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اإلهــــــــــــداء
الهي ال يطيب الليل اال بشكرك...
وال يطيب النهار اال بطاعتك ...
وال تطيب اللحظات اال بذكرك ...
( هللا جل جالله )
الى من بلغ الرسالة وادى االمانة ونصح االمة الى نبي الرحمة ونور العالمين الرسوول
االمين محمد (ص) ...
الى من كلله هللا بالهيبه والوقار  ..الى من علمنوي العطواب بودون انتظوار الوى مون احمول
اسمه بكل فخر  ( ..والدي )
الى الشجرة الباسقة في وجه اعاصير الحياة التي ترنو بأغصانها الى السماب متضرعة
دعا ًب لي جف عودها واصفرت اوراقها لكنها تغالب السقوط تنتظرني لتتكئ عليه ...
(والدتي )
الى توأم روحي وبر االمان  ( ...زوجي )
الى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة الى رياحين حياتي  ( ...أخوتي )
االن تفتح االشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر
الحياة وفيه هذه الظلمة ال يضيب اال قنديل الذكريات االخوة البعيودة الوى الوذين أحببوتهم
وأحبوني  ( ....اصدقائي )
نهديكم اليكم نفوسنا وقلوبنا فعزيزة تهدي لخير عزيز ( اساتذتي االفاضل )
اهدي اليكم الجهد المتواضع .
اديان  ...هند
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الشكر والتقدير
اتقدم بخالص الشكر والجزيل والعرفان بالجميل واالحترام والتقدير لمنن ممرنني
بالفضل واخصني بالنصح وازادني وشد من عضدي اال وهو ذلك الصنر العلمني
كلية التربية الرياضية لها ولعمادتها وأساتذتها .
وكنننذلك النننذ اسنننتاذي العزينننز د.محسنننن علننني سنننعداوي  .اتقننندم بخنننالص الشنننكر
واالمتنان والتقدير واالحترام الذي اشرف علذ هذا البحث فقد كنان بنبا الضنيا
في كتمت البحث كما كان ببطان مركب العلم في هوج الدراسة المنتططم ولعلني ال
اعنندو الحن اذ ابننول انننه لنني نعننم الناصننح االمننين ونعننم االخ الحلننيم افنناي عليننه
بعلمنه وشنملني بفضنله منحنني الثقنة ومنرا فني نفسني بنو العزيمنة ولنم يندخر
علي بشي من وبته الثمين  .استاذي الفاضل هنذا الثننا لكنم ...
جهدا ً ولم يبخل
ّ
فيي الينابيع والتوجينه تسنقينا ابندي احترامني لمنن بنالعلم سنيرني  ...لنوال منا
عمت االفكار واديننا  ...مهمنا ابنول فلنن اوفينك حقكنم  ...ينا منن بنذلت الجهند كني
للوعي ترسينا ابقا هللا ذخرا للطلبة وجعل ذلك في ميزان حسناته وكنذلك شنكري
وتقننديري لكننل مننن اعنندني مننن االسنناتذ وزمطئنني الطلبننة وعينننة البحننث االنديننة
ومدربيها ومشرفيها واخيرا وليا اخرا ...
علي به واشنكر شنكر الشناكرين واسناله تعنالذ
احمد هللا عز وجل علذ ما افاي
ّ
ان يجملني بالحكمة والتواضع .
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مستخلص البحث
(مهارات االتصال وعالقاتها بالثقة بالنفس لدى العبي منتخب جامعة ذي قار بكرة القدم )

اديان و هند

ا.م .د .محسن السعداوي

موون خووالل مالحظووة الطالبتووان للعبووة كوورة القوودم فووي توودريب منتخووب جامعووة ذي قووار لسوونوات
عديدة بكرة القدم الحظنا تذبذبا في االداب الفنوي فوي اغلوب المنافسوات الوذي قود يتوأثر بالعديود
من المتغيرات النفسية منها .
عدم االهتمام بايصال المعلومات الى الالعبين بصورة جيدة وهذا ربما يكون انعكاسوه سولبي
على امكانيات الالعبين البدنية والنفسية والتربوية داخل الملعب وتدهور ثقته بنفسه مموا دفوع
الطالبتووان لدراسووة موضوووع ( العالقووة بووين مهووارات االتصووال للموودرب والثقووة بووالنفس لوودى
العبين منتحب جامعة ذي قار بكرة القدم .
وتتضمن اهداف البحث االتي :
 .1التعرف على مهارات االتصال والثقة بالنفس لدى العبي منتخوب ذي قوار بكورة القودم
للعام الدراسي ( . ( 2016-2015
 .2التعرف على العالقة بين مهارات االتصال والثقة بالنفس لودى العبوي منتخوب جامعوة
ذي قار لكرة القدم للعام الدراسي ( . )2016-2015
تتضمن فروض البحث االتي -:
 .1هنالك عالقة ارتباط معنوية بين مهارات االتصال والثقة بوالنفس لودى العبوي منتخوب
جامعة ذي قار بكرة القدم للعام الدراسي ( . ) 2016-2015
في ضوب نتائج الحالي يومي الطالبتان بماياتي -:
 .1امكانية استفادة المودربين فوي المنتخبوات الوطنيوة العراقيوة مون مهوارات االتصوال فوي
تنمية الثقة بالنفس لدى الالعبين .
 .2االستعانة بخبراب في علم النفس الرياضي لمناقشة الالعبين في مستوى الحالة النفسية
والثقة بالنفس لتطويرها لديهم
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ثبت احملتويات
الموضوع

المبحث
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1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
2
1-2
2-2
3-2
3
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
1-5-3
2-5-3
6-3
7-3
1-7-3
2-7-3
3-7-3

الصفحة

العنوان
االية القرانية
االهداب
الشكر والتقدير
مستخلص البحث
المحتويات
الجداول
المالحق

الباب االول
التعريف بالبحث
المقدمة واهمية البحث
مشكلة البحث
هدف البحث
فرض البحث
مجاالت البحث
الباب الثاني
الدراسة النظرية والمشابهة
ماهية مهارات االتصال للمدرب الرياضي
الثقة بالنفس
نموذج خالي للثقة الرياضية
الباب الثالث
منهجية البحث واجراباته الميدانية
منهج البحث
منهجية البحث
مجتمع وعينة البحث
االدوات واالجهزة المستخدمة في البحث
اجرابات البحث
مقياس مهارات االتصال للمدرب الرياضي
مقياس الثقة بالنفس
التجربة االستطالعية للمقياسين
االساس العلمية االختبارات
الصدق الظاهري
ثبات المقياس ( االختباري واعادة االختبار)
التطبيق النهائي للمقياسين
6

8-3

4
1-4
2-4
5
1-5
2-5

الوسائل االحصائية

الباب الرابع
عرض النتائج ومناقشتها
عرض وتحليل نتائج مهارات االتصال
والثقة بالنفس
مناقشة النتائج
الباب الخامس
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
التوصيات
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الجدول
.1
.2

ثبت الجداول
يبين النسبة المئوية للعينة
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
وقيمة االرتباط ( )Rلعينة البحث
ثبت المالحق
اسماب السادة الخبراب

الصفحة
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الباب االول
 1-1املقدمة واهمية البحث
 2-1مشكلة البحث
 3-1اهداف البحث
 4-1فروض البحث
 5-1جماالت البحث
 1-5-1اجملال البشري
 2-5-1اجملال الزمني
 3-5-1اجملال املكاني

 6-1حتديد املصطلحات
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 .1التعريف بالبحث :
 -1-1مقدمة البحث واهميته :
يعد النفس الرياضي والتمارين الرياضية للمعرفة العلميوة المحترفوة التوي تسولط الضووب
على ابعاد السلوك الناتجة عن التمارين الرياضية المختلفة .
تعوود كوورة القوودم احوودى االلعوواب الرياضووية التووي تتميووز بطووابع تنافسووي وقوود ال نجووده فووي
االلعوواب االخوورى وان العمليووة التدربيووة تنوواط بالم ودرب الرياضووي الووذي يتوجووب عليووه
استقطاب اعضاب الفريق الرياضي فهوو بوذلك مركوز االتصوال للفريوق الرياضوي ودور
التاثير الكبير في سلوكه ونشاطه وهو كوذلك عوادة موا يكوون مراكوز االنتبواه فوي الفريوق
فهو الشخص الذي يحدد اهدافه ويخطط الجراباته وعلى الالعبين تنفيذها .
وكرة القدم واحدة من االلعاب الفرقية التي يتأثر االداب الفني فيها اثناب المنافسات بكثير
موون المتغيوورات النفسووية منهووا اسوولوب الموودرب ينبغووي لووه ان يووتقن مهووارات االتصووال
والعالقة مع الالعبين وان الطريقة المثلى لتعامل مع الالعبين تحتاج الى نوع االسلوب
الذي سيحدد الطريقة التي يتقبل بها الالعب الرسوالة الموجهوة مون قبول المودرب فااليوام
بووالخبرات السووابقة هووو المنفووذ للخووروج باالسوولوب النوواتج اذ ان مهووارات االتصووال مووع
الالعبين ينعكس على الثقة بالنفس خالل المنافسوة يكوون تواثيره بشوكل ايجوابي او سولبي
علووى االداب الفنووي لالعبووين وهووي سوومة موون عوودة سوومات تكووون فووي مجموعهووا شخصووية
الالعووب الرياضووي فهووي قيمووة تربويووة واخالقيووة وعلميووة اجتماعيووة وهووي جوووهر نجووا
الالعب وان ثقة الالعب بقدرته على النجا شيب اساسي عند اكتسابه أي مهارة وكلما
كانت عالقة المدرب بوالالعبين ايجابيوة واسولوبه ذو طوابع متوزن خوالل هوذه المباريوات
كلما اثر بشكل ايجابي على اداب العبيه والعكس صحيح ...
من هنا تنبع اهمية البحث في كونه سيتم التعرف عليه من خاللوه علوى العالقوة بوين كول
من مهارات االتصال للمدرب والثقة بالنفس لودى العبوين منتخوب جامعوة ذي قوار لكورة
القوودم لوضووع قيوواس الجانووب النفسووي بووين ايوودي موودربي منتخووب الجامعووة للتعاموول معهووا
بانسيابيه مع العبيهم .
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 -2-1مشكلة البحث :
من خالل خالل مالحظة الطالبتان للعبة كرة القدم في تدريب منتخب جامعة ذي قار
لسنوات عديدة بكرة القدم الحظنا تذبذبا في االداب الفني في اغلب المنافسات التي قد
يتأثر بالعدد من المتغيرات النفسية منها عدم االهتمام بايصال المعلومات الى الالعبين
بصورة جيدة وهذا ربما يكون ىانعكاسه سلبي على امكانيات الالعبين البدنية والنفسية
والتربوية داخل الملعب وتدهور ثقته بنفسه ما دفع الطالبتان لدراسة موضوع العالقة
بين مهارات االتصال للمدرب والثقة بالنفس  ،لدى العبي منتخب جامعة ذي قار بكرة
القدم .

