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 ــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــا ذا بالشكر أتكمميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب شكرك واجب محتم                  ىـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدارىا                 يرضيك أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بعد شكرك مسمم عـــــــــــــــــــــــــــد الحصا بعرض السما

 ـــــــــــــــــــــــن كل جنب ثم ال أتكمممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي أرى نعم اإللو تحيطني                 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــن يقر ولست ممن يتكممعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أحدث بالنعيم فإنني                  ممـــــــــــــــــــــــــــــــــد

 .أحمد اهلل حمد الشاكرين، ونثني عميو ثناء الذاكرين، أن وفقني وسدد خطايا إلتمام ىذا الجيد المتواضع

 .«من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل»ووقوفا عند قولو صمى اهلل عميو وسمم: 

اسليمانـــــــــــيوسلا"أتقدم بالشكر الخالص لألستاذ المشرف عمى ىذه المذكرة  الذي لم يبخل عمي بنصائحو  "ن
 وتوجيياتو القيمة في البحث، كما أشكره عمى جديتو ودقتو في العمل.

جاز ىذا العمل من قريب أو من بعيد من أىل أو إخوان ولو بكممة أو دعاء، كما أتقدم إلى كل من ساعدني في إن
لى كل من أعانني من  وأتقدم بالشكر الجزيل إلى طاقم وأعضاء معيد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، وا 

 األساتذة والطمبة.

ن  وفي األخير أتمنى من اهلل عز وجل أن يرشدني إلى سواء السبيل ويحقق ىدفي النبيل، فإن أصبنت فمن اهلل وحده وا 
 أخطأت فمن نفسي والشيطان.     
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  إهداءإهداء
  ثم أبي " حورية" أهدي هذا العمل المتواضع الى أغمى ما في الوجود أمي ثم أمي ثم أمي

 عمى الجد و يوحثان ينصحانالمذان طالما ، " جنانه فسيح وأسكنه اهلل هرحم دمسعو  "العزيز
  .تهاد لموصول إلى أعمى المراتبجاال

ي وأخواتيتخوااكل  وكذلك إلى"  

لى كل األهل  "  باية شفاها اهلل "تي جد واألقارب أخص بالذكروا   

جمعون أمين و بوقرة عمي " و" شرفوح سفيانوجميع األصدقاء واألصحاب وأخص بالذكر " 
 " و"جميع عمال مسبح عين بسام"" الطبيب رضا" وقرين أمين أمين لوعالء عماري وبنينا

 . وياسين مجيــــدباألخص 

      "الوسين سليمان" والدكتور                                         
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 الموضوع                                               

 أ شكر وتقدير -

 ب إىداء. -

 ج محتوى البحث -

 ي قائمة الجداول -

 ك قائمة األشكال -

 م ممخص البحث -

 ن مقدمة  -

 مدخل عام: التعريف بالبحث.

 20 اإلشكالية -1

 02 الجزئية اإلشكاليات -0
 23 الفرضيات -3
 23 اىمية البحث -4
 03 أىداف البحث -5
 23 اسباب اختيار الموضوع -6
 24 تحديد المصطمحات والمفاىيم -7

 الجانب النظري
 االتصال في المجال الرياضيالفصل األول: 
 .االتصال في المجال الرياضي  المحور األول: 

 07 تمييد -
 07 االتصالمفهوم  -1-1
 07 تعريف االتصال -1-1-1

 محتوى البحث             



 

 د

 07 خصائص االتصال -1-0
 10 أىداف وفوائد االتصال -1-3
 10 العناصر األساسية لالتصال -1-4
 10 المرسل)المصدر( -1-4-1
 11 الرسالة -1-4-0
 11 المستقبل -1-4-3
 11 الوسيمة -1-4-4
 11 التشويش -1-4-5
 11 رجع الصدى -1-4-6
 12 أنواع االتصال -1-5
 12 نوع الوسائل المستخدمة  -1-6
 12 مقدار التفاعل بين المرسل والمستقبل  -1-7
 12 أشكال االتصال -1-8
 12 المفظية وغير المفظية -عمى شكل رموز -1-8-1
 13 عمى شكل وسائل اتصال سمعية بصرية -1-8-0
 13 أىداف االتصال -1-9
 13 معوقات االتصال -1-12
 14 ميارات االتصال لممدرب الرياضي -1-11
 14 االحترام -1-11-1
 14 التعامل االيجابي -1-11-0
 14 توجييات االداء -1-11-3
 14 تحميل سموك المدرب -1-11-4
 15 استقرار السموك -1-11-5
 15 االستماع االيجابي -1-11-6
 15 االتصال غير المفظي)الجسمي( -1-11-7
 16 المعمومات توصيل -1-11-8
 16 المكافأة والعقاب -1-11-9
 17 خالصة -



 

 ه

 .المدرب والالعب الرياضيالمحور الثاني: 
 19 تمييد  -
 19 الرياضي المدرب تعريف -0-1
 19 وخصائصو المدرب شخصية -00-
 20 الرياضي لممدرب الشخصية السمات -0-3
 20 الناجح المدرب صفات -0-4

