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ممخص البحث العربي:
ويشمل المقدمة واىمية البحث إن االىتمام باعداد الرياضي اليتوقف عند تعميمو بل يتعدى ذلك إلى بنائو بناءا متكامال

يشمل شخصيتو في جميع جوانبيا من اجل خمق جيل متوازن في مختمف المجاالت والبحث في التعرف عمى مستوى تقدير الذات
البدنية لدى العبات فرق الكميات بالكرة الطائرة بالشكل الذي من شانو ان ينعكس ايجابيا عمى الجوانب العقمية والنفسية والذي
يبرز حقيقة مستوى الالعبين كمساىمة متواضعة من الباحث لموقوف عمى مستواىم بغية النيوض بواقع المعبة في الجامعة .
اما مشكمة البحث قد تبمورت في وجود قصور في فيم تقدير الذات البدنية لدى العبات فرق الكميات بالكرة الطائرة بالشكل الذي

ينعكس عمى اداءىن وانجازاتين  ,ومن ىنا جاءت مشكمة البحث في وضع الحمول المناسبة ليا وبناء رياضي متكامل من الناحية
البدنية التي تنعكس عمى حالة الرياضي في جميع جوانب اعداد الالعبة لموصول الى االنجاز  .اىداف البحث التعرف عمى
مستوى تقدير الذات البدنية لدى العبات فرق الكميات المشاركة في بطولة الجامعة بالكرة الطائرة  .ومن خالل االىداف وجود
فروق ذات داللة احصائية بين مستوى تقدير الذات البدنية بين الالعبات المشاركة في بطولة جامعة البصرة بالكرة الطائرة  .اما

مجاالت البحث ىي البحث البشري والبحث المكاني والبحث الزمني  ,اما الفصل الثاني شمل الدراسات النظرية وتطرقت الباحثة
الى موضوع مفيوم الذات االنسانية وتطورىا ومفيوم الذات في الرياضة  ,والفصل الثالث تضمن منيج البحث واجراءاتو الميدانية
والفصل الرابع مناقشة نتائج البحث وتحميالتيا االستنتاجات وجود فروق ذات داللة احصائية لقياس تقدير الذات البدنية لدى
العبات فرق الكميات المشاركة بالكرة الطائرة جامعة البصرة اما التوصيات تطوير الجانب البدني لدى عينة البحث وتقدير الذات
البدنية من قبل متخصصين االستفادة من عمم النفس الرياضي في تطوير الذات البدنية لدى العبات كرة الطائرة لفرق كميات

جامعة البصرة  .واخي ار المصادر والمالحق.

Measuring the physical self- esteem of the players the faculties of volleyball
participating in the championship of the university of Basrah2015-2016
Submitted by the researcher
M.DMaysoonAbduljalilAbdulhassan
Research Abstract:
It contains the introduction and the importance of the research, the consideration of
preparing a sports player does not stop at the time of teaching, but oversteps it further to
establish an integrated construction including: his personality in all of its aspects in order
to create a balanced generation within all extents and investigating the recognition by
virtue of appreciation of physical self with volleyball players in a state that would reflect
positively on the psychological and mental aspects which shows the fact of veracity of
players' level as a humble participation from the researcher to surveying on their levels so
that to rise the case of the game in the university.
While the problem of the research has been crystalized by the shortage of appreciation of
the physical self with female volleyball players in a way that reflects on their performance
and achievements. From this point the problem of searching to find out how to put the
suitable solutions has come in order that to build a unified sports construction in aspect of
physical body that reflects on the player's status in all player's preparatory extents to
reach the achievement. The Aim of The Research: To recognize the level of physical
self's appreciation with female players that are participating in a University volleyball
championship. And according to the objectives we found a relationship with a statistical
magnification between the level of physical self's appreciation with female players that
are participating in a University volleyball championship.Research Ranges: Are: Human
research, Locative research and Temporal research. When Chapter TWO contains
Theoretical studies and the researcher has brought to the subject of "Concept of Human
entity and its development" and " Concept of Entity In Sports".Chapter Three: Contains
the syllabus of the research field procedures.Chapter Four: Discussing research results
and its analysis. The conclusions are: There are no statistical magnification differences to
measure the level of physical self's appreciation with female players of volleyball teams
of Colleges of Basra University.Recommendations: Developing the physical aspect of the
research sample and the valuation of the physical self by experts. To impose on Physical
Psychology in order to advance the physical self with female volleyball players of
Colleges of Basra University.End:Recourcesand Appendixes.

 التعريف بالبحث- 1

:  المقدمة واهمية البحث1 - 1
إن االىتمام بأعداد الرياضي ال يتوقف عند تعميمو بل يتعدى ذلك إلى بنائو بناءا متكامال يشمل

شخصيتو في جميع جوانبيا من اجل خمق جيل متوازن في مختمف المجاالت وىذا ماتيدف اليو الرياضة كونيا
عمما مرتبطا ارتباطا وثيقا بمختمف العموم (كعمم الفسيولوجيا وعمم التشريح وعمم الحركة وعمم النفس وعمم
)1 (

. ) الفمسفة وعمم االجتماع وعمم التأريخ

ويعد الجانب النفسي احدى المتطمبات الرئيسية في لعبة الكرة الطائرة كونو يؤىل الالعب ألداء الجوانب

 وتتميز لعبة الكرة الطائرة عن باقي االلعاب بانيا تعتمد عمى, البدنية والحركية والميارية بمعدالت مناسبة
. 7 ص, 1996 )  دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع,  ( عمان, 1  ط,  موسوعة الكرة الطائرة الحديثة:  أكرم زكي خطايبة- 1

القدرات العقمية والنفسية بقدر اعتمادىا عمى الجوانب اعاله من خالل توافق جيازي الالعب العصبي والعضمي
والقدرة عمى التكيف لممواقف المختمفة السريعة ومن المعروف ان لعبة الكرة الطائرة تعتمد عمى ميارات اساسية

مترابطة ترابطا وثيقا فيما بينيا وىي ( االرسال  ,االستقبال  ,االعداد  ,اليجوم  ,حائط الصد  ,الدفاع عن

الممعب ) وبعد اتقان ىذه الميارات من اىم العوامل التي تحقق لمفريق النجاح والتفوق مما يستوجب أدائيا

بشكل متكافئ من قبل الالعبات كي يتمكنن كل العبة من تنفيذ واجبيا اثناء المعب بصورة صحيحة وتعد

الحاجة الى الشعور بقيمة الذات " من اىم الحاجات التي تحرك الدوافع نحو ممارسة الرياضة "  ,اذ كمما

تمتعت الرياضية بثقة عالية بالنفس استطاعت ان تضع لنفسيا اىدافا تتناسب مع قدراتيا  ,لذا فان " امتالك

الرياضي الثقة بالنفس يشعره بقيمة ذاتو وان يكون اكثر فاعمية في تصحيح لخطائو" ولمدقة الحركية ىنا اثر

بالغ االىمية وباالخص اذا ماعممتنا ان لعبة الكرة الطائرة تتميز بتغيير مواقف المعب من اليجوم الى الدفاع

وبالعكس مما يستمزم توظيفيا بشكل تمثل لمتطمبات المعب لمسيطرة عمى مجريات المعب .

من ىنا جاءت اىمية البحث في التعرف عمى مستوى تقدير الذات البدنية لدى العبي الكرة الطائرة " بالشكل

الذي من شانو ان ينعكس ايجابيا عمى الجوانب العقمية والنفسية والذي يبرز حقيقة مستوى الالعبين كمساىمة

متواضعة من الباحث لموقوف عمى مستواىم بغية النيوض بواقع المعبة في الجامعة".

()1

 2-1مشكمة البحث :

كان واليزال لمعامل النفسي تاثي ار كبي ار وممموسا في تحقيق االنجازات الرياضية  ,فضال عن مساعدة
الرياضي في قيادة نفسو وتغمبو عمى المصاعب التي تواحيو  ,االمر الذي جعل وجوده ام ار ضروريا كأحد
()2

أركان العممية التدريبية .

مشكمة البحث قد تبمورت في وجود قصور في فيم تقدير الذات البدنية لدى العبات الكرة الطائرة

بالشكل الذي ينعكس عمى اداءىن وانجازاتين  ,ومن ىنا جاءت مشكمة البحث في وضع الحمول المناسبة ليا
وبناء رياضي متكامل من الناحية البدنية التي تنعكس عمى حالة الرياضي في جميع جوانب اعداد الالعبة

لموصول الى االنجاز .

 3-1هدف البحث :

 - 1التعرف عمى مستوى تقدير الذات البدنية لدى العبات فرق الكميات بالكرة الطائرة المشاركة في بطولة
الجامعة بكرة الطائرة .

 4-1فرض البحث :

 - 1ىناك انخفاض في نسبة تقدير الذات البدنية بين العبات فرق الكميات بكرة الطائرةالمشاركة في بطولة

جامعة البصرة.

 - 1اسامة كامل راتب  :عمم النفس الرياضي – المفاىيم – التطبيقات  ,ط  , 2القاىرة  ,دار الفكر العربي  , 1997 ,ص . 167
 - 2اسامة كامل راتب  :نفس المصدر  ,ص . 173

 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1المجال البشري  :العبات فرق الكميات بالكرة الطائرة المشاركة في بطولة جامعة البصرة عام
2016-2015

 2-5-1المجال المكاني  :قاعة كمية التربية الرياضية جامعة البصرة .
 3-5-1المجال الزماني  :الفترة من . 2016 / 12/ 16-12
 -2الدراسات النظرية

 1-2مفهوم الذات االنسانية وتطورها:
يعد مفيوم الذات ( النفس ) حجر االساس في بناء الشخصية لما لو من اىمية خاصة في فيم ديناميكية

الشخص وتوافقو النفسي  ,فيو الذي يجعل االفراد يختمفون فيما بينيم ويجعميم منفردين في نظرتيم لمعالم الذي

حوليم  ,وان شخصية الفرد تنمو عمى عدة مراحل اوليا مرحمة الرضاعة فأول ظيور لمفيوم الذات لدى الطفل
ياتي من خالل تفاعمو مع بيئتو فضال عن االحساس بالذات الجسمية التي تنمو من االحساسات العضوية
()1

التي تترك اثارىا في نفسو وطريقتو المميزة الدراك جسمو .

وفي مرحمة الشباب يتصف الفرد باالستقرار واتخاذ الق اررات حول الدين والسياسة في مختمف مجاالت الحياة

لتصبح جميعيا جزءا من مفيوم الذات  ,وقد يكون لدى الفرد ذات ايجابية تجعمو اكثر ثقة وامنا في معامالتو
مع اآلخرين وفي االعمال التي يقوم بو .

()2

ويعكسو الذات السمبية التي تجعمو قمقا وضعيف الشخصية

ويتضح مما تقدم ان سموك الفرد شخصيتو وتكوينو النفسي يتصل اتصاال مباش ار بمراحل نموه ومايترتب عميو

.

()3

 1-2-2مفهوم الذات في الرياضة
ان من اىم الدوافع البشرية االجتماعية والشخصية التي تسود كل البشر ىو دافع االعتبار فما من

انسان اال وييمو ان يكون لو اعتباره الشخصي بين االفراد  ,كما ال يينا الفرد وال ييدا ختى يكون محترما في

اعين الناس  ,ودراسة الجانب النفسي تعد اىمية خاصة لكل نشاط ومنيا الرياضي  ,اذ يعبر عنو من خالل
قوة االرادة وتحمل المسولية والسيطرة والثقة

بالنفس فالكشف عن السمات المميزة لمريمضي والتعرف عمى

السمبي وااليجابي منيا يفيد في تطور الى ان مستقبل تطوير

 crattyمستوى االداء مما يؤثر في االنجاز

والتفوق)4(.ومتى تنبو الفرد لفريقة واقعو الذاتي ولم يستمر في خداع نفسو كان في وضع يستطيع منو تسوية
 - 1سيد محمد غنيم  :النمو النفسي من الطفل الى الرشد  ( ,مجمة عالم الفكر  ,الكويت  ,و ازرة االعالم ) المجمد السابع  ,العدد الثالث , 1976 ,
ص. 91
 - 2محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان  :االختبارات الميارية والنفسية في المجال الرياضي  ,القاىرة  ,دار الفكر .607 , 1987 ,
 - 3محمد البيمي واخرون  :عمم النفس التربوي  ,القاىرة  ,دار الفكر  , 1998 ,ص . 108
 - 4اليام عبد الرحمن محمد  :بعض المتطمبات الميمة في التفوق الرياضي لكرة الطائرة بين فرق المدارس الرياضية بجميورية مصر العربية  ,المجمة
العممية لمتربية الرياضية  , 1997 ,ص. 24

ىذه الدوافع تسوية افضل نتيجة مواجية واقعة الذاتي مواجية صريحة صادقة جريئة واحترام الذات يرتبط بنظرة
الرياضي نحو قدراتو يزداد كمما اصبح الرياضي اكثر استقاللية وزادت احتماالت شعوره بالقمق عند مواجيتو

لمنقد الذي قد يؤدي الى ارتفاع مستوى القمق ومن ثم تحسينادائه ( )2.تصورات عن قدراتو البدنية من سرعة وقوة
ومرونة ومطاولة والعمل عن تنميتيا كونيا تعد احد المحاور الرئيسية لتعمم الميارات الرياضية في كافة

االلعاب ومنيا كرة الطائرة .

 3-1-2انواع تقدير الذات
-

الذات البدنية

-

الذات الميارية

-

الذات الجسمية

-3منهج البجث واجراءاته الميدانية

 1-3منهج البحث  :اختارت الباحثة المنيج الوصفي باالسموب المسحي لمعالجة مشكمة عينة البحث  ,حيث
()2

ان الدراسات المسحية ىي احدى االساليب الحديثة لمبحث الوصفي التي يتم من خالليا جمع البيانات .
 2-3مجتمع البحث وعينته :حدد مجتمع البحث بالفرق كميات جامعة البصرة والمشاركة فقط ببطولة

الجامعة.وتم اختيار العينة ىي النموذج الذي يجري عمية البحث وقد اختار الباحث عينة من الممارسات لمعبة

كرة الطائرة من العبات طالبات جامعة البصرة وعددىن (  )60طالبة  2016 - 2015وكما مبين في الجدول

رقم (.)1

جدول رقم ( )1يمثل عينة البحث

2
2

الكميات

عدد الطالبات

النسبة المئوية

التربية الرياضية

10

%50

الزراعة

10

%50

القانون

10

%50

التربية البنات

10

%50

االداب

10

%50

الفنون

10

%50

المجموع

60

%300

 رعد فريد  :عمم النفس لمجميع  ,ج  , 1مصر  ,المكتبة التجارية الكبرى  ,ب  ,ث  ,1998 ,ص. 233 -جمال زكي  :اسس البحث االجتماعي  ,مصر  ,دار الفكر  , 1992 ,ص. 108

 3-3االجراءات العممية النظرية لتطبيق المقياس  :لقد اختارت الباحثة مقياس الذات البدنية  ,صممو محمد
حسن عالوي .

()1

الخاص بالمجال الرياضي بعض مقاييس الذات لدى الرياضيين  ,ويتكون المقياس من ( 26

) عبارة وفيو بدائل لالجابة ىي ( ابدا – ناد ار – احيانا – غالبا – دائما ) .

 4-3تعميمات المقياس وطريقة تصحيحه :

العبارات االيجابية في المقياس ىي عبارات في اتجاه البعد

التي تشير الى الذات البدنية وارقاميا كما يمي ( ,19 , 17 ,16 ,14 ,13 , 11 , 10 , 8 ,6 , 5 , 1

 . ) 26 , 25 , 22 , 21العبارات السمبية في المقياس وىي العبارات في عكس اتجاه البعد التي تشيير الى
الذات البدنية وأرقاميا كما يمي ( . ) 24 ,23 , 20 , 18 , 15 ,12 , 9 , 7 , 4 , 3, 2
اما اوزان العبارات االيجابية كما يمي :

( )5درجات عند االجابة بـ ـ ـ ـ  :دائما"
( )4درجات عند االجابة بـ ـ ـ ـ  :غالبا

( )3درجات عند االجابة بـ ـ ـ  :احيانا"
درجتان عند االجابة ب ـ ـ ـ  :ناد ار"

درجة واحدة عند االجابة بـ ـ ـ  :ابدا"
واوزان العبارات السمبية كما يمي :

( )3درجات عند االجابة ب ـ ـ ـ  :احيانا"
درجتان عند االجابة ب ـ ـ ـ  :دائما

درجة واحدة عند االجابة ب ـ  :دائما

والدرجة النيائية لممقياس ىي مجموع درجات جمع العبارات االيجابية والسمبية (

 ) 26عبارة والحد

االقصى لدرجات المقياس ( )130درجة  ,كمما زاد اقتراب الفرد من ىذا الحد دل عمى مفيومو وتقديره االيجابي
العالي لذاتو البدنية .

التعميمات  :فيما يمي بعض العبارات التي يمكنك ان تصفي بيا نفسك كالعبة كرة الطائرة واما كل عبارة
خمس خانات تدل عمى خمس استجابات مستعممة  ,فاذا وقع اختيارك عمى االستجابة االولى ضع عالمة ( /
) في الخانة االولى واذا وقع اختيارك عمى االستجابة الثانية ضع عالمة
(  ) /في الخانة الثانية  ....وىكذا .

 1-4-3وسائل جمع البيانات

 المصدر والمراجع العميمية الدراسات والبحوث السابقة المالحظة1

 -محمد حسن عالوي  :موسوعة االختبارات النفسية لمرياضيين  ,مركز الكتاب لمنشر  ,القاىرة  , 1998 ,ص. 139

 2-4-3وسائل تحميل البيانات
 استمارات جمع البيانات وتفريغيا -الوسائل االحصائية

 -الحاسبة االلكترونية

 5-3عرض المقياس عمى الخبراء :قامت الباحثة بعرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء واالختصاصيين
في مجال عمم النفس الرياضي والتعمم الحركي كما في ممحق رقم (

 )1وكانت استجابة جميع الخبراء

واالختصاصيين وعددىم ( ) 8عمى ان المقيس مناسب لعينة البحث كامال لذلك لم تستبعد الباحثة اي فقرة من
فقرات المقياس ليصبح المقياس جاىز لمتطبيق عمى العينة .

 6-3مؤشرات صدق وثبات المقياس
 7-3الوسائل االحصائية
- 1النسبة المئوية
- 2الوسط الحسابي

- 3االنحراف المعياري

- 4عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها
جدول رقم ()2معرفة مستوى الذات البدنية لالعبات المشاركات والوسط الفرضي يساوي (  )52درجة
الفرق المشاركة

كمية التربية البدنية
كمية القانون
كمية الفنون
كمية الزراعة
كمية تربية بنات
كمية االداب

األوساط المرجحة وانحرافاتيا
س

98,2

س

87,6

س

78,5

س

76,8

س

74,6

س

70,19

ع
ع
ع
ع
ع
ع

الوسط الفرضي

معنوي

6,23

معنوي

9,3
8,1

الداللة

معنوي
52

8,20

معنوي
معنوي

7,22

معنوي

7,6

يوضح الجدول رقم (  )2االوساط واالنحرافات المعيارية لمقياس الذات البدنية لالعبات الفرق المشاركة في
بطولة جامعة البصرة بكرة الطائرة  ,حيث بمغ الوسط الحسابي لفريق كمية التربية البدنية (
عالية من الذات البدنية عمى انو اعمى درجة في المقياس (

 )98,2وىي نسبة

 )130درجة  ,وبمغ الوسط الحسابي لفريق كمية

القانون ( )87,6وىي ايضا نسبة عالية من الذات البدنية عمى انو اعمى درجة في المقياس ىي (  , )130وبمغ

الوسط الحسابي لفريق كمية الفنون (  )78,5وىي ايضا نسبة عالية من الذات البدنية عمى انو اعمى درجة في
المقياس ىي (  ,)130وبمغ الوسط الحسابي لفريقي كمية الزراعة (  )76,8وكمية التربية بنات (  )74,6واخي ار
كمية االداب بمغ الوسط الحسابي (  )70,19وىي ايضا نسبة عالية من الذات البدنية عمى انو اعمى درجة في

المقياس ىي (  , )130كما ان االنحراف المعياري لفريق كمية التربية البدنية يساوي (

 )6,23وبمغ االنحراف

المعياري لفريق كمية القانون (  )9,3وبمغ االنحراف المعياري لفريق كمية الفنون (  )8,1وبمغ االنحراف المعياري

لفريق كمية الزراعة (  )8,20وبمغ االنحراف المعياري لكمية االداب (  )7,6جميع المالعبات المشاركة ليا

مستوى لمقياس الذات المشارك في بطولة جامعة البصرة بكرة الطائرة .وتعزو الباحثة سبب ذلك ضعف النتائج

ىو عزوف الطالبات عن ممارسة االنشطة الرياضية داخل كمياتيم عمى الرغم من وجود مدربين داخل الكميات ,

وبعض الكميات يعتبر درس الرياضة منيجي لين ,ايضا تردد اكثر الطالبات عن ممارسة االنشطة داخل

الكميات رغم حبيا لمرياضة وذلك لتقيدىا ببعض التقاليد العرفية والعشائرية  ,وىذا الينطبق عمى الكل حيث نرى

بعض الطالبات توجد لديين ميارات عالية بالكرة الطائرة وىن من سكنة االقضية والنواحي .
 1-5االستنتاجات

- 1وجود ضعف بسيط بتقدير الذات وخصوصا عنده ممارسة النشاط الرياضي من قبل بعض الالعبات.
- 2التقاليد االجتماعية واالعراف المجتمعية تمنع من تحقيق الذات لمطالبات في ممارسة النشاط الرياضي
- 3عدم اىتمام المدريبن في تنمية الذات البدنية لدى عينة البحث .

 2-5التوصيات
- 1العمل عمى تحقيق الذات من خالل ممارسة االنشطة الرياضة لدى طالبات جامعة البصرة .

- 2االستفادة من عمم النفس الرياضي في تطوير الذات البدنية لدى العبات فرق الكميات بالكرة الطائرة المشاركة في
بطولة جامعة البصرة .

- 3ضرورة مشاركة المختص النفسي ضمن كادر التدريب ألثره الممموس في تحقيق االنجازات الرياضية .
- 4زيادة عدد الدورات التدريبية لتاىيل المدربين ليتسنى ليم زيادة معموماتيم النظرية والعممية في سبيل النيوض بالمعبة
- 5التاكيد عمى اجراء اختبارات مماثمة وبصورة دورية لالعبات الكرة الطائرة فرقيم لموقوف عمى مدى االستفادة منيا في
تكامل متطمبات المستوى الرياضي البدني والتكنيكي والتكتيكي .
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ممحق /استمارة استبيان

ت

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

2

عندما اتدرب باالثقال الاستطيع ان اكرر التمرين عدة مرات

3
4
5
6
7
8
9

استطيع الوثب عاليا الرتفاع كبير

ال استطيع الوثب لالمام لمسافة كبيرة

اشعر في ضعف في عضالت الرجمين
انا العب سريع الحركة

استطيع ان اغير اوضاع جسمي تبعا لتغيرات مواقف المعب

اثناء اشتراكي في المباريات اتمنى ان تنتيي بسرعة النني اشعر بالتعب
يمكنني االنطالق بسرعة بدون تردد
يصعب عمي االحتفاظ بتوازني

10

استطيع ان اغير اتجاىات جسمي بسيولة اثناء المعب

12

ىناك بعض الحركات التمكن من ادائيا عمى الوجو المطموب النيا تتطمب مرونو كبيرة

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

.

وديع ياسين  ,حسن محمد العبيدي  :التطبيقات االحصائية  ,استخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضية  ,جامعة

الموصل  ,دار الكتب لمطباعة والنشر 1999 ,

1

.

اؤدي معظم الميارات بسرعة

استطيع اتدرب باالثقال لمدة طويمة
اسبق معظم زمالئي في العدو

عندما اتدرب باالثقال اشعر بالتعب السريع
اتحرك بسرعة ألخذ المكان المناسب

عندما اتعرض لمسقوط استطيع ان اغير وضع جسمي المتصاص الصدمة حتى ال اصاب
في المباريات اشعر بالرغبة في التوقف عن المعب لبضع ثواني أللتقط انفاسي
اتميز بخفة الحركة

اخشى االصابة بالتمزق العضمي عند اداء بعض الحركات التي تتطمب مدى واسع
استطيع ان اغير اتجاىاتي وتحركاتي بسرعة عندما يتغير خط سير الكرة
اشعر بانني افضل من يؤدي تدريبات االثقال التي تتسم بالسرعة

ال اتمكن من اداء مباراة قوية حتى نيايتيا بنفس الحيوية والنشاط
بطء تحركاتي بفقداني الكثير من مياراتي

استطيع اداء اكبر عدد من الممرات عندما اتدرب بثقل معين في زمن محدد
استطيع التصرف السريع لالحتفاظ بتوازني حتى ال اسقط

ابدا"

ناد ار"

احيانا"

غالبا"

دائما"