 – 3-1اهداف البحث :
يهدف البحث الى :
 .1تعرف على مهارات االتصال والثقة بالنفس لدى العبي منتخب جامعة ذي قار
بكرة القدم للعام الدراسي ( ) 2016-2015
 .2تعرف على العالقة بين مهارات االتصال والثقة بالنفس لدى العبي منتخب
جامعة ذي قار بكرة القدم للعام الدراسي ( ) 2016-2015
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 – 4-1فرض البحث :
 .1هنوواك عالقووة ارتبوواط معنويووة بووين مهووارات االتصووال والثقووة بووالنفس لوودى العبووي
منتخب جامعة ذي قار بكرة القدم للعام الدراسي (. )2016-2015
 -5-1مجاالت البحث :
 -1-5-1المجال البشري :
العبو منتخب جامعة ذي قبار للعام الدراسي ( . ) 2016 -2015
 -2-5-1المجال الزمني للفترة (  2015-12-30ولغاية . )2016-3-1
 – 3-5-1المجال المكاني :
الساحات والمالعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ذي قوا بكورة القودم للعوام
الدراسي ( . ) 2016-2015
 –6-1المصطلحات المستخدمة في البحث -:
مهووارات االتصووال  :هووو تعبيوورعن العالقووات بووين االفووراد  ،يعنووي نقوول فكوورة معينووة او
معنى محدد في ذهن شخص ما الوى ذهون شوخص اخور او مجموعوة مون االشوخاص او
عن طريق عملية االتصال  .يحدث التفاعل بين االفراد .

()1

الثقة بالنفس  :بانه اعتقاد الفرد او درجة تيقنه بقدرته على النجا في المنافسة .

()2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1احمد امين وطارق محمد  :سايكلوجية الفريق الرياضي  ،ط ، 1القاهرة  ،دار الفكر العربي 2001 ،
،ص. 157
 )2محمود عبد الفتا غسان  :سايلكوجية التربية البدنية والرياضية النظرية والتطبيق والتجريب  ،مصر ،
دار الفكر العربي  ،ط ، 1995 ، 1ص238
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الباب الثاني

-2الدراسات النظرية
 1-1-2ماهية مهارات االتصال للمدرب الرياضي .
 2-2-2الثقة بالنفس

 3-1-2منوذج فايل للثقة الرياضية
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-2الدراسات النظرية والدراسات السابقة :
 1-1-2ماهية مهارات االتصال للمدرب الرياضي :
االتصاالت(  )communicationهي كلموة مشوقة مون االصول الالتينوي communis
بمعنى ( commonأي عوام ) ذلوك ان الفورد الفورد حيوث يتصول موع غيوره فانوه يهودف
عادة للوصوول الوى تفواهم عوام او وحودة قوام بينوه وبوين مموا يتصول بوه بصودد موضووع
االتصال (. )1
وعرف دافت  Daftاالتصال بانه (العملية التي يتم من خاللهوا تبوادل المعلوموات والتوي
تفهم من قبل شخصين او اكثر وذلك لغرض احداث الدافعية او التأشير في السلوك.

()2

ويتفق طلحة حسوام الودين موع دافوت عرفهوا بانهوا ة عمليوة ارسوال واسوتقبال المعلوموات
والمشوواعر واالتجاهووات الالزمووة لممارسووة الوظووائف االداريووة المختلفووة  ،فووالغرض موون
االتصال هو احداث الفهم او ادراك االخرين لالموور مون اجول ان يتحقوق تغييور موا فوي
وجهة نظرهم في سلوكهم نحو االشياب او االشخاص او االفكار (.)3
وان االتصال االخيرين هو قلب نشاط كل هيئة  ،وهو عملية مهمة جودا ً لحياتهوا اذ انوه
الخوويط الووذي يووربط اعمووال الفوورد او المهنووة االهووداف التووي يرغووب بتحقيقهووا وانووه ايض وا ً
السبيل الذي تسلكه للتعبير عن مشاعرنا وافكارنا ورغباتنا وحاجاتنا (. )3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Kichard .C. Daft . management edition (USA. Theroryden . press in
nterntionat Edition. 1991 .
 )2طلحه حسام الدين وعدله عيسى  :مقدمة في االدارة الرياضية  ،القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر 1997 ،
.ص. 29
 )3عصووام بوودوي  :موسوووعة التنظوويم واالدارة فووي التربيووة البدنيووة والرياضووية ،ط ، 1القوواهرة  ،دار الفكوور
العربي ، 2001 ،ص. 113
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وتظهر اهمية االتصال بوضو في الرياضة اذ مون خاللوه يسوتطيع المودرب الرياضوي
ان ينقل افكاره وتصوراته التدريبية الى الالعبين ومن خالل قراتوه لمجريوات االحوداث
يسوووتطيع المووودرب الرياضوووي ان يسوووتخدم االتصوووال لممارسوووة جميوووع اعموووال االداريوووة
المختلفة .
وهنا تظهر بجوالب اهميوة العالقوة الوثيقوة بوين االتصوال والمعلوموات اذ يوتم عون طريوق
()1
االتصال نقل المعلومات حتى يتمكن المدرب من استخدامها في عملية اتخاذ القرار .
وان اتحاذ للمدرب الرياضي ال يعنوي شويئا كثيورا بالنسوبة لعملوه واذا يبقوى القورار غيور
فعال حتى تكتمل عملية نقله وتوصيله الى الالعبين في سبيل تحقيق الهدف الذي يسعى
اليووه الجميووع وعندئووذ توودخل عمليووة رد الفعوول حيووز التنفيووذ وبالتووالي يترتووب علووى ذلووك ثووم
توقعات المدرب وتصرفاته في توجية الفريق ة لذلك ليس مبالغة ان يطلق البعض على
االتصاالت بانها ة قلب االدارة . .
ففن التواصل هو عصب المجال الرياضي فالمدرب الذي يستطيع التواصل بشوكل جيود
مع الالعبين البد ان يصل الى قمة النجا الن فهم االخرين التاثير االيجابي الفعال بهم
لن يتم اال عن طريق التواصل الجيد معهم ومعرفة كما يصبون اليوه وبوذلك مون السوهل
الوصووول الووى اعموواق فكوورهم وتحقيووق االلفووة معهووم ثووم قيووادتهم الووى النجووا .ز وتتضوومن
عملية التواصل مع الالعبين جانبا ً من النقد الذي مون الممكون ان يكوون بدايوة االنطوالق
نحو تحقيوق الهودف مون الممكون ان يكوون تواثيره سولبيا اذا كوان باسولوب خواطئ  ،فلنقود
مهارة وهو فن رائع يعمل على صوقل اداب الالعبوين  ،وتعلوم اصووله وضووابطه تسوهل
عملية االتصال وتدفع بها االمام  .فالنقد يحتووي علوى رسوالة وكول رسوالة مون المرسول
يجب ان تحتوي على امرين :
 .1التوقيت الجيد
 .2االسلوب الجيد
لذلك فاالنتقاب الجيود للكلموات والمفوردات التوي يوجههوا المرسول لالخورين امور حسواس
جدا وال يقل حساسية عن اختيار التوقيت المناسب لبعث هذه الرسالة .
ويعرفهووا الطالبتووان بانهووا  :عمليووة نقوول معلومووات موون قبوول الموودرب الووى الالعبووين بغيووة
احداث تغيير في عمليات سابقة او اضافة الجديد لها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1عبدالباري درة واخرون  :االدارة الحديثة  ،المفاهيم والعمليات منهج علمي تحليلي  ،ط ، 1عمان ،
المركز العربي للخدمات الطالبية .1994 ،
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 : 2-1-2الثقة بالنفا :
ان الكثير منا يعتقد انه يمكن ان يصبح لديه الثقة بالنفس عندما يحقق المكسب او الفووز
فقط  ،وذلك شيب غير صحيح اننا نستطيع ان نشعر بالثقة بالنفس حقا عندما نعتقود اننوا
نستطيع ان نؤدي بنجا .
فالثقة بالنفس  :هي توقع النجا  ،واالكثر اهمية االعتقاد في امكانية التحسن .
فالثقووة بووالنفس ال تتطلووب بالضوورورة تحقيووق المكسووب  ،فعلووى الوورغم موون عوودم تحقيووق
المكسب او الفوز فانه يمكن االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقيع تحسن االداب .
ويعرفها قاموس (  )Websterة هي شعور الفرد بقدرته (. )1
ويعرفها قاموس (  )oxfordهي ثقوة المورب بنفسوه  .وغالبوا موا تكوون معتمودة علوى
قوى الفرد الخاصة( )2وجاب تعريف ابو العالم بانها ة اتجاه الفورد نحوو كفايتوه النفسوية
واالجتماعيووة وشووعوره واعتقوواده المبنووي علووى الخبوورة بانووه قووادر علووى تحقيووق حاجاتووه
ومواجهة متطلبات البيئة .وحل مشكالته وشعوره باالمن اثناب التفاعل االجتمواعي فوي
مواقف الحياة  ،ويؤدي دور ايجابية في هذه المواقف (. )3
امووا (  )Giulfordفيعرفهووا بانهووا ( عاموول يمثوول اتجوواه الفوورد نحووو ذاتووه ونحووو بيئتووه
االجتماعية ويرتبط بميل الفرد الى االقدام على البيئة او التراجع عنها ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) hornby ,A.S. oxford Advanced learners Dictionary of current English Eight
Impression London :oxford university press :1974.
2) Guilford .J.P. Personality, newyork : mc Graw-Hill,1959 , P10.
 )3ابو العالم  .العادل محمد  :قياس الثقة بالنفس عند الطالبان في مرحلة الدراسة القانونية والجامعية ،
مؤسسة على جرا الصبا . 1978 ،
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 – 2-1-2نموذج فالي الثقة بالنفا :
يعد نمووذج خوالي ( )Veraleyعوام  1986فوي الثقوة الرياضوية منهموا فريودا  ،اذ يؤكود
على الموقف النوعي للثقة بالنفس في الرياضة وكذلك على ايجاد تفسير للعالقة موا بوين
الثقووة الرياضووية والثقووة فووي الرياضووة النوعيووة  specificوتشووير فووالي الووى مفهوووم الثقووة
الرياضووية بانووه ( اعتقوواد الفوورد او درجووة تيقنووه بقدرتووه علووى النجووا فووي الرياضووة ة
فالالعب يقدم علوى مواقوف المنافسوة بموضووعية  .أي مون خوالل عواملي ة سومة الثقوة
بالنفس في الرياضة والتوجيهات التنافسية النوعية ة وهذان العامالن يتسببان بمسوتوى
الحالة الموقفية للثقة الرياضية والتي يبدو عليها الالعب اثناب المنافسة .
وبدراسة النموذج يمكن استنتاج ماياتي -:
الثقة الرياضية في موقف معين ( حالة  )sc-stateتنبئ باالداب واالستجابات السلوكية
الظوواهرة  ،تلووك االسووتجابات السوولوكية تثيوور الموودركات ال1اتيووة للنتيجووة او المحصوولة
وتتضمن النتائج الذاتية الرضا  ،النجا المدرك مسوتقبال مون الفووز والخسوارة والنتوائج
الذاتية بدورها تؤثر وتتاثر في التوجة التنافسي لالعوب وبموا يتويح للشخصوية نوعوا مون
الثقة الرياضية .
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 -3منهجية البحث واجرا اته الميدانية :
 – 1-3منهج البحث :
استخدام الطالبتان المنهج الوصفي باسلوبي المسح والعالقات االرتباطية عالقتنا
الطبيعية مشكلة البحث .
 – 2-3منهجية البحث:
تتوقف اجرابات البحث المستخدمة سواب في جمي البيانات وتحليلها او او استخالس
النتائج على طبيعة البحث ونوعه لذا فانه اختبار المنهج المناسب لبحث المشكلة او
لتحقيق الهدف منها من اهم الخطوات التي يترتب عليها نجا البحث اذ ان المنهج هو
اتباع حطوات منطقية معينة في تناول المشكالت او الظواهر او معالجة القضايا
()1
العلمية للوصول الى اكتشاف الحقيقة .
ولهذا استخدام الطالبتان المنهج الوصفي باالسلوب المسحي الذي يعني ( المعرفة
()2
بارتباط المتغيرات او معرفة الى أي حد ترتبط المتغيرات في عامل اخر )
ولكون ان هذا المنهج هو اكثر المناهج مالئمة لطبيعة مشكلة البحث .
اذ يشير كل من محمد حسن عالوي واسامة كامل راتب ( )1999الى ان البحث
الوصفي يهدف الى تحقيق الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع والمظاهر
واالسلوب المسحي يسعى الى جمع البيانات من افراد المجتمع لمحاولت تحديد الحالة
()3
الراهنة للمجتمع في متغير معين او متغيرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ربحي مصطفى عليات واخرون  :مناهج واساليب البحث العلمي  ،ط ،1عمان  ،دار الصفاب للنشر
والتوزيع  ، 2000 ،ص. 53
 .2ديبلو فاندالين  ،ترجمة محمد نبيل واخرون  :مناهج البحث في التربية وعلم النفس  ،ط ، 1القاهرة ،
مكتبة االنجلو المصرية ، 1985 ،ص . 348
 .3محمد حسن عالوي واسامة كامل راتب  :البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس  ،ط، 1
القاهرة  ،دار الفكر العربي . 1999 ،
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 – 3-3مجتمع وعينة البحث :
 -1استكملت مجتمع البحث على العبي منتخب جامعة ذي قار وبكرة القدم والبالغ
( )30العبا ووزعت الى ( )20العبا عينة التطبيق ( )6العب عينة الثبات و
()4العب التجربة االستطالعية كما في الجدول االتي
جدول ( )1يبين النسبة المئوية للعينة
العينة

العدد

النسبة المئوية

التطبيق

20

% 66,66

الثبات

6

%20

االستطالعية

4

% 13,33

المجموع

30

% 99,99

 – 4-3االدوات واالجهز المستخدمة في البحث :
استعان الطالبتان باالدوات التالية للحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة -:
 .1المراجع والمصادر العربية .
 .2المقابالت الشخصية .
 .3استبيان لجمع متغيرات البحث مع العينة .
 .4اقالم عدد ()6
 .5حاسوب (كومبيوتر )عدد ()2
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 -5-3اجرا ات البحث :
 : 1-5-3مقياا مهارات االتصال للمدرب الرياضي

()1

استخدام الطالبتان مقياس مهارات االتصال للمدرب الرياضي لمحمد حسن عالوي
لمحاولة التعرف على تقييم الالعبين لمهارات االتصال لدى المدرب الرياضي حيث
قام الالعبين باالجابة علىفقرات المقياس ويشمل ( )15فقرة وذلك على مقياس تقدير
التدريج ( ابدا ُ  ،احيانا ً  ،غالبا ً ) ويتم منح الدرجات كمايلي -:
ابدا ً  3و احيانا ً  2و غالبا  1عندما نكون باالتجاه االيجابي
ابدا ً  1واحيانا  2وغالبا  3عندما نكون باالتجاه السلبي

 : 2 -5-3مقياا الثقة بالنفا -:
اسووتخدمت الطالبتووان مقيوواس الثقووة بووالنفس ( )2الووذي اعووده أ.د .محسوون علووي موسووى
السووعداوي والووذي يتكووون موون ( )8فقوورة لقيوواس الثقووة بووالنفس وبنظووام بوودائل نعووم ()2
وكال( )1اذا كان في االتجاه االيجابي ونعم ( )1وكال( )2اذ كان في االتجاه السلبي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1محمد حسن عالوي  :علم النفس التدريبي والمنافسة الرياضية  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي . 2002 ،
 )2د .محسن على موسى السعداوي  :الثقة بالنفس لمعرفة الرياضة ،بحث منشور مجلس جامعة ذي قار
العدد  2007، 7ص. 7
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 -6-3التجربة االستططعية للمقياسين :
لغرض معرفة وضو التعليمات والفقرات وبدائل االجابة من قبل عينة البحث وتحديود
الوقت الالزم والتعرف على الصوعوبات التوي يمكون ان تواجوه عمليوة التطبيوق وبالتوالي
تالفيها عند تطبيق المقياسين بصيغتها النهائية عرض وطبق المقياس علوى عينوة تكوون
من ( )24العبا تم اختيارهم عشوائيا وعن طريق القرعة وهم من
في اماكن المنافسة في البطولة وقد تبين من التجربة االستطالعية بانوه تعليموات كانوت
واضحة من قبل عينة البحث وان الوقت المستغرق للتطبيوق المقياسوين كانوت موا بوين (
 ) 30-20دقيقووة امووا بوودائل االيجابووة فقوود كان وت مناسووبة لمسووتوى افووراد العينووة وكووذلك
الفقرات وبذلك اصبح المقياسين بتعليمات وفقراتهموا وبودائل االجابوة جواهزين للتطبيوق
على العينة .
 وقام الطالبتان باجراب التجربة االستطالعية بتاريخ ( )2016/1/7على عينة من
العبي منتخب الجامعوة وعوددهم ( )4وكانوت التعليموات المقيواس واضوحة للعينوة
وتمت االجابة على الفقرات بزمن من ( ) 25-18دقيقة .
 -7-3االسس العلمية االختبارات :
 - 1-7-3الصدق الظاهري :
استخدمت الطالبتان الصدق الظواهري عون طريوق عورض المقيواس علوى مجموعوة مون
الخبووراب فووي االختصاصووات االتيووة ( علووم الوونفس الرياضووي  ،تعلووم الحركووي  ،فسوولجة
التدريب  ،اختبارات وقياس  ،التدريب الرياضي ) من حيث تحديود الفقورة تصولح او ال
تصلح وكانت اجابتهم تؤكد صالحية فقرات المقياس (.ملحق رقم )1
وقد تبين من خالل أستجابة الخبراب بأن المقياس صالح للتطبيق
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 – 2-7-3ثبات المقياس ( االختبار واعادة االختبار ) :
وقود توم تطبيووق االختبوار واعادتوه بعاموول زمنوي قودرة ( )10ايووام وقود اسوتخدم الطالبتووان
قانون ( بيرسون ) لالرتباط بين االختبار االول والثاني وكانت قيموة االرتبواط ()0.81
للثقة بالنفس (  )0.72لمهارة االتصال .
 -3-7-3التطبي النهائي للمقياسين :
بعد استكمال المستلزمات المطلوبة العداد مقياسي ( مهارات االتصال والثقوة بوالنفس )
ثووم تطبيووق التجربووة النهائيووة علووى عينووة البحووث البووالغ عووددها ( )20العووب وتووم توزيووع
المقياسين على الالعبين في مالعب تواجودهم فوي البطولوة بحيوث يجلسوون بعيودين عون
بعضهم لتحاشي تأثير اجابتهم بعضهم البعض  ،وقد بلغ الوقت المستغرق لالجابة علوى
فقرات المقياسين ( )-دقيقة ثم بعد ذلك جمع استجابات المختبرين وتم المباشورة بتطبيوق
التجربة النهائية بتاريخ  2016/2/9من قبل الباحثتان وفريق العمل المساعد .
 – 8-3الوسائل االحصائية :
 لقد استخدمت الطالبتان الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية ( spss)الستخراج –الوسط الحسابي(. )1
()2
 االنحراف المعياري . النسب المئوية  .قانون االرتباط البسيط ( بيرسون )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1وديع ياسين وحسن محمد العبيدي  :تطبيقات االحصائية  ،جامعة الموصل  ،دار الكتب للطباعة والنشر
 ،ص. 218- 79
 )2عبدالجليل ابراهيم واخرون  :االختبارات والمقاييس النفسية  ،العراق ،جامعة الموصل  ،دار الكتب
للطباعة والنشر  ، 1980ص. 79- 73
 )3محمد جابر الياسري ومروان عبدالمجيد  :االساليب االحصائية في مجاالت البحوث التربوية  ،ط، 1
االردن  ،مؤسسة البراق للنشر والتوزيع  ، 2001 ،ص. 298 – 280
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الباب الرابع

-4عرض النتائج ومناقشتها .
 -1-4عرض وحتليل نتائج مهارات االتصال والثقة بالنفس .
 -2-4مناقشة النتائج
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الباب الرابع
-4عري النتائج ومنابشتها :
 -1-4عري وتحليل نتائج مهارات االتصال والثقة بالنفا :
جدول ()2
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االرتباط (  )Rلعينة البحث
المؤشوووووووووووووورات الوسط الحسابي االنحوووووووووووووووراف قيمووووووة معاموووووول
االحصووووووووووووووائية

المعياري

الداللة

االرتباطR

المتغيوووووووووووووووووووورة
المبحوثة
مقياس مهوارات 33,25

4,59

2,70

االتصال
مقيوووووواس الثقووووووة 132,5

معنوي
5,38

بالنفس
القيمة الجدولية  2,00بدرجة حرية  19وبمستوى داللة 0.05
 -2-4مناقشة النتائج :
من خالل الجدول ( )2قد بلوغ الوسوط الحسوابي لمقيواس مهوارات االتصوال الفوراد عينوة
البحووووث (  )33,25واالنحووووراف المعيوووواري ( ) 4,59وبلغووووت قيمووووة ( )Rالمحتسووووبة
( )2,70وهي قيمة اكبر من قيمتها الجدولية البالغة (  )2,00تحت درجة حريوة ()19
ومستوى الداللة (. ) 0.05
اما المتغير الثاني الثقة بالنفس فقد بلغ الوسط الحسابي لمفياس الثقة بالنفس الفراد عينوة
البحوووووث (  )132,5واالنحـــــــوووووـراف المعيووووواري (  )5,38وبلغـــــوووووـت قيموووووة ()R
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المحتــــسبة (  )0,70وهي قيمة اكبر من قيمتها الجدولية البالغة (  )2,00تحت درجة
الحرية (  )19ومستوى الداللة (  )0,05ويعتبر الباحثتان سبب هذه النتائج العالقة بين
المتغيوورين ان عالقووات االرتبوواط كانووت دالووة معنويووا حيووث عموول الموودربون علووى ايجوواد
وسيلة للتفاهم ووحدة االفكار مع الالعبين مستخدمين االساليب المستخدمة في االتصوال
بغية التدعيم الثقة بالنفس داعموين افكوارهم بالوضوو والدقوة والوقوت المناسوب بارسوال
المعلومووة ومركووزين فووي الحصووول علووى التغذيووة الراجعووة لالتمووام عمليووى االتصووال مووع
الالعبين وتجنب االخطاب الدفاعية ويتطابق ذلك مع نتائج دراسوة كول مون wiznukts
 . Rushal B.Sحيوووث اكووودت علوووى اهميوووة مالحظوووة المووودرب السوووتجابات الالعبوووين
لمضوومون رسووالته التمووام عمليووة االتصووال مووع الالعبووين ويتطووابق ذلووك مووع نتووائج عينووة
البحث حيث انعكسوت اسواليب المودربين علوى اداب الالعبوين والتطبيوق الصوحيح ويؤكود
محمد حسن عالوي على ان اتقان الالعب للمهارات الفنية بالدرجة التوي تسومح بواالداب
بصورة تقترب من االلية يسمح الى حد كبير باالقتصواد فوي تفكيوره واسوتقبال ارشوادات
مدربه بصورة جيدة والم تقليل من جهده وكذلك يعمل الالعب على توجيه كول االهتموام
والتركيز في النواحي الخططية وكل ما يتعلق بالمنافس .
Richard C.Daft, Manayemcnt, edition CUSA Dryden prss
international edition,1991
ص183
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الباب اخلامس
-5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 2-5التوصيات
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الباب الخاما
-5االستنتاجات والتوصيات
 : 1-5االستنتاجات :
استنتج الطالبتان من خالل المعالجات االحصائية ونتائج البحث ومناقشتهما مايلي:
 .1ان عينة البحث تمتلك وسائل اتصال وثقة بالنفس .
 .2ظهووور عالقووة ارتبوواط معنويووة بووين مهووارات االتصووال للموودرب والثقووة بووالنفس
لمنتخب جامعة ذي قار بكرة القدم .
 – 2-5التوصيات :
في ضوب نتائج البحث الحالي يوصي الطالبتان بما يلي -:
 .1امكانية استفادة المدربين فوي المنتخبوات الوطنيوة العراقيوة مون مهوارات االتصوال
في تنمية الثقة بالنفس لدى الالعبين .
 .2االستعانة بخبراب في علم الونفس الرياضوي لمناقشوة الالعبوين فوي مسوتوى الحالوة
النفسية والثقة بالنفس  ،لتطويرها لديهم .
 .3اجوراب المزيوود موون البحوووث والدراسووات المشوابهة علووى العبووي المنتخووب الوووطني
العراقي لجامعة ذي قار لمختلف االلعاب الفردية والجماعية .
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املصادر
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املصادر
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ملحق رقم ()1

السادة اخلرباء واملختصني الذين مت استبيانهم
ت

االسم

.1

االختصاص

مكان العمل

األختبار والقياس

جامعة ذي قار  /كلية التربية

أ.م.د ميثاق غازي

الرياضية
علم النفس

.2

جامعة ذي قار  /كلية التربية

ا.م.د .عبد العباس عبد الرزاق

.3

الرياضي

الرياضية

تعلم حركي

جامعة ذي قار  /كلية التربية

ا.م.د .رشاد طارق

الرياضية
علم النفس

.4

جامعة ذي قار  /كلية التربية

أ.م.باسم سامي

.5

الرياضي

الرياضية

تعلم حركي

جامعة ذي قار  /كلية التربية

م.د صالح جويد

الرياضية

33