 21 المستوى واقعية -0-4-1
 21 المرونة -0-4-0
 21 اإلبداع -0-4-3
 21 التنظيم -0-4-4
 01 المثابرة -0-4-5
 01 الثقة وضع  -0-4-6
 01 المسؤولية تحمل -0-4-7
 01 النقد عمى القدرة -0-4-8
 22 األحكام إصدار عمى القدرة -0-4-9
 22 بالنفس الثقة -0-4-12
 22 االنفعالي الثبات -0-4-11
 22 العام المدرب دور -0-5
 22 الالعبين عمى التأثير في الرياضي المدرب دور -0-6
 23 المدرب واجبات -0-7
 23 الرياضي لممدرب الشائعة األنماط -0-8
 24 الالعبين مع العالقة مجال في -0-8-1
 24 المسيطر المدرب -0-8-0
 24 الديمقراطي المدرب -0-8-3
 24 الموجـو المـدرب -0-8-4
 25 التدريب تنفيذ و تخطيط مجال في -0-8-5
 27 المدربين أنواع و أشكال -0-9
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 27 المجــتيد المدرب -0-9-1
 27 المثالي المدرب -0-9-0
 27 المتسمق المدرب -0-9-3
 27 الطموح المدرب -0-9-4
 27 الواقعي المدرب -0-9-5
 27 الحائــر المدرب -0-9-6
 27 الطــواف المدرب -0-9-7
 27 الحديث المدرب -0-9-8
 28 المتفوق الالعب -0-12
 28 الالعب سموك -0-11
 28 االتصالية العالقة تطوير في الالعب دور -0-10
 28 والالعب المدرب بين العالقة -0-13
 29 خالصة -

 .تماسك الفريقالمحور الثالث:                               

 31 تمييد -

 31 الرياضية الممارسة في التماسك -3-1

 31 :التماسك تعريف -3-0

 الرياضية الجماعة تماسك مفيوم -3-3
 

31 

 32 :الرياضية البيئات في التماسك عمى المؤثرة الرئيسية العوامل -3-4
    32 البيئية العوامل -3-4-1
 32 الشخصية العوامل -3-4-0
 33 الجماعية العوامل -3-4-3
 33 القيادة عوامل -3-4-4

 33 الرياضية الجماعة تماسك شروط -3-5
 33 لمفريق باالنتماء الشعور -3-5-1



 

 ز

 33 الفردية الحاجات اشباع -3-5-0

 33 بالنجاح الشعور -3-5-3

 33 الصالحة القيادة توفر -3-5-4

 33 التعاونية العالقات توافر -3-5-5

 34 الفريق تماسك في المدرب مردود -3-6

 34 الفريق نجاح في الفردية األدوار تفسير -3-6-1
 34 الالعبين لدى بالنفس االعتزاز تنمية -3-6-0

 34 الفريق تحدي تثير التي االىداف وضع -3-6-3

 34 الفريق ىوية تشجيع -3-6-4

  تجنب تشكيل االحزاب -3-6-5
 34 الكثيرة التحوالت تجنب -3-6-6

 34 الصراع لحل لمفريق دورية اجتماعات عقد -3-6-7

 35 الفريق مناخ في االستمرار -3-6-8

 35 الفريق في عنصر لكل الشخصية باألحداث الوعي -3-6-9

 35 الجماعة تماسك دون تحول التي العوامل -3-7

 36 خالصة -

 .كرة اليد: رابعالمحور ال  

 38 تمييد -

 38 اليد كرة عن تاريخية لمحة -4-1

 39 اليد كرة مفيوم -4-0

 39 اليد لكرة التربوية األبعاد -3-4

 40 اليد كرة لعبة خصائص -4-4



 

 ح

 40 الميدان أرضية -4-4-1

 40 المرمى -4-4-0 

 41 (الحجم المادة،) الكرة -4-4-3

 41 القيادة عوامل -4-4-4

 41 اليد كرة مميزات -4-4-5

 41 اليد كرة أىداف -4-5

 43 خالصة -

 الفصل الثاني

 45 تمييد -

 45 الدراسات المرتبطة بالبحث -0-1

 47 التماسك موضوع تناولت التي الدراسات -0-0

 47 الدراسات عمى التعميقات -0-3

 48 خالصة -

 الجانب التطبيقي

 الفصل الثالث: منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 51 تمييد -
 51 الدراسة االستطالعية.  -3-1
 51 المنيج العممي المتبع.  -3-0
 51 :لمبحث األصمي المجتمع تحديد-3-3
 52 :البحث عينة تحديد-3-4
 52 :اختيارىا وطريقة العينة خصائص -3-5
 53 :البحث مجاالت -3-6
 53 :البحث أدوات تحديد -3-7
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 قائمة الجداول واألشكال

 

     
 الصفحة

رقم  اسم الجدول
 الجدول

 54 :لألداة العممية الشروط ضبط -3-8
 54 :الدراسة متغيرات ضبط  -3-9
 55 :المستعممة اإلحصائية األدوات-3-12

 55 البحث صعوبات -3-11
 57 خالصة. -

 : عرض وتحميل ومناقشة النتائج.الرابعالفصل 

 59 تمييد. -
 62 النتائج.ومناقشة عرض وتحميل  -4-1
 62 خالصة المحور االول -
 68 خالصة المحور الثاني -
 78 خالصة المحور الثالث -
 79 ومقابمة النتائج بالفرضيات.مناقشة  -4-3
استنتاج عام. -  82 
 81 خاتمة. -
اقتراحات  وفروض مستقبمية. -  80 
 84 البيبميوغرافيا. -

  المالحق. -

(.1الممحق رقم ) -   
  (.0الممحق رقم ) -
(.3الممحق رقم ) -   



 

 ي

 10 الرياضي. يمثل درجات ميارات االتصال ونتائج المالحظة لمستوى تماسك الفريق 85

إشراك دون  المدرب يتردد عند أخذ قراراتو أم يأخذىا بصورة سريعة ىليمثل معرفة  85
 . الالعبين

10 

 10 يمثل أسباب عدم السماح لالعبين بطرح آرائيم. 01

 10 يمثل مدى تأثير المدرب عمى الالعبين عند تبيان نقاط قوتيم وضعفيم. 00

 18 يمثل أسباب عدم احترام كل العب لدوره فوق أرضية الميدان. 00

 10 يمثل شعور الالعبين لتقرب الالعبين منيم. 00

 10 يمثل النتائج المترتبة عن ثقة المدرب بالعبيو. 00

 15 النتائج المترتبة عن تشجيع المدرب لعالقة المودة بين الالعبين. يمثل 08

الفريق  تماسكطريقة االتصال المنتيجة بين المدربين والالعبين وتأثيرىا عمى  00
 الرياضي.

15 

 01 يمثل أفضل الطرق التي يتم من خالليا تحقيق نتائج موفقة 00

 00 الفريق الرياضي. تماسك يمثل طريقة االتصال وتأثيرىا عمى 05

 00 يمثل أفضل حاالت اتصال المدربين بالالعبين 05

يمثل طريقة االتصال التي يراىا الالعبون صائبة من مدربيم إليصال أفكاره أثناء  01
 شرح الميارات.

00 

 00 تأثر األداء العام لالعبين بطريقة تعامل المدرب معيميمثل  00

 15 المدربين الذي يفضمو الالعبون، ويحبون العمل معو يمثل نوع 00

 16 يمثل رأي الالعبين تجاه مدربيم من خالل إجبارىم عمى تنفيذ أوامره 00

 17 يمثل أسموب المعاممة األمثل الذي ينتيجو المدرب مع الالعبين 00
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 قائمة األشكال:

 
  اسم الشكل الصفحة

 تأثير المدرب عمى تماسك الفريق. وضحي  01الشكل 00

: يمثل معرفة ما إذا كان المدرب يتردد عند أخذ قراراتو أم يأخذىا 10الشكل رقم  85
 بصورة سريعة دون إشراك الالعبين.

 : يمثل معرفة أسباب عدم السماح لالعبين بطرح آرائيم.10الشكل رقم  01

: يمثل مدى تأثير المدرب عمى الالعبين عند تبيان نقاط قوتيم 10الشكل رقم  00
 وضعفيم.

 : يمثل أسباب عدم إحترام كل العب لدوره فوق أرضية الميدان.18الشكل رقم  00

 : يمثل شعور الالعبين لتقرب الالعبين منيم.10الشكل رقم  00

 ثقة الدرب بالعبيو.: يمثل النتائج المترتبة عن 10الشكل رقم  00

: يمثل النتائج المترتبة عن تشجيع المدرب لعالقة المودة بين 15الشكل رقم  08
 الالعبين.

: يمثل معرفة ىل لطريقة االتصال المنتيجة بين المدربين والالعبين 15الشكل رقم  00
 تأثير إيجابي عمى تماسك  الفريق الرياضي .

 : يمثل أفضل الطرق التي يتم من خالليا تحقيق نتائج موفقة.01رقم  الشكل 00

 : يمثل ىل لمطريقة المتبعة تأثير عمى نتائج الفريق.00الشكل رقم  05

 : يمثل أفضل حاالت اتصال المدربين بالالعبين.00الشكل رقم  05

 األداء العام لالعبين بطريقة تعامل المدرب معيم. : يمثل تأثر00الشكل رقم  01

 : يمثل نوع المدربين الذي يفضمو الالعبون، ويحبون العمل معو.08الشكل رقم  00

: يمثل إحساس رأي الالعبين تجاه مدربيم من خالل إجبارىم عمى 00الشكل رقم  00
 تنفيذ أوامره.

 لالعبين. األمثل الذي ينتيجو المدرب مع: يمثل أسموب المعاممة 00الشكل رقم  00
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 قائمة الجداول واألشكال

رقم  اسم الجدول الصفحة
 الجدول

 10 الرياضي. يمثل درجات ميارات االتصال ونتائج المالحظة لمستوى تماسك الفريق 60

إشراك دون  المدرب يتردد عند أخذ قراراتو أم يأخذىا بصورة سريعة ىليمثل معرفة  61
 . الالعبين

10 

 10 يمثل أسباب عدم السماح لالعبين بطرح آرائيم. 62

 10 يمثل مدى تأثير المدرب عمى الالعبين عند تبيان نقاط قوتيم وضعفيم. 63

 10 يمثل أسباب عدم احترام كل العب لدوره فوق أرضية الميدان. 64

 10 يمثل شعور الالعبين لتقرب الالعبين منيم. 65

 10 درب بالعبيو.مثقة اليمثل النتائج المترتبة عن  66

 10 يمثل النتائج المترتبة عن تشجيع المدرب لعالقة المودة بين الالعبين. 67

 10 الفريق الرياضي. تماسكطريقة االتصال المنتيجة بين المدربين والالعبين وتأثيرىا عمى  69

 01 يمثل أفضل الطرق التي يتم من خالليا تحقيق نتائج موفقة 70

 00 الفريق الرياضي. تماسك يمثل طريقة االتصال وتأثيرىا عمى 71

 00 يمثل أفضل حاالت اتصال المدربين بالالعبين 72

يمثل طريقة االتصال التي يراىا الالعبون صائبة من مدربيم إليصال أفكاره أثناء شرح  73
 الميارات.

00 

 00 األداء العام لالعبين بطريقة تعامل المدرب معيم تأثريمثل  74

 15 يمثل نوع المدربين الذي يفضمو الالعبون، ويحبون العمل معو 75
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 ممخص بالعربية: 

 ."مهارات االتصال عند المدرب الرياضي وعالقتها بتماسك الفريق الرياضي":عنوان الدراسة
 –المكان  –المواظبة  –عل التفا –التعرف عمى مدى توافر مهارات االتصال من خالل )الطريقة : هدف الدراسة

 (  لدى المدرب.الزمان
 )كرة اليد(؟ مهارات االتصال لممدرب الرياضي وتماسك الفريق الرياضيهل هناك عالقة بين : مشكمة الدراسة

 )كرة اليد(. هناك عالقة بين مهارات االتصال لممدرب الرياضي وتماسك الفريق الرياضي الفرضية العامة:
 :الفرضيات الفرعية

 )كرة اليد(. في االتصال سواء كان المفظي وغير المفظي اتالمدرب الرياضي مهار يمتمك * 
 )كرة اليد(.* العالقة بين المدرب والالعب لها اثر في تماسك الفريق الرياضي
 )كرة اليد(. * تؤثر طريقة االتصال لدى المدرب عمى تماسك الفريق الرياضي

 :إجراءات الدراسات الميدانية
 :البحث مجاالت

 العبا، 03 عددهم والبالغ الالعبين عمى واالستبيان مدربين 30 عمى المقياس عبارات بتوزيع هذا دراستنا في قمنا
 االخضرية ،وفاق بسام عين امال) اليد لكرة اكابر لصنف البويرة لوالية اليد كرة رابطة فرق في دراستنا محور ويكون

 .القاديرية لبمدية الرياضية الجمعية ،
 .التحميمي المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي المنهج:
التي  ومقياس مهارات االتصال، وشبكة المالحظة، : فقد تم إتباع تقنية االستبيانالدراسة في المستعممة األدوات

 تعتبر من أنجع الطرق لمحصول عمى معمومات حول موضوع أو مشكمة أو موقف.
 :النتائج المتوصل إليها

 (.اليد كرة) المفظي وغير المفظي كان سواء االتصال في مهارات يمتمكون الرياضيين المدربين معظم 
 (.اليد كرة)الرياضي الفريق تماسك في اثر لها والالعب المدرب بين والجيدة الحسنة العالقة 
 (.اليد كرة) الرياضي الفريق تماسك عمى المدرب لدى االتصال طريقة تؤثر 

 : إستخالصات واقتراحات
 .التدريبي المجال في لممدربين االتصال مهارات لتطوير مخطط برنامج وضع -
 لباب وفتحه األمور زمام في متحكمة التعامل في مرنة شخصية لتكون بشخصيته المدرب اهتمام ضرورة -

 .الديكتاتورية عن بعيدا اآلخر لمرأي واحترامه النقاش
 وبالتالي االتصال نجاح في بالغ دور له لما والفردي الجماعي االتصال طريقتي بين المزاوجة أن إظهار -

 األفضل تقديم
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 : مقدمة 

جزءا من حياة  مازالت الى يومنا ىذاالرياضة كمجيود عضمي وذىني، الزمت الحياة البشرية منــــذ القــــــدم و         
ألعاب  تختمف كل  النشاطات الرياضية الى عدةأن تنظم فكر االنسان في  االنسانية اليومية، ومع مرور الزمن،

سان بسيطا ) العدو  السباحة ...(، ثم ظيرت ، بعد أن كان النشاط الرياضي الذي صاحب االنمنيا عن االخرى
لم ت االنسان الروحية والنفسية، و مرت بمراحل مختمفة في كل مرحمة  يبحث فييا كيفية استغالل قدرابأسموب جديد و 

ا العممية األكاديمية من ، بل تطورت الى عمم من العموم بمرافقتيك الطاقة الزاددة أو مجرد تسميةستيالاليمة تبقى وس
 البحوث العممية .معاىد وخابر ...، واصبحت ميدانا لمدراسات و 

الميدان جماىير وفي الجماعية األكثر انتشارا لعبة كرة اليد التي ليا تأثير ايجابي في أوساط ال األلعابمن و        
 .تعتبر وسيمة ناجحة لتمضية وقت الفراغ الرياضي، فيي تتميز بقانون مبسط و 

عممية فيوم أوسع يقوم عمى أسس منيجية و ، أصبح لمتدريب الرياضي مومن خالل ىذه العناية الرياضية      
      كنو من ربح الوقت ىي بذلك نعود عمى الرياضي بفوادد متعددة تمتستند الى المادة العممية البحتة، و مدروسة 

       لعل من بين ما يشكل عادقا في طريق المدربين ىو كيفية الحفاظ عمى روح الفريق البدنــــي و  وتفادي الضرر
 عوامل تساىم في الرفع من مردود الالعبين أثناء المنافسات .وتماسكو، وفي خمق دوافع و 

أن يتمتع يكون عمى عمم بتقنيات االتصال و  ، ال انلفريقومتفاعال مع ا ألجل أن يكون المدرب مناسباو       
     البطوالت ...، فنوعية التكوين لدى المدرب أثناء المنافسات والدورات و  أو بميارات سواء أثناء التدريب أو قبمو

تقانوو ومدى ممارسة  نو تؤثر كما أ، واألداديةلميارات اتصالية مع العبيو ينعكس عمى عدة جوانب منيا النفسية  ا 
 انسجام عناصره .عمى تمساك الفريق و 

بين الالعبين فيما بينيم كطرف والمدرب الرياضي كطرف  نتيجة توفر عدة عواملىذا األخير)تمساك الفريق(      
ضي اضافة الى ممارستيا في مجال التدريب الريال مدة اكتسابو لميارات االتصال و ، من ىذه العواممن جية أخرى
 ليذا البد أن نأخذ بعين االعتبار عدةبطبيعة الحال المدرب الرياضي، و المؤىل العممي الذي يخص و عوامل الخبرة 

 األمر، ألن خبرة المدرب تمعب دورا بارزا في احتكاكو بالعبيو خاصة اذا تعمق جوانب في ىذه الممارسة الرياضية
األخر  ربين بتباين نتادجيم بين الحين و ميز أداء المدكذا الشأن بالنسبة لممؤىل العممي الذي يبفترة زمنية كافيـــــة  و 

 عمى غرار كرة اليد .في منافسات  الرياضية الجماعية  سيما

بتماسك فريق العبي كرة اليد ألندية والية  يافي بحثنا ىذا قمنا بدراسة ميارات االتصال عند المدرب و عالقتو    
 محاور4بدوره ينقسم الى االول فيو الدراسة النظرية و  الفصل ،فصول 4، حيث شممت الدراسة ألكابرصنف ا البويرة

في الفصل ي فقد تطرقنا الى المدرب الرياضي، و الثان المحور فياالول ميارات االتصال و  المحوريشمل       
 . وفي المحور الرابع الى كرة اليد الثالث فقد تطرقنا الى تماسك الفريق الرياضي
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 .المرتبطة رقنا فيو الى الدراسات السابقة و الثاني فقد تط اما الفصل
الى ــــــــة ادوات الدراســــــة واجراءات تطبيقيا و بالبحث االجراءات المنيجية  لمدراسة باالضافـوجاء في الفصل الثالث 

 .أساليب المعالجة االحصادية
 تحميل ومناقشة النتادج.لرابع فقد تطرقنا فيو الى عرض و اما الفصل ا

 م بحثنا بالخاتمة .ثم أختت
ا عمى مدى تأثيرىر ميارات االتصال بشتى انواعيا و الكبرى و دو  االىميةكذلك أردنا أن نبرز في بحثنا ىذا     

لة البحث ىذا ال يعني أن ما قمنا بو ىو الحل المبتغى بل يعتبر بحثنا انطالقا لمحاو تماسك فريق العبي كرة اليد، و 
درب الرياضي نظرا ن أجل االىتمام بمثل ىذه الميارات االتصالية من قبل المخطوة مالدقيق في ىذا المجال و 

لمدرب يتطمب االتصال مع ، فكل فعل يقوم بو الرياضي في جوىره نوعا من االتصال، فالتدريب األىمية االتصال
عمى الالعبين، و رتو لميارات االتصال مع ، فنجاح المدرب الرياضي أو فشمو داخل الفريق يتوقف عمى قدالالعبين

لعمو يكون دعوة لالىتمام ــــــال الواســــــع والخصب و ىذا األساس نضع بين أيدي القارئ ىذا العمل المتواضع في المج
 بيذا المجال الحيوي.
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 : دراسةة اليلاشكإ -1
إن المجتمع البشري ينبني أساسا عمى االتصال باعتباره عممية أساسية في الترابط بين األفراد لتحقيق          

الغايات في شتى مجاالت الحياة، ومن غير الطبيعي أن يظير تجمع بشري دون اتصال يييئ لو ىذا الوجود 
 ممجتمع اإلنساني.فاالتصال يعتبر جزء من الحياة الطبيعية ل

ت عن طريق استجابة االتصال عمى انو التفاعل في ضوء المنبيات أو إشارات أو نظريا" ويمكن أن نفيم   
 (32الصفحة2004 ,عبد الحميد عطية، محمد ميدي("األشخاص إلييا

أي مجموعة  وال يزال االتصال منذ نشأتو في تطور لمتأقمم مع المتغيرات لذا يعد االتصال حتميا لتكامل    
وتختمف أساليب االتصال باختالف طبائع أفراد المجموعة وسبب اجتماعيم واليدف الذي  وجودىا،والمحافظة عمى 

 ألجمو.يسعون 
والسبل الكفيمة بجعل عممية االتصال تنيض بيذه  البشر،وليذا كثر البحث في العالقات التي تربط بين      

 رجوة.المالعالقات لمسمو في تحقيق األىداف 
 المفاىيم،إن الفرق والنوادي الرياضية باعتبارىا مجموعات مبنية وعمى أسباب وأىداف معينة ال تخرج عن ىذه      
 داخل ىذه الفرق يساعد بشكل في الظفر بأسباب القوة والفوز. تحسين العالقةوأن 

زم التام بين الطرفين وىذا ما نصطم  وان أىم عالقة داخل الفريق ىي العالقة بين المدرب والالعب نظرا لمتال      
، ىذا األخير يتطمب بدوره وجود نيج أو طريقة لنقل األفكار والمعاني في ذىن كل منيما الى باالتصالعميو 

 الطرف اآلخر،  وانو من البدييي أن أي تأثر في ىذه العالقة سوف يؤثر حتما عمى سير الفريق.
 : حث عمى شكل التساؤالت التاليةالبوعمى ضوء ىذا يمكن طرح إشكالية    
 ؟)كرة اليد( ىل ىناك عالقة بين ميارات االتصال لممدرب الرياضي وتماسك الفريق الرياضي* 
 :االشكاليات الجزئية -2
 )كرة اليد(؟ يمتمك المدرب الرياضي ميارة في االتصال سواء كان المفظي وغير المفظيىل * 
 ؟اثر في تماسك الفريق الرياضي ىل العالقة بين المدرب والالعب ليا* 
 )كرة اليد(؟ طريقة االتصال لدى المدرب عمى تماسك الفريق الرياضيىل تؤثر * 
 :الفرضيات -3

 :الفرضية العامة
 )كرة اليد(. ىناك عالقة بين ميارات االتصال لممدرب الرياضي وتماسك الفريق الرياضي

  الفرضيات الجزئية:
 )كرة اليد(. االتصال سواء كان المفظي وغير المفظيفي  اتممدرب الرياضي ميار ل* 
 .)كرة اليد(العالقة بين المدرب والالعب ليا اثر في تماسك الفريق الرياضي* 
 )كرة اليد(. تؤثر طريقة االتصال لدى المدرب عمى تماسك الفريق الرياضي* 
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 :أهمية الدراسة -4
الرئيسية التي تعول عمييا النوادي والفرق الرياضية  حد الوسائلأإن التدريب في الرياضة ميما كان نوعيا 

لمواجية تحديات وتحقيق أحسن النتائج في مختمف المشاركات، وذلك من خالل العالقة المباشرة بين المدرب 
 والالعب التي يشترط فييا معرفة الطرق المثمى لمتواصل لموصول إلى الغاية المنشودة.

لتدريب ألنيا عممية معايشة يومية وديناميكية وتفاعل مباشر بين المدرب االتصال حجر الزاوية في ا ويعتبر
فالمدرب الكفء البد لو  والمثابرة وغرس اليمة والسعي لمنجاح وتقديم األفضل روح التنافسوالالعب، بيدف نشر 

 أن يكون ذا ميارة عالية في االتصال.
 : وتستمد ىذه الدراسة أىميتيا من     

، لما لو من من فعالية في المشاركة بين كل التعميم بشكل عام، والتدريب بشكل خاص وية االتصال فيحي -
 .ك إلحداث تغير ايجابي في النتائجاألطراف وذل

، ومعرفتنا لفريقا تماسكفي  ، لما لممدرب من أىميةمدربكونيا ستعمل عمى تقييم ميارات االتصال لدى ال -
، مما يجابية، وتالفي  الجوانب السمبيةبمستوى توافر ميارات االتصال يجعمنا قادرين عمى تعزيز النواحي اال

 يدعم فاعمية االتصالية لتحقيق األىداف.
 :أهداف الدراسة -5

(  لدى انالزم –المكان  –المواظبة  –عل التفا –التعرف عمى مدى توافر ميارات االتصال من خالل )الطريقة 
 المدرب.
 التعرف عمى معنوية الفروق في مستوى ميارات االتصال لممدرب عمى وفق متغيرات 
  (.المواصمة –النتائج  –)المستوى 
  من خالل اختالف طرق االتصال مدى اختالف تماسك الفرقمعرفة. 
 األفضل لمفريق. لتماسكتعريف المدرب والالعبين بضرورة االتصال لتقديم ا 
 يوب في عممية االتصال لتجنبيا وتحسين ميارات االتصال وتنميتيا.اكتشاف الع 

 تم اختيار الموضوع بناء عمى األسباب التالية: :أسباب اختيار الموضوع -6
 المجال.ا ذالرغبة الشخصية في البحث في ى 
  ىتمام كبير من طرف الباحثين في انجاز مثل ىذه الدراسات.اعدم وجود 
  الفريق. تماسكاالتصال نظرا ألىميتيا في التعرف عمى طرق وأساليب 
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 المصطمحات:تحديد  -7
 :تعريف عممية االتصال 

الرموز ِشفاىية أو كتابية أو لفظية،  ىي عبارة عن عممية إرسال واستقبال رموز ووسائل سواء كانت ىذه
ة ومتعددة في مختمف وتعتبر عممية االتصال أساسًا لمتفاعل االجتماعي الذي يؤدي إلى نشوء عالقات متنوع

 (23،الصفحة 9111)مصطفى عشوي،  .المواقف سواء كانت بين شخصين أو أكثر

 ائي لعممية االتصالر التعريف اإلج: 
االتصال عممية  نقل معمومات وميارات واتجاىات من شخص إلى آخر، من شخص إلى جماعة أو من 

اس، أو ىو تفاعل بين طرفين تحقق المشاركة في جماعة إلى أخرى، أو ىو تبادل فكري ووجداني وسموكي بين الن
 الخبرة بينيما.

 :المدرب 
الشخصية التربوية التي تتولى عممية تربية وتدريب الالعبين وتؤثر في مستواىم الرياضي تأثيرا مباشرا، ىو 

ذي بو ولو دور فعال في تطوير شخصية الالعب تطويرا شامال متزنا لذلك وجب أن يكون المدرب مثال أعمى يحت
  .في جميع تصرفاتو ومعموماتو، ويمثل المدرب الرياضي العامل األساسي واليام في عممية التدريب

 (23الصفحة 3003)وجدي مصطفى السيد، 

 :تعريف التماسك 
التماسك يعبر عن أسموب جماعي اتحادي ودائم يدرك، يفكر ويرغب، مركز عمى تقنية موثوق منيا، ومقاومة 

يات الوحدة واستقرارىا، ىذه الوحدة ترتكز عمى فعل ورد فعل ثاني مع نفسيا، االستقرار في مؤكدة تقدر حسب خاص
 (.294 -293، ص 9113محمد حسن عالوي، ) الوحدة المتتالية في الزمن

 

 " كرة اليدHand-ball:" 
ىي لعبة جماعية تمعب باليد، تجرى داخل ممعب خـاص بيا بحيث يحـاول من خـالليا الفريق تسجيل 

  وفقا لقوانين معمول بيا من طرف الفيدرالية العالمية لكرة اليد. ،األىداف داخل مرمى الخصم
 (33الصفحة  3009)محمد وكمال عبد الحميد ،
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 :تمهيد

ناجحا في التأثير عمى اآلخريف وكذلؾ السماح لآلخريف بالتأثير عميو، ينبغي أف يتقف ميارات  المدربليكوف 
 االتصاؿ بأنواعيا وأساليبيا المختمفة والمتعددة.
بعض النقاط والنصائح عف كيفية االتصاؿ الفعاؿ حتى يصبح مدربا فيجب أف ال يكتفي المدرب بمعرفة 

 ناجحا، بؿ ينبغي أف يتخذ العديد مف الخطوات اليامة التي تساعد عمى تحسيف مياراتو االتصالية.
إف نجاح المدرب في قيادة عممية التدريب يعتمد بدرجة كبيرة عمى قدرتو عمى االتصاؿ الفعاؿ في العديد مف 

 ع أفراد أو الالعبيف مف خالؿ التدريب )داخؿ الممعب أو خارجو(.المواقؼ وم

 مفهوم االتصال: -1-1
يعتبر االتصاؿ مف العمميات االجتماعية اليامة التي ال يمكف أف يعيش بدونيا أي فرد أو جماعة أو منظمة،   

إلى اآلخريف وفي الوقت نفسو  وػػة التي يستخدميا الفرد في نقؿ آرائو وخبراتػحيث يعد االتصاؿ الوسيمة األساسي
يعتبر االتصاؿ وسيمة اآلخريف في نقؿ أفكارىـ وآرائيـ وخبراتيـ إلى الفرد،ولوال االتصاؿ بيف الشعوب بعضيا 
ببعض لما أمكف نقؿ األفكار والمبتكرات والخبرات لشعب معيف إلى شعب آخر، ولوال االتصاؿ اإلنساني بيف جيؿ 

و إلى الجيؿ اآلخر أو الحاضر، فاالتصاؿ عمى ىذا ػػمف نقؿ تقاليده ومعتقداتو وثقافتوآخر لما تمكف الجيؿ الماضي 
النحو يعتبر حجر الزاوية في بنياف المجتمع اإلنساني، حيث ال يمكف أف تنمو األعماؿ اليومية في مجاالت الحياة 

صاؿ بيف فرد وآخر أو بيف جماعة لمختمفة كالزراعة الصناعة،التجارة، التعميـ، اإلدارة، والتدريب ... دوف االت
 وأخرى أو بيف مجتمع ومجتمع آخر.

 تعريف االتصال: -1-1-1
 عند العمماء العرب: -أ

يعرؼ إبراىيـ إماـ االتصاؿ بأنو:"حاصؿ العممية االجتماعية والوسيمة التي يستخدميا اإلنساف لتنظيـ واستقرار       
 وتغيير حياتو االجتماعية ونقؿ أشكاليا ومعناىا عف طريؽ التسجيؿ والتعبير والتعميـ.

 (14، صفحة 1993)عدلي العبد،  
سمير حسيف فيعرؼ االتصاؿ عمى أنو:" النشاط الذي يستيدؼ تحقيؽ العمومية أو الذيوع أو االنتشار أو  أما

 المألوفة لفكرة أو موضوع أو قضية عف طريؽ انتقاؿ المعمومات واألفكار واآلراء أو االتجاىات مف 
نفس الدرجة لدى كؿ شخص أو جماعة إلى شخص أو جماعة أخرى باستخداـ رموز ذات معنى موحد ومفيوـ ب

 (53، صفحة 1988)ىناء بدوي،  مف الطرفيف.
ويرى "عاطؼ عدلي العبد" أف االتصاؿ ىو:" تنقؿ المعمومات واألفكار واالتجاىات مف طرؼ آلخر مف خالؿ 

 (15، صفحة 1993)عدلي العبد، عممية ديناميكية مستمرة ليس ليا بداية أو نياية. 
وترى "جيياف رشتي" أف االتصاؿ ىو:" العممية التي يتفاعؿ بمقتضاىا المتمقي ومرسؿ الرسالة في مضاميف 
اجتماعية معينة، وفي ىذا التفاعؿ يتـ نقؿ أفكار ومعمومات بيف األفراد عف قضية معينة أو معنى مجرد، فنحف 

نشرؾ اآلخريف ونشترؾ معيـ في المعمومات واألفكار فاالتصاؿ يقوـ عمى المشاركة في  عندما نتصؿ نحاوؿ أف
 (53، صفحة 1975)رشتي،  المعمومات والصور الذىنية واآلراء.
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كتابية أو لفظية، كما يمكف اعتباره عممية إرساؿ و استقباؿ رموز و رسائؿ  سواء كانت ىذه الرموز ِشفاىية أو 
وتعتبر عممية االتصاؿ أساسًا لمتفاعؿ االجتماعي الذي  يؤدي إلى نشوء  عالقات متنوعة و متعددة في مختمؼ 

 .المواقؼ سواء كاف بيف شخصيف أو أكثر
كؿ ىذه التعريفات نستطيع تعريؼ االتصاؿ عمى أنو:" ترجمة لؤلفكار والمشاعر، والتعبير عنيا برموز ذات  مف

 معنى وكذا تبادليا مع اآلخريف ألنو عبارة عف عممية اجتماعية مستمرة".
ـ إف االتصاالت ىي أساس النظـ االجتماعية فعندما تجتمع مجموعة مف األفراد لتحقيؽ ىدؼ معيف فإني   

يحتاجوف إلى قدر معيف مف المعمومات والبيانات التي تمكنيـ مف أداء األعماؿ الالزمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، 
فاالتصاالت ىي الوسيمة التي يمكف بواسطتيا توفير وتبادؿ ىذه البيانات والمعمومات بصورة يستطيع معيا أفراد 

 ينيـ.الجماعة التفاىـ مع بعضيـ البعض والتأثر والتأثير فيما ب
 عند العمماء الغربيين: -ب
الذي مف خاللو نوجد  " االتصاؿ عمى أنو:"ذلؾ الميكانيـز-1909-عرؼ العالـ االجتماعي "تشارلز كولي    

العالقات اإلنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقمية بواسطة وسائؿ نشر ىذه الرموز عبر المكاف واستمرارىا عبر 
الزماف، وىي تتضمف تعبيرات الوجو واإليماءات واإلشارات ونغمات الصوت والكممات والطباعة والخطوط الحديدية 

 (12، صفحة 1993)عدلي العبد،  كفاءة عمى قير بعدي الزماف والمكاف.وكؿ تمؾ التدابير التي تعمؿ بسرعة و 
فاالتصاؿ حسب كولي ىو اآللية التي نوجد فييا العالقات اإلنسانية وتنمو عف طريؽ استعماؿ الرموز ووسائؿ  

 نقميا وحفظيا.
العممية التي ينقؿ بمقتضاىا الفرد أو القائـ باالتصاؿ منبيات أما "كارؿ ىوفالند" فيعرؼ االتصاؿ بأنو:" 

 (24، صفحة 2006)فيمي،  وعادة ما تكوف رموزا لغوية لكي يعدؿ سموؾ األفراد اآلخريف أي مستقبؿ لمرسالة.
 ألفكار أو اآلراء مما يتطمب عرضاأو اوتعرفو الجمعية القومية لدراسة االتصاؿ بأنو:"تبادؿ مشترؾ لمحقائؽ 

 .واستقباال يؤدي إلى التفاىـ بيف كافة العناصر بغض النظر عف وجود أو عدـ وجود انسجاـ ضمني
 (18، صفحة 1998)عيسا ني،  

 :خصائص االتصال -1-2
 :خصائص االتصال -1-2-1
المجتمع مدفوعيف اجتماعيا إلى االتصاؿ يبعضيـ البعض بطريقة تمقائية حتى إف أفراد : التمقائية -أ-1-2-1

يتمكنوا مف االستمرار في حياتيـ االجتماعية وعمى ىذا فإف االتصاؿ ىو مف صنع اإلنساف والمجتمع حيث يمكف 
 مف خاللو تحقيؽ األىداؼ التي يسعى المجتمع إلى تحقيقيا.

يعتبر االتصاؿ مف الظواىر اليامة والمنتشرة عمى مستوى األفراد والجماعات، كما  :االنتشار -ب-1-2-1
يمارس في كافة المنضمات المحمية واإلقميمية والدولية، حيث ال يمكف أف نتصور وجود إنساف يعيش بمفرده وبعيدا 

االتصاؿ باألفراد اآلخريف، عف األحداث التي تدور في مجتمعو، كما ال يستطيع الفرد إشباع حاجاتو إال مف خالؿ 
 وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجماعة والمجتمع.

االتصاؿ حقيقة واقعة بيف األخصائي االجتماعي واألفراد أو الجماعات : الموضوعية والواقعية -ت-1-2-1
نما يخضع لعو  امؿ والمجتمعات، ويدور خاللو حديث يقود إلى تحقيؽ اليدؼ، فاالتصاؿ ال يخضع لمعوامؿ الذاتية وا 
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موضوعية فال يمكف إلنساف أف يخفي مشاعره السمبية اتجاه شخص آخر ميما مرت األياـ والبد أف يعبر االتصاؿ 
عف نفسو مف خالؿ المشاعر الحقيقية والواقعية التي تربط األحداث في زماف ومكاف معينيف، وعمى ىذا فإف 

  ثيرات متبادلة بيف أطرافو.االتصاؿ يستمد أصولو وجذوره مف الواقع وما يترتب عميو مف تأ
 : يعمل عمى ترابط المجتمع -ث-1-2-1

يعتبر االتصاؿ وسيمة لتحقيؽ الترابط والتماسؾ بيف أفراد المجتمع ومؤسساتو مف خالؿ مواجية الشائعات 
وكؿ وكؿ ما مف شأنو أف يسيء إلى أمف األفراد والمجتمع وىو بذلؾ يعمؿ عمى بث ونقؿ القيـ والعادات والتقاليد 

ىذا ذو قيمة ثقافية أو حضارة البمد ثـ العمؿ عمى المحا فضة عمى السموؾ الجيد والحرص عميو ودعوة المجتمع 
إلى التمسؾ بو بما يحافظ عمى ىوية المجتمع وتحقيؽ الترابط بيف أفراده ونبذ السموؾ السيئ الذي يضر بالمجتمع 

ناء االتصاؿ ...إننا ال ننقؿ المعمومات فقط بؿ ننقؿ أيضا أثي ال تدرؾ ويجب أف ندرؾ أف ىنالؾ بعض الحