ال -
عتبر ، ء ا( خبر 10بعرض المقياس وأبعاده عمى السادة الخبراء وعددىم ) انالباحث قام  وا 

 كما قام الباحثانلصدق المقياس لما وضع من أجمو ،  معيارا  نسبة إتفاق السادة الخبراء  الباحثان
اإلستطالعية وحساب داللة الفروض بين الربيع األعمى والربيع بتطبيق المقياس عمى العينة 

الفرضي من نوع الصدق التمايزي  األدنى كاحد أساليب التحميل العاممي لصدق التكوين
 (3( كما موضح بالجدول ))المقارنة الطرفية
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 :Reliability ثانيا : الثبات
عادة التطبيق  -  -:Test- retestمعامل االرتباط بين التطبيق وا 
ثم اعادة تطبيقيما عمى العينة اإلستطالعية اختبار القدرات العقمية بتطبيق  انالباحث قام     

وقد تم حساب معامل ،  مجتمع البحث وخارج عينة البحث االساسية من ناشئ( 12وعددىم)
ثبات المقياس بطريقة  االرتباط بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثانى وذلك اليجاد

Test- retest.( يوضح ذلك :3، وجدول )- 
(2جدول )  

 04ن= قيد البحث القدرات العقمية مقياسل معام"ت االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثانى

 المتغٌرات
 الربٌع األدنى الربٌع األعلى

 "Tقٌمة"
 ع م ع م

 إختبار القدرات العقلٌة 

124.54 3.54 74.33 4.98 17.85* 

 التطبٌق الثانى التطبٌق األول
 قٌمة"ر"

 ع م ع م

94.76 2.94 95.12 2.51 0.849* 

قيمة"ر" الجدولية عند مستوى داللة    0.20= 1012" الجدولية عند مستوى داللة Tقيمة"
1012 =1.20 

( وجود فروق ذات داللة احصائية بين الربيع األعمى والربيع األدنى في 3يتضح من جدول)
( مما يشير الى صدق االختبار ، كما 0.05نتائج اختبار القدرات العقمية عند مستوى معنوية )

( بين التطبيق األول والتطبيق الثاني 0.05يتضح ايضا  وجود عالقة إرتباطية عند مستوى معنوية )
قياس القدرات العقمية حيث ان قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية ، مما يعطي لم

 مؤشرا  لثبات نتائج مقياس القدرات العقمية قيد البحث.
 -:قُد البحث  الطمىح املعامالت العلمُة ملقُاس

 :Validity أوال :الصدق
 -الصدق الظااري: - أ

  صـورتوصـورتو  فيفي  المقياسالمقياس  بعرضبعرض  وذلكوذلك  قيد البحثقيد البحثالطموح الطموح   لمقياسلمقياس  الظاىريالظاىري  الصدقالصدق  التأكد منالتأكد منتم تم 
  مـــدىمـــدى  حــولحــول  الــرأيالــرأي  إلبــداءإلبــداء  ،،الجامعــات المتخصصــينالجامعــات المتخصصــين  أســاتذةأســاتذة  مــنمــن  المحكمــينالمحكمــين  مــنمــن  عشــرةعشــرة  عمــىعمــى  األوليــةاألوليــة

 بصالحيةبصالحية  مناسبة العبارات والمحتوى لمقياس الطموح وصياغتيا لخصائص الناشئين والتي أفادتمناسبة العبارات والمحتوى لمقياس الطموح وصياغتيا لخصائص الناشئين والتي أفادت
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 . أىداف البحث ضوء فيالمقياس 
 -صدق االتساق الداخمي:  - ب

من صدق المقياسين قيد البحث ،  بإستخدام صدق اإلتساق الداخمي لمتأكد قام الباحثان
كما ىو موضح بجدول بحساب داللة اإلرتباط بين العبارة والدرجة الكمية لممحور التى تنتمي إليو 

(4  ،5 ):- 
 (2جدول )

مستوى مقياس التى تنتمى اليه فى  الكمية لممحوررة والدرجة معامل االرتباط بين درجة كل عبا
 04ن=  الطموح

 تحمل اإلحباط تقبل الجدٌد وضع األهداف التفاؤل

 )ر( م )ر( م )ر( م )ر( م

1 0.64* 1 0.66* 1 0.68* 1 0.64* 

2 0.59* 2 0.61* 2 0.69* 2 0.63* 

3 0.66* 3 0.84* 3 0.47 3 0.65* 

4 0.127 4 0.64* 4 0.69* 4 0.28* 

5 0.68* 5 0.45 5 0.84* 5 0.70* 

6 0.59* 6 0.62* 6 0.63* 6 0.42* 

7 0.69* 7 0.63* 7 0.64*   

8 0.69* 8 0.68* 8 0.39   

9 0.114 9 0.75*     

10 0.61*       

11 0.38       

12 0.87*       

 2020..11==( ( 1.121.12))  ولية عند مستوى معنويةولية عند مستوى معنويةالجدالجد  )ر()ر(قيمة قيمة 
( وجود إرتباط ذو داللة إحصائية بين العبارة وبين المحور لمقياس 4يتضح من جدول )        

الجدولية   ر(أكبر من قيمة )المحسوبة قيد البحث حيث أن قيمة معامل االرتباط  مستوى الطموح
،  4رقم )لكل من عبارة والمحور ةكما ال يوجد ارتباط بين العبار  (0.05)وذلك عند مستوى معنوية 

محور ( ب8,3لقدرة عمى وضع األىداف ،وعبارات )محور ا( ب5وعبارة ) التفاؤل( في محور 11،  9
 .ف العبارات غير الدالة إحصائيا  بحذ ، ومن ثم قام الباحثانتقبل الجيد 
 -صدق المقارنة الطرفية : -ج 

مستوى الطموح قيد البحث عمى العينة االستطالعية وحذف نتائج  بعد تطبيق مقياس
بترتيب نتائج العينة  ثانالباح طبيق صدق االتساق الداخمي ، فقامالعبارات الغير دالة بعد ت
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تصاعديا  وذلك لحساب داللة الفروق بين الربيع األعمى والربيع األدنى ،  ناشئ( 12اإلستطالعية )
 -( يوضح ذلك :5وجدول )

 (2جدول )
 04ن= مقياس الطموح قيد البحثداللة الفروق بين الربيع األعمى والربيع األدنى لنتائج 

 مقٌاس
 قٌمة الربٌع األدنى  الربٌع األعلى 

("T)" ع م ع م 

 *6.89 6.55 54.84 4.25 65.39 مستوى الطموح 

 0.20= (1.12)الجدولية عند مستوى داللة  ت() قيمة
مى والربيع األدني وجود فروق ذات داللة احصائية بين الربيع األع (6) يتضح من جدول 

المحسوبة ت( )قيد البحث ، حيث أن قيمة مستوى الطموح  في مقياس ستطالعيةلدى العينة الإل
مما يعطى داللة مباشر عمى صدق  ( ،0.05)( الجدولية عند مستوى معنوية تأكبر من قيمة )

 قيد البحث. ينمقياسالنتائج 
 :Reliability ثانيا : الثبات

 -قيد البحث:ي مستوى الطموح معامل ألفا لبيان ثبات مقياس - أ
ستطالعية وذلك اإلعينة العمى  ر ثبات مقياسى البحث بعد تطبيقوباختبا قام الباحثان
الدرجة الكمية  المحاور وألفا كرونباخ" عمى درجات العينة في كل محور و  "بحساب معامل 

 -:( يوضح ذلك 6، وجدول )لممقياس وكانت معامالت الثبات 
 (2جدول )

 04ن= الطموح قيد البحثمستوى  مقياس محاوران معامل الثبات لألفا كرونباخ( لبي)معامل 
 معامل الثبات المحاور م

1 

 مستوى الطموح

 ٭0.687 التفاؤل
 ٭0.589 القدرة على وضع األهداف 2
 ٭0.569 الجدٌدتقبل  3
 ٭0.426 تحمل اإلحباط 4

 *0.567 معامل ألفا كرونباخ لمقٌاس الطموح

 2020..11= =     ((1.121.12))عند مستوى معنوية عند مستوى معنوية ولية ولية الجدالجد  ((رر))قيمة قيمة 
( معامل )ألفا كرونباخ( لبيان معامل الثبات لممحاور االربعة لمقياس مستوى 6يوضح جدول)

 لممحاور االربعة ، مما يشير الى توافر عامل الطموح قيد البحث ، حيث يتضح داللة معامل ألفا
 الثبات لممقياس قيد البحث وصالحيتو لمتطبيق.
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عادة التطبيق  - ب  -:Test- retestمعامل االرتباط بين التطبيق وا 
نتائج االولى عمى العينة اإلستطالعية وحذف  في صورتوح مقياس الطمو بعد تطبيق 

بإعادة تطبيقو مرة اخرى عمى نفس العينة وبفاصل زمنى  العبارات الغير دالة ، قام الباحثان
ومن ثم حساب معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون لمتأكد من ثبات نتائج المقياس قيد  ، أسبوعين
 -( يوضح ذلك :7وجدول )البحث ، 

 (0جدول )
  البحثقيد الطموح  مقياسل والتطبيق الثاني لنتائج تطبيق معامل االرتباط بين التطبيق األو

 04ن=

 مقٌاس
 قٌمة التطبٌق الثانً التطبٌق األول

 ع م ع م "ر(")

 *0.71 6.24 61.24 5.41 60.11 مستوى الطموح

 1.20= (1.12)قيمة) ر ( الجدولية عند مستوى داللة 
( بين التطبيق 0.05عند مستوى معنوية ) عالقة إرتباطية( وجود7) يتضح من جدول 

قيد البحث ، حيث ان قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمة الطموح  األول والتطبيق الثاني لمقياس
عمى عينة  عند تطبيقو  الطموح قيد البحث  مقياس)ر( الجدولية ، مما يعطي مؤشرا  لثبات نتائج 

لعبارات مقياس الطموح قيدالبحث بعد إجراء  ائي، والجدول التالي يوضح العدد النيا البحث
 المعامالت العممية ) الصدق والثبات (.

 (2جدول )
محاور مقياس مستوى  المعدلة والعدد النهائى لعباراتالعدد األصمي وأرقام العبارات المحذوفة و 

 الطموح 

 المحاور
العدد االصلً 

 للعبارات 
أرقام العبارات 

 المحذوفة
عدد العبارات 

 المعدلة
العدد النهائً 

 للعبارات 

 9 2 (11,  9,  4) 12 التفاؤل

 8 1 (5) 9 وضع األهداف

 6 0 ( 8,  3) 8 تقبل الجدٌد

 6 0 - 6 تحمل االحباط

 عبارة 29 عبارات 3 عبارات 6 عبارة 35 المجموع

 3، وعدد العبارات المعدلة عبارات  6أن عدد العبارات المحذوفة ( 8يتضح من جدول )
 .عبارة 29عبارات ليصبح العدد النيائي لمعبارات في الصورة النيائية لمقياس الطموح 
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 الصورة النهائية لمقياس مستوى الطموحالصورة النهائية لمقياس مستوى الطموح
تقـيس مسـتويات الطمـوح تقـيس مسـتويات الطمـوح ( عبـارة ( عبـارة 2929يتكون المقياس من أربعة محاور بإجمالى عدد عبـارات )يتكون المقياس من أربعة محاور بإجمالى عدد عبـارات )

، توزعت عمى اربعة ابعاد )التفاؤل ، القدرة عمى وضع األىداف ، تقبل الجديد ، وتحمل اإلحبـاط ( ، توزعت عمى اربعة ابعاد )التفاؤل ، القدرة عمى وضع األىداف ، تقبل الجديد ، وتحمل اإلحبـاط ( 
 ( عمى التوالى .( عمى التوالى .66، ،   66، ،   88، ،   99وتتوزع عدد العبارات عمى األبعاد )وتتوزع عدد العبارات عمى األبعاد )

 مصورة النهائية لمقياس مستوى الطموحلمفتاح التصحيح 
  11، ، 22، ، 33ا ، كثيــرًا ، أحيانــًا ،نــادرًا ( وتأخــذ درجــات )ا ، كثيــرًا ، أحيانــًا ،نــادرًا ( وتأخــذ درجــات )المقيــاس لــو مقيــاس تقــدير ربــاعي )دائمــالمقيــاس لــو مقيــاس تقــدير ربــاعي )دائمــ

( وىـذه ( وىـذه 2828، ،   88أرقاميم )أرقاميم )و و   عباراتان سمبيتانعباراتان سمبيتان( عمى التوالي وجميع عبارات المقياس إيجابية ماعدا ( عمى التوالي وجميع عبارات المقياس إيجابية ماعدا 00،،
( ( 8787: :   00( عمــى التــوالي،  وتتــراوح درجــات المقيــاس مــابين )( عمــى التــوالي،  وتتــراوح درجــات المقيــاس مــابين )33، ،   22، ، 11، ،   00العبـارات تأخــذ درجــات )العبـارات تأخــذ درجــات )

 ..درجةدرجة
 ..  منخفضمنخفض  ( درجة عن مستوى الطموح( درجة عن مستوى الطموح  2929: :   00وتعبر الدرجات ما بين ) وتعبر الدرجات ما بين )  -
 ( درجة عن مستوى الطموح متوسط .( درجة عن مستوى الطموح متوسط .  5858: :   3030وتعبر الدرجات ما بين ) وتعبر الدرجات ما بين )  -
 ..عاليعالي  ( درجة عن مستوى الطموح( درجة عن مستوى الطموح  8787: :   5959وتعبر الدرجات ما بين ) وتعبر الدرجات ما بين )    -

 -:الطموححساب الزمن المناسب لإلجابة عمى مقياس 
من خالل التوصل مستوى الطموح  لإلجابة عمى مقياستم التوصل لمزمن المناسب 

من اإلجابة عميو وقسمتيما  ناشئ إنتيىواخر  ناشئلممتوسط الحسابي وذلك بجمع زمن إجابة أول 
 .( دقيقة12اس مستوى الطموح )، ليصبح الزمن المناسب لإلجابة عمى مقي 2عمى 

 لبعض المهارات االساسية )الرك"ت في التايكوندو(: اختبارات مستوى االداء البدني المهاري
ومن ثم  قام الباحثان بالتوصل لبعض االختبارات البدنية الميارية في رياضة التايكوندو

عرضيم عمى السادة الخبراء وقت ارتضى الباحثان موافقة السادة الخبراء عمى اختبارات مستوى 
،  ) القدرة العضمية وتحمل االداء المياري( ( فأكثر%70االداء البدني المياري قيد البحث بنسب )

ومن ثمقام الباحثان بتطيق اإلختبارات عمى العينة اإلستطالعية بشكل أولي لمتأكد من سالمة 
األدوات وطرق تطبيق اإلختبار وتطبيق المعامالت العممية لإلختبارات قيد البحث كما ىو موضح 

 والثبات قيد البحث.( لبيان عامل الصدق 10،  9في الجدول )
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 ( 2جدول ) 
 البدني مهارى قيدداللة الفروق بين المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة في المتغيرات 

 6=2= ن1ن البحث  

 االختبارات
وحدة 
 القٌاس

المجموعة 
 الممٌزة

المجموعة الغٌر 
 ممٌزة

 قٌمة 
 "ت"

 ع م ع م

 متغٌر القدرة العضلٌة

الركلة الجانبٌة بسٌف القدم ٌب 
 تشاجً

 6.70 0.51 2.33 051 4.33 ث10ك/ ٌمٌنا  

 6.70 0.51 2.33 051 4.33 ث10ك/ ٌسارا  

الركلة الجانبٌة المستقٌمة بوجه 
 القدم بك تشاجً

 8.48 0.40 2.16 0.40 4.16 ث10ك/ ٌمٌنا  

 7.90 0.51 2.33 0.00 4.00 ث10ك/ ٌسارا  

 نارا تشاجًالركلة العمودٌة 
 11.18 0.54 2.50 0.0 5.00 ث10ك/ ٌمٌنا  

 11.06 0.51 2.66 0.0 5.00 ث10ك/ ٌسارا  

 متغٌر تحمل األداء

الركلة الجانبٌة بسٌف القدم ٌب 
 تشاجً

 14.95 0.75 8.16 0.51 13.66 ث35ك/ ٌمٌنا  

 14.90 0.75 7.83 0.54 13.50 ث35ك/ ٌسارا  

بوجه الركلة الجانبٌة المستقٌمة 
 القدم بك تشاجً

 23.29 0.54 7.50 0.40 14.83 ث35ك/ ٌمٌنا  

 23.32 0.54 7.50 0.51 14.66 ث35ك/ ٌسارا  

 الركلة العمودٌة نارا تشاجً
 16.77 0.51 14.66 0.51 19.66 ث35ك/ ٌمٌنا  

 14.03 0.83 14.50 0.40 19.83 ث35ك/ ٌسارا  

 0.204=  1.12قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
لحساب داللة الفروق بين مجموعتين ت( ( وبتطبيق اختبار ) 9يتضح من جدول ) 

) المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة( ،   "Two independent samples" ن ـمستقمتي
( ، مما 0.05حيث أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )

يدل عمى صدق االختبارات يعطى داللة إحصائية عمى وجود فروق بين المجموعتين ، وبذلك 
 البدني ميارى قيد البحث .

 حساب معامل الثبات : -
الباحثان بإيجاد معامل الثبات في االختبارات قيد البحث عن طريق تطبيقيا عمى قام 

( العبات ) المجموعة المميزة ( ثم إعادة تطبيقيا مرة اخرى بعد خمسة أيام كفاصل زمني 6عدد)
 بين التطبيقين ، والجدول التالي يوضح ذلك :
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 ( 01 جدول رقم )
 6= ن والتطبيق الثاني في المتغيرات البدني مهارى قيد البحثمعامل االرتباط بين التطبيق األول 

 االختبارات
وحدة 
 القٌاس

قٌمة "  التطبٌق الثانً التطبٌق األول
 ع م ع م ر"

 متغٌر القدرة العضلٌة

 الركلة الجانبٌة بسٌف القدم ٌب تشاجً
 0.918* 0.46 4.45 0.51 4.33 ث10ك/ ٌمٌنا  

 0.919* 0.49 4.41 0.51 4.33 ث10ك/ ٌسارا  

الركلة الجانبٌة المستقٌمة بوجه القدم 
 بك تشاجً

 0.986* 0.48 4.23 0.40 3.8 ث10ك/ ٌمٌنا  

 0.894* 0.54 4.00 0.00 4.00 ث10ك/ ٌسارا  

 الركلة العمودٌة نارا تشاجً
 0.995* 0.41 4.85 0.51 5.1 ث10ك/ ٌمٌنا  

 0.883* 0.58 4.91 0.42 5.00 ث10ك/ ٌسارا  

 متغٌر تحمل األداء

 الركلة الجانبٌة بسٌف القدم ٌب تشاجً
 *0.971 0.66 13.58 0.51 13.66 ث35ك/ ٌمٌنا  

 *0.961 0.66 13.58 0.54 13.50 ث35ك/ ٌسارا  

الركلة الجانبٌة المستقٌمة بوجه القدم 
 بك تشاجً

 *0.878 0.41 14.75 0.40 14.83 ث35ك/ ٌمٌنا  

 *0.948 0.61 14.75 0.51 14.66 ث35ك/ ٌسارا  

 الركلة العمودٌة نارا تشاجً
 *0.919 0.49 19.58 0.51 19.66 ث35ك/ ٌمٌنا  

 *0.878 0.41 19.75 0.40 19.83 ث35ك/ ٌسارا  

 10200=  1.12قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية 
ذات داللة احصائية بين التطبيق االول والتطبيق  ( انو يوجد إرتباط 10يتضح من جدول ) 

قيد البحث حيث ان قيمة )ر(  التايكوندوالثاني في المتغيرات البدني ميارى لبعض ميارات 
( ، مما يعطي داللة عمى ثبات 0.05المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية عند مستوي معنوية )

 ىذة االختبارات .
 (00جدول )

والمنفذ قيد البحث  المقترح المدعم بالتعزيز النفسي اإليجابيخصائص محتوى البرنامج التدريبي 
 عمى عينة البحث

 الخصائص التوزٌع الزمنً للبرنامج

 عدد أسابٌع التطبٌق أسابٌع تدرٌبٌة 8

 عدد الوحدات التدرٌب وحدة تدرٌبٌة  40

 االسبوعىعدد مرات التدرٌب  وحدات تدرٌبة باألسبوع 4

 نسبة العمل إلى الراحة 1:  3 – 1:  2

التعزٌز باستخدام حث الناشئٌم على التنافس الذاتً والجماعً 
استخدام اسلوب كما تم تقنٌن شدة التدرٌب ب النفسً اإلٌجابً

نسبة مئوٌة من أكبر تكرار فً زمن محدد , ومعادلة كارفونٌن 
 لحساب شدة التدرٌب عن طرٌق النبض

التدرٌبٌة المنفذة خالل الوحدة 
 البحثالتدرٌبٌة قٌد 
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ت تويٌحٌة تم عرياا التدرٌبٌة على تشكٌال الوحدةاحتوت 
لتويح األهداف المرحلٌة للبرنامج التدرٌبً فً  على الناشئٌن

وصور  ماارات التاٌكوندوصورة مقطوعات تدرٌبٌة من 
الصحٌح والزمن  تويٌحٌة للنقاط الاامة لألداء المااري

عبارات استخدام اسالٌب التعزٌز النفسً ),  المناسب لكل ماارة
 المدح , وجوائز مادٌة( عن األداء الصحٌح

المالحظة لتحسن األداء المااري : استخدام اسلوب  البومزى
لماارات البموزا فً الزمن المناسب وتعزٌز ذلك باسالٌب 

 التعزٌز النفسً اإلٌجابً

: استخدام اسلوب نسبة مئوٌة )الكروجً( المبارائً التدرٌب 
من الزمن الفعلً ألداء الجملة الحركٌة ككل وفقا  للمعاٌٌر 

 . للتاٌكوندوالدولٌة باالتحاد الدولً 

 :االساسُةدراسة ال -خامسا  :
 القياس القبمي:

لعينة البحث األساسية ، عمى مدى يومين اليوم االول "األحد"  حيث تم إجراء القياس القبمى
م( وفيو تم تطبيق اختبارات مستوى االداء البدني المياري لناشي 2021/ 7/ 25الموافق ) 

مقياس مستوى ( تم تطبيق م2021/ 26/7" الموافق )اإلثنينالتايكوندو قيد البحث ، واليوم الثاني "
 الطموح قيد البحث.

 تطبيق  التعزيز النفسي اإليجابي قيد البحث:إجراءات 
م ، حيث تطبيق البرنامج 2021م/2020تم إجراء الدراسة األساسية خالل الموسم التدريبي 

خالل الفترة ما بين السبت الموافق التدريبي المدعم بالتعزيز النفسي اإليجابي قيد البحث 
بعمل مسح مرجعي  انقام الباحث ، حيثم 23/9/2021م الى يوم الخميس الموافق 31/7/2021

لممراجع العممية والدراسات المرتبطة لتحديد طبيعة وشكل التدريبات ومكونات الحمل وفترات التنفيذ 
( وحدات تدريبية زمن  4أسابيع( يتضمن كل أسبوع )  8فترة شيرين بواقع )عمى  تممتش، وا

 .ق ( 90ق :  70ة تتراوح ما بين ) الوحدة التدريبي
  تحديد أساليب التعزيز النفسي اإليجابي والمدعم لمبرنامج التدريبي قيد البحث حيث اشتممت عمى

  -ثالثة أساليب لمتعزيز النفسي اإليجابي عمى النحو التالي:
 . تعزيز ايجابي مرتبط باألداء المهاري الصحيح 

 (  لالداء ، أفضل أداء وفيو يقوم المدرب بتوجيو عبارات استحسان كعبارة ) أداء ممتاز -
، أو تقدير مادي كتقدير  الصحيح لمناشئ لميارات البومزى وكذلك الكروجي المياري



 

 

22 
 

الزمالء لمناشئ المميز كالتسقيف أو توزيع ىدايا في نياية الوحدة التدريبية عمى من تميز 
 .أدائو المياري لمبموزى والكروجي

 . تعزيز إيجابي لألداء البدني الناجح 
 قوم المدرب بتوجيو عبارات استحسان كعبارة ) أداء ممتاز ، أفضل أداء (  لالداء وفيو ي

البدني المتميز لمناشئ في التمرينات البدنية العامة والخاصة ، أو تقدير مادي كتقدير 
الزمالء لمناشئ المميز كالتسقيف أو توزيع ىدايا في نياية الوحدة التدريبية عمى من تميز 

 اء الوحدة التدريبية.أدائو البدني اثن
 . تعزيز إيجابي لألداء المنخفض والمرتبط بمحاولة الناشئ لتطوير أدائه 

  وفيو يقوم المدرب بتوجيو التعزيز النفسي المادي والمعنوي  لالداء البدني المياري
المنخفض لمناشئ في التمرينات البدنية والميارية ، كتقدير وتشجيع من المدرب والزمالء 

في  الجيدة من يتعثر في األداء البدني والمياري مما يحثو عمى محالة بذل عمى محاول
 .البدني والمياري قيد البحثتطوير أدائو 

  وفى نياية الوحدة التدريبية تعطى تدريبات إطالة لمحصول عمى االسترخاء بيدف العودة
 بالعضالت لمحالة الطبيعية .

 المدعم بالتعزيز النفسي إلى:المدعم بالتعزيز النفسي إلى:بتقسيم الوحدة التدريبية داخل البرنامج التدريبي بتقسيم الوحدة التدريبية داخل البرنامج التدريبي   انانقام الباحثقام الباحث
 اإلحماء واإلعداد البدني.اإلحماء واإلعداد البدني.  الجزء التمهيدي:الجزء التمهيدي: -
 ..قيد البحثقيد البحثبالتايكوندو بالتايكوندو   تدريبات األداء البدني المياريتدريبات األداء البدني المياريويشمل عمى ويشمل عمى   الجزء الرئيسي:الجزء الرئيسي: -
والوقوف والوقوف   لمحالة الطبيعيةلمحالة الطبيعية  الناشئينالناشئينويشمل عمى تدريبات خفيفة تيدف لعودة ويشمل عمى تدريبات خفيفة تيدف لعودة الجزء الختامي: الجزء الختامي:  -

وتســــجيل مالحظــــات تغيــــر وتســــجيل مالحظــــات تغيــــر   عمــــى الجوانــــب األساســــية لمتعزيــــز النفســــي اإليجــــابي لمناشــــئينعمــــى الجوانــــب األساســــية لمتعزيــــز النفســــي اإليجــــابي لمناشــــئين
 ..لكل ناشئلكل ناشئاإلستجابة لمتعزيز النفسي اإلستجابة لمتعزيز النفسي 

 ( قيد البحث.( قيد البحث.1:21:2عمى تشكيل حمل تدريبي )عمى تشكيل حمل تدريبي )  انانالباحثالباحث  إعتمدإعتمدكما كما 
 ..  الناشئالناشئ( من أقصى مقدرة ( من أقصى مقدرة ٪٪7575: : 6565حيث تراوحت شدة الحمل المتوسط )حيث تراوحت شدة الحمل المتوسط ) -
 ( من أقصى مقدرة الناشئ ( من أقصى مقدرة الناشئ ٪٪8585: : 7575تراوحت شدة الحمل المختمط )عالي الشدة( )تراوحت شدة الحمل المختمط )عالي الشدة( )  كماكما -
 ( من أقصى مقدرة.( من أقصى مقدرة.٪٪100100: : 8585كما تراوحت شدة الحمل الالىوائي )الحمل األقصى( )كما تراوحت شدة الحمل الالىوائي )الحمل األقصى( ) -
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متوســط متوســط ( وذلــك بإعتبــار أن ( وذلــك بإعتبــار أن ن خــالل إســتخدام معادلــة )كــارفونينن خــالل إســتخدام معادلــة )كــارفونينوتــم حســاب ذلــك مــوتــم حســاب ذلــك مــ
بقيـاس معـدل النـبض بقيـاس معـدل النـبض   انانالباحثـالباحثـ  ، كما قـام، كما قـام( عام بالتقريب ( عام بالتقريب 1313( )( )عمر الالعبين )عينة البحثعمر الالعبين )عينة البحث

 ( نبضة/ دقيقة.( نبضة/ دقيقة.6565بالراحة وكان متوسط معدل النبض )بالراحة وكان متوسط معدل النبض )
وقــد روعــي فــي البرنــامج أثنــاء تشــكيل األحمــال التدريبيــة خــالل الفتــرات المختمفــة أن تحتــوى وقــد روعــي فــي البرنــامج أثنــاء تشــكيل األحمــال التدريبيــة خــالل الفتــرات المختمفــة أن تحتــوى  -

( يمييـا ارتفـاع ( يمييـا ارتفـاع 22،،  11األسابيع األولى عمى أحجام تدريبية كبيرة وشدة متوسطة في االسابيع )األسابيع األولى عمى أحجام تدريبية كبيرة وشدة متوسطة في االسابيع )
( وفــــى ( وفــــى 66: : 33لشـــدة األحمــــال التدريبيـــة عمـــى حســــاب األحجـــام فـــي األســــابيع مـــن )لشـــدة األحمــــال التدريبيـــة عمـــى حســــاب األحجـــام فـــي األســــابيع مـــن )  تـــدريجيتـــدريجي

، وزيـــادة حجـــم التـــدريبات ، وزيـــادة حجـــم التـــدريبات قيـــد البحـــث قيـــد البحـــث   ( تـــم خفـــض شـــدة االحمـــال التدريبيـــة( تـــم خفـــض شـــدة االحمـــال التدريبيـــة88،،  77األســـبوع )األســـبوع )
 لمقياس البعدي.لمقياس البعدي.  الميارية قيد البحث ، إستعداداً الميارية قيد البحث ، إستعداداً 

 القياس البعدي:
مـــى مـــدى يـــومين اليـــوم االول مـــى مـــدى يـــومين اليـــوم االول حيـــث تـــم إجـــراء القيـــاس البعـــدي لعينـــة البحـــث األساســـية ، عحيـــث تـــم إجـــراء القيـــاس البعـــدي لعينـــة البحـــث األساســـية ، ع

قيـد البحــث ، قيـد البحــث ،   األداء البـدني الميــارياألداء البـدني الميــاري( وفيـو تــم تطبيـق اختبــارات ( وفيـو تــم تطبيـق اختبــارات مم20212021/ / 99/ / 2626"االحـد" الموافــق ) "االحـد" الموافــق ) 
 قيد البحث.قيد البحث.  مقياس مستوى الطموحمقياس مستوى الطموح( تم تطبيق ( تم تطبيق مم20212021//  99//2727" الموافق )" الموافق )اإلثنيناإلثنينواليوم الثاني "واليوم الثاني "

 اإلحصائُة: املعاجلات -سادسا  :
البيانات الخام اإلحصائية عن طريق الحاسب األلى باستخدام برنامج معالجة ب قام الباحثان
 وذلك لمحصول عمى ما يمى:البحث  وفقا  لطبيعة( SPSSاإلحصاء )

-اختبار )ت( لمفروق –معامل االلتواء  -اإلنحراف المعياري -الوسيط -لحسابيالمتوسط ا -
 .معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون

 النحائج :عرض ومناقشة  -سابعا  :
 (04جدول )

 04ن= داللة الفروق بين القياس لقبمي والقياس البعدي في مستوى الطموح لدى عينة البحث
مستوى  محاور مقٌاس

 الطموح

 قٌمة القٌاس البعدي القٌاس القبلً
("T)" 

نسبة 
 التحسن 

D  درجة
 ع م ع م التأثٌر

 1.22 %43.02 *5.71 9.14 23.24 11.42 16.25 التفاؤل  

 0.89 %26.33 *4.18 7.23 20.01 9.55 15.84 وضع األهداف

 1.17 %50.87 *5.48 6.91 13.94 7.39 9.24 تقبل الجدٌد

 1.06 %38.49 *4.96 5.49 14.14 7.85 10.21 تحمل االحباط

 4.37 %38.4 *20.49 7.19 71.33 9.05 51.54 إجمالً درجة المقٌاس

 0.204(=1012داللة )" الجدولية عند مستوى T)")قيمة
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 ( وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياس القبمي والقياس البعدي12يتضح من جدول)
( المحسوبة أكبر Tقيد البحث ولصالح القياس البعدي ، حيث أن قيمة ) مستوى الطموحفي مقياس 
دي داخل (، كما انحصرت درجات القياس البع0.05( الجدولية عند مستوى معنوية )Tمن قيمة )

، بينما انحصرت درجات القياس مستوى الطموحالتصنيف المرتفع وفقا  لمفتاح تصحيح مقياس 
كما تراوحت ، ( 4.37:  0.89وبدرجة تأثير كبيرة تراوحت ما بين ) القبمي بالتصنيف المتوسط

%( ، ويتضح ذلك في الشكل التالي لنسب 38.4% :26.33نسب التحسن المئوية مابين )
 ن القياس القبمي والبعدي في مستوى الطموح قيد البحث .التحسن بي

 
 (4شكل )

 في مستوى الطموح لدى عينة البحث  بين القياس لقبمي والقياس البعدينسبة التحسن المئوية 
ويرى الباحثان أن العامل الرئيسي في وجود فروق بين القياس القبمي والقياس البعدي في 

وىذا يتفق مع مستويات الطموح يرجع بشكل واضح الى استخدام التعزيز النفسي اإليجابي ، 
أنو يقصد بالتعزيز النفسي يسيم بالتدعيم لالستجابة الحركية  م(4102أحمد فوزي )ماأشار إليو 

الرياضية بحيث تسود عمي غيرىا، فيزيد معدل انتقائيا ومن ثم ظيورىا في المواقف اإليجابية 
 ( 171:  1التالية المباشرة . )

حيث يؤكد الباحثان عمى أىمية التعزيز النفسي في استثارة انتباة الناشئين نحو التدريب 
أسامة راتب تطوير المستوى من خالل تغير السموك نحو السموك اإليجابي وىذا أشار إليو " و 
إلى أن التعزيز النفسي شيئا  ىاما  في التعامل بين المدرب والناشئ ،حيث أنو يرتبط م( 4112)

بتعديل السموك، وىناك مصطمحان غالبا  ما يستخدمان لوصف النتائج المترتبة عمي سموك الناشئ 
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فعندما تزداد الرغبة في تكرار السموك  Punishmentوالعقاب  Reinforcementما: التعزيز ى
فذلك يعني أن ىناك تعزيزا  ،والتعزيز قد يكون إيجابيا  مثل إعطاء مكافأة، أو سمبيا  مثل التخمص 
من شيء غير مرغوب فيو، وعندما تقل الرغبة في تكرار السموك فإن ذلك يعكس وجود نوع من 

 (218: 4)عقاب ال
وليذا فيؤكد الباحثان عمى أىمية دمج التعزيز النفسي ببرامج تدريب الناشئين حيث تساعد 

دايمون "في تعبئة طاقاتيم نحوتطوير األداء وىذا يتفق مع ما توصمت إليو دراسة كل من 
(, 42) مJesse Beam( "4102)جيسي بيم ( 44) مDeleon et al( "4110)وأخرون

حيث اتفقت جميع ىذة الدراسات عمى أىمية التعزيز النفسي في  (2)م(4102زين )أحمد ناصر 
ومن خالل العرض السابق وفي ، تعديل السموك نحو األفضل وزيادة التشويق والتمتع باألداء وليذا 

ضوء أىداف البحث وفروضة ومن خالل عرض والتحميل اإلحصائي لنتائج متغيرات مستوى 
توجد فروق ذات داللة حقق الفرض األول لمبحث والذي ينص عمى أنو " الطموحقيد البحث فقد ت

إحصائية بين القياس القبمي والقياس البعدي فى مستوى الطموح لدى عينة البحث ولصالح 
 ".القياس البعدي

 (  02 جدول رقم )
 في المتغيرات داللة الفروق بين القياس القبمي والقياس البعدي لدى عينة البحث األساسية

 12ن =    قيد البحثلناشئي التايكوندو  ةمهاريال ةالبدني

 االختبارات
وحدة 
 القٌاس

 القٌاس البعدي القٌاس القبلً
 قٌمة 
 "ت"

نسبة 
 التحسن 

D 
درجة 
 التأثٌر

 2ع 2م 1ع 1م

 متغٌر القدرة العضلٌة

الركلة الجانبٌة 
بسٌف القدم ٌب 

 تشاجً

 ٌمٌنا  
10ك/

 ث
4.58 0.66 5.83 0.57 9.57 

27.29
% 

2.04 

 ٌسارا  
10ك/

 ث
4.25 0.62 5.16 0.57 11.0 

21.41
% 

2.345 

الركلة الجانبٌة 
المستقٌمة بوجه 
 القدم بك تشاجً

 ٌمٌنا  
10ك/

 ث
4.16 0.57 5.08 0.66 6.16 

22.12
% 

1.313 

 ٌسارا  
10ك/

 ث
3.66 0.49 4.75 0.62 5.61 

29.78
% 

1.196 

الركلة العمودٌة 
 نارا تشاجً

 ٌمٌنا  
10ك/

 ث
5.25 0.45 6.25 0.45 5.74 

19.05
% 

1.224 

 ٌسارا  
10ك/

 ث
5.0 0.52 5.83 0.57 5.0 16.6%  1.066 
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 متغٌر تحمل األداء

الركلة الجانبٌة 
بسٌف القدم ٌب 

 تشاجً

 ٌمٌنا  
35ك/

 ث
18.5

8 
0.90 

20.2
5 

0.96 4.69 8.99%  1 

 ٌسارا  
35ك/

 ث
18.5

8 
0.90 

19.9
1 

0.99 3.08 7.16%  0.657 

الركلة الجانبٌة 
المستقٌمة بوجه 
 القدم بك تشاجً

 ٌمٌنا  
35ك/

 ث
14.6

6 
1.72 

17.5
8 

1.16 9.32 19.9%  1.987 

 ٌسارا  
35ك/

 ث
14.6

6 
1.72 

17.5
8 

1.16 9.32 19.9%  1.987 

الركلة العمودٌة 
 نارا تشاجً

 ٌمٌنا  
35ك/

 ث
19.7

5 
1.48 

21.8
3 

1.58 6.19 10.5%  1.32 

 ٌسارا  
35ك/

 ث
19.7

5 
1.48 

21.8
3 

1.58 6.19 10.5%  1.32 

 0.204= 1.12مستوى معنوية قيمة ت الجدولية عند 
، أنو توجد فروق دالة إحصائيا  بين القياس  (( وبتطبيق اختبار )ت 13يتضح من جدول ) 

قيد البحث، ولصالح القياس  الميارية ةالبدنياإلختبارات القبمي والقياس البعدي لدى عينة البحث 
( 0.05البعدي ، حيث أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )

) ( في متغير القدرة العضمية ، و 3.67:  1.06) ( لحجم األثر تراوحت ما بينD، كما ان قيمة )
، وىي بذلك تشكل حجم أثر كبير حيث أنيا أكبر من في متغير تحمل األداء  (3.40:  1.0

% : 13.38، كما تراوحت نسب التحسن بين القياس القبمي والقياس البعدي ما بين ) ( 0.7)
قيد  في متغير تحمل أداء%( 93.3% : 7.16) في متغير القدرة العضمية ، و% ( 100.0

الرئيسي والمحفز لمناشئين والمساىم في ، ويرى الباحثان ان العامل  البحث ولصالح القياس البعدي
تطوير مستوى االداء قيد البحث ىو تدعيم البرنامج التدريبي بالتعزيز النفسي اإليجابي والذي ساىم 
في تطوير مستوى الطموح قيد البحث حيث يمعب الطموح دورا  ىاما  في تشكيل الباعث ويحرك 

تدريب والحرص عمى تنفيذ الواجبات التدريبية وىذا طاقات الناشئين نحو تطوير األداء واإلىتمام بال
الباعث الذي الى اىمية الطموح حيث يمثل  (8)(م4102)" سعاد خميس راشدإليو " ما أشارت 

، االمر  القدراتأفضل ، بما يتناسب مع  نتائجمن أجل إحداث  الكامنةيحرك الطاقات واإلمكانات 
 واإلقدام عمى تطوير قدراتيم بو . الممارس النشاطفي تحسين مستوى رضاىم عن  الذى يسيم

بمستوى عالي من  يتصفان الفرد الذي  (5)(م4104) "آمال أباظة" وىذا ما أشارت إليو 
والتحدي، والقدرة عمى الضبط  ، واإلقدام عمى المخاطرة القدرة عمى المنافسة الطموح يكون لديو
غالب المشيخي" "دراسة كل من أيضا  ، ويتفق ذلك مع ما توصمت إليو  الداخمي لمسموك
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 ودراسة,  (41)م(4102)" " محمد الزواارة ،  (40م()4102نسيمة مبارك" ) ,(13)م( 4112)
 ,(9)(م4102) "يمينة خــ"ديسميرة خويمدات, "( ، 7)(م4102زينب ادار , جميمة سميماني)

الطاقات والمساعدة عمى تحدي الصعاب حتى تحقيق  عمى أىمية الطموح فى توجية حيث أكدوا
 األىداف.
خالل متابعة المنافسات الدولية عمى الساحة الدولية في رياضة التايكوندو وكان ابرزىا  ومن

م حيث اشارت الصفحة الرسمية لمتابعة أخر التطورات التنافسية لمتايكوندو 2020اولمبياد طوكيو 
طموحا  قد حققوا نتائج الل مقابالت الالعبين أن الالعبين األكثر ونتائج المباريات حيث أكت من خ

إيجابية في المنافسات ، حيث اكد الموقع الرسمي الولمبياد طوكيو عمى أىمية اإلعداد النفسي 
وحث الالعبين عمى ابراز أفضل ما يمتمكون من طاقات تساعدىم في تحقيق اإلنتصار ورفع عمم 

 (27ولمبية )دوليم في منصات التتويج األ
ومن خالل العرض السابق وفي ضوء أىداف البحث وفروضة ومن خالل عرض والتحميل 
اإلحصائي لنتائج متغيرات مستوى األداء البدني المياري لناشئي التايكوندو قيد البحث فقد تحقق 

ي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمالفرض الثاني لمبحث والذي ينص عمى أنو " 
 ".والقياس البعدي فى مستوى االداء البدني المهاري لدى عينة البحث ولصالح القياس البعدي

 -اإلسحنحاجات :
من خ"ل عرض ومناقشة النتائج يمكن إستخ"ص النتائج و  وفروضهفي ضوء أاداف البحث 

 -التالية :
ناشئي التايكوندو حيث ارتفع لدى في تحسن مستوى الطموح  التعزيز النفسي اإليجابي يساىم -

في  %(38.4% :26.33)معدل الطموح في القياس البعدي بنسب مئوية تراوحت ما بين 
 .محاور مقياس الطموح قيد البحث 

ما بين )   ئي التايكوندو بنسب تحسن تراوحتتحسن مستوى االداء البدني المياري لدى ناش -
%( في متغير 93.3% : 7.16% ( في متغير القدرة العضمية ، و) %100.0 : 13.38

 قيد البحث .تحمل أداء قيد البحث ولصالح القياس البعدي 
تطوير في  البرنامج التدريبي المدعم بالتعزيز النفسي اإليجابي )المعنوي ، المادي(يسيم  -

 .ناشئي التايكوندو قيد البحثمستوى الطموح واالداء البدني المياري لدى 
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 -:الحىصُات 
 .التعزيز النفسي في برامج التدريب لتعبئة طاقات الناشئينمية بأى المدربينتوعية ضرورة  -
 .التعزيز النفسيلتوعيتيم بأىمية  لممدربينعقد دورات تدريبية وندوات  -
تعبئة طاقاتيم في  الناشئينمن دور في مساعدة  مستوى الطموح لما لوالتركيز عمى تطوير  -

 نحو أداء أفضل.
النفسية والمرتبطة بتطوير االداءالبدني إجراء مزيد من الدراسات والتي تتناول بعض المتغيرات  -

 .بصورة خاصة التايكوندواأللعاب النزالية بصورة عامة و  المياري لدى ناشئي
 -قائمة املراجع :

 -أوال  املراجع العربُة :
، دار ، دار 22التطبيقـــات(طالتطبيقـــات(ط  –مبـــادئ عمـــم الـــنفس الرياضـــي )المفـــاىيم مبـــادئ عمـــم الـــنفس الرياضـــي )المفـــاىيم  : م(                   6002أحمــــــــــــد أميــــــــــــــــــن فوزي )  ..11

 الفكر العربي الفكر العربي 
ـــــة  : م(                   6002أحمد أميــــــــــــــــن فـــــــــــــوزي )  ..22 ـــــة ســـــيكولوجية الـــــتعمم لمميـــــارات الحركي الرياضـــــية، دار الوفـــــاء الرياضـــــية، دار الوفـــــاء ســـــيكولوجية الـــــتعمم لمميـــــارات الحركي

 لمطباعة والنشر .لمطباعة والنشر .
التعزيـــز النفســـي اإليجـــابي باســـتخدام الكـــارت األخضـــر وعالقتـــو التعزيـــز النفســـي اإليجـــابي باســـتخدام الكـــارت األخضـــر وعالقتـــو  : م( 6002أحمد ناصــر زين عمـــــــــــــــى )  ..33

بالتــدفق النفســي لــدي العبــي كــرة القــدم ، رســالة ماجســتير غيــر بالتــدفق النفســي لــدي العبــي كــرة القــدم ، رســالة ماجســتير غيــر 
 منشورة ، كمية التربية الرياضية جامعة بني سويف.منشورة ، كمية التربية الرياضية جامعة بني سويف.

  –اإلعـــداد النفســـي لمناشـــئين )دليـــل لإلرشـــاد والتوجيـــو لممـــدربين اإلعـــداد النفســـي لمناشـــئين )دليـــل لإلرشـــاد والتوجيـــو لممـــدربين  : م( 6002ـــــــــــل راتــــــــــــــــب )أسامة كامــ  ..44
 أولياء األمور( ،دار الفكر العربي .أولياء األمور( ،دار الفكر العربي .  –اإلداريين اإلداريين 

 جودة الحياة النفسية، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة.جودة الحياة النفسية، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة. : م(6006آمال عبد السميــــــــــع أباظة.)  ..55
محمـــــــــــــــــد شحــاتــــــــة ربيع   ..66

 م(6002)
 ،القاىرة ، جميورية مصر العربية.،القاىرة ، جميورية مصر العربية.1 طط .عمم النفس الصناعيعمم النفس الصناعي :

زينب ادار , جميمة   ..77
 م(6002سميماني)

تقـــدير الـــذات و عالقتـــو بمســـتوى الطمـــوح لـــدى عينـــة مـــن طمبـــة تقـــدير الـــذات و عالقتـــو بمســـتوى الطمـــوح لـــدى عينـــة مـــن طمبـــة  :
الجامعــــة بغردايــــة فــــي ضــــوء بعــــض المتغيــــرات. مجمــــة الحكمــــة الجامعــــة بغردايــــة فــــي ضــــوء بعــــض المتغيــــرات. مجمــــة الحكمــــة 

 النفسية.النفسية.لمدراسات لمدراسات 
مستوى الطموح وعالقتـو بالرضـا عـن التخصـص لـدى عينـة مـن مستوى الطموح وعالقتـو بالرضـا عـن التخصـص لـدى عينـة مـن  : م(6002سعاد خميس راشد العريمية )  ..88

، ،   22، ع ، ع   3333بســـــمطنة ع,مـــــان ، مـــــج بســـــمطنة ع,مـــــان ، مـــــج   -طالبـــــات جامعـــــة نـــــزوىطالبـــــات جامعـــــة نـــــزوى
المركــز القـــومي لمبحـــوث التربويـــة والتنميـــة ، القـــاىرة ، جميوريـــة المركــز القـــومي لمبحـــوث التربويـــة والتنميـــة ، القـــاىرة ، جميوريـــة 

 مصر العربية.مصر العربية.
   خــــــــــويمــــــدات ــــرةسميـــــ  ..99

 م(6002يمينـــــــة خـــــــ"دي )
الرضا عن التخصص ومسـتوى الطمـوح كمنبئـات لفاعميـة الـذات الرضا عن التخصص ومسـتوى الطمـوح كمنبئـات لفاعميـة الـذات  :

اإلرشــادية لــدى طمبــة اإلرشــاد والتوجيــو، دراســة وصــفية بجامعــة اإلرشــادية لــدى طمبــة اإلرشــاد والتوجيــو، دراســة وصــفية بجامعــة 
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قاصدي مرباح ، قسم عـمم النفــس وعمــوم التربيــة ،  كميـة العمــوم قاصدي مرباح ، قسم عـمم النفــس وعمــوم التربيــة ،  كميـة العمــوم 
ــــــ ورقــــــمة. اإلنسانيــــــة واالجتماعيـــــة ، جـامعــــــة قاصــــــدي مربـــــاح اإلنسانيــــــة واالجتماعيـــــة ، جـامعــــــة قاصــــــدي مربـــــاح  ــــــ ورقــــــمة. ـــ ـــ

 الجزائر.الجزائر.
الطالقـــــة النفســـــية، دار الطالقـــــة النفســـــية، دار   -سمســـــمة اإلعـــــداد النفســـــي لمرياضـــــيين سمســـــمة اإلعـــــداد النفســـــي لمرياضـــــيين  : (6002عبد العزيز عبد المجيـــــــــــد )  ..1111

 العموم لمطباعة والنشر، القاىرة.العموم لمطباعة والنشر، القاىرة.
 ، دار الفرقان لمنشر والتوزيع، عمان . ، دار الفرقان لمنشر والتوزيع، عمان . 44عمم النفس التربوي، طعمم النفس التربوي، ط : م(              6002عبد المجيد نشواتــــــــــــــــي )  ..1111
ـــوي الحـــديث، ط : م(6002عناية حسن القبمــــــــــــــــي )  ..1212 ـــوي الحـــديث، طالتعزيـــز فـــي الفكـــر الترب ، شـــركة أمـــان لمنشـــر ، شـــركة أمـــان لمنشـــر 11التعزيـــز فـــي الفكـــر الترب

 والتوزيعوالتوزيع
الطمــوح الطمــوح   قمــق المســتقبل وعالقتــو بكــل مــن فاعميــة الــذات وســتوىقمــق المســتقبل وعالقتــو بكــل مــن فاعميــة الــذات وســتوى : م(6002خى)ــــغالب بن محمد المشي  ..1313

لــدى عينــة مــن طــالب جامعــة الطــائف ، رســالة دكتــوراه ، غيــر لــدى عينــة مــن طــالب جامعــة الطــائف ، رســالة دكتــوراه ، غيــر 
ــــرى ، المممكــــة العربيــــة  ــــة ، جامعــــة ام الق ــــرى ، المممكــــة العربيــــة منشــــورة ، كميــــة التربي ــــة ، جامعــــة ام الق منشــــورة ، كميــــة التربي

 السعودية .السعودية .
القــدرات العقميــة ، دار النيضــة العربيــة لمطبــع والنشــر القــدرات العقميــة ، دار النيضــة العربيــة لمطبــع والنشــر   إختبــاراتإختبــارات : م(6002فاروق عبد الفتاح موسي)  ..1414

 والتوزيع ، القاىرة ،  ، جميورية مصر العربية.والتوزيع ، القاىرة ،  ، جميورية مصر العربية.
ــــــدفق النفســــــي فــــــي المجــــــال الرياضــــــي، ط : م(6002ـوسف )ــــمجدي حسن يــــ  ..1515 ــــــا الت ــــــدفق النفســــــي فــــــي المجــــــال الرياضــــــي، طفينومينولوجي ــــــا الت ، ، 11فينومينولوجي

 مؤسسة عالم الرياضة، ودار الوفاء لدنيا الطباعة .مؤسسة عالم الرياضة، ودار الوفاء لدنيا الطباعة .

 سيكولوجية الجماعات الرياضية، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة.سيكولوجية الجماعات الرياضية، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة. : م(0222عــــــ"وى )ــن ــــــــــــمحمد حس  ..1616
محمــــد عبــــــــــــد التـــــــواب معوض ,   ..1717

 م(6002سيد محمـــــد عبد العظيـــــم )
 مقياس مستوى الطموح، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة .مقياس مستوى الطموح، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة . :

محمد عبد الهادى الجـــبورى   ..1818
 م(6002)

االكـاديمي االكـاديمي  والطمـوحوالطمـوح الـذاتالـذات فاعميـةفاعميـة مـنمـن بكـلبكـل قمق المستقبل وعالقتوقمق المستقبل وعالقتو :
 المفتـوح " االكاديميـةالمفتـوح " االكاديميـة التعمـيمالتعمـيم لطمبـةلطمبـة االجتمـاعياالجتمـاعي لالنـدماجلالنـدماج واالتجـاهواالتجـاه

كنمــوذج "، رســالة دكتــوراه ، كميــة كنمــوذج "، رســالة دكتــوراه ، كميــة    بالــدنماركبالــدنمارك العربيــة المفتوحــةالعربيــة المفتوحــة
    ، الدنمارك.، الدنمارك. العربية المفتوحةالعربية المفتوحة االداب والتربية ،  االكاديميةاالداب والتربية ،  االكاديمية

تربيـــــــة األطفـــــــال والمـــــــراىقين المضـــــــطربين ســـــــموكيًا ، النظريـــــــة تربيـــــــة األطفـــــــال والمـــــــراىقين المضـــــــطربين ســـــــموكيًا ، النظريـــــــة  : م(6002عميثة األحمــــــــــــــدى)محمـد   ..1919
، دار الكتـــــــاب الجـــــــامعي، العـــــــين، اإلمـــــــارات ، دار الكتـــــــاب الجـــــــامعي، العـــــــين، اإلمـــــــارات   11والتطبيـــــــق ، جوالتطبيـــــــق ، ج
 العربية المتحدة.العربية المتحدة.

الطمــوح الطمــوح العالقــة بــين الصــالبة النفســية وقمــق المســتقبل ومســتوى العالقــة بــين الصــالبة النفســية وقمــق المســتقبل ومســتوى  : (6002محـمـــــــد محمــــــد الزواارة )  ..2121
ـــــة جامعـــــة القـــــدس  ـــــل بالســـــعودية. مجم ـــــة جامعـــــة حائ ـــــة جامعـــــة القـــــدس لـــــدى طمب ـــــل بالســـــعودية. مجم ـــــة جامعـــــة حائ لـــــدى طمب

 المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.
الرضــــا عـــــن التخصـــــص الدراســــي وعالقتـــــو بالدافعيـــــة لإلنجـــــاز الرضــــا عـــــن التخصـــــص الدراســــي وعالقتـــــو بالدافعيـــــة لإلنجـــــاز  : م(6002نسيمـــــــة محمــــد مبــارك )  ..2121

ومستوى الطموح لـدى الطمبـة الجـامعيين، رسـالة ماجسـتير، قسـم ومستوى الطموح لـدى الطمبـة الجـامعيين، رسـالة ماجسـتير، قسـم 
 ، الجزائر.، الجزائر.-باتنةباتنة-س، جامعة الحاج لخضر س، جامعة الحاج لخضر عمم النفعمم النف
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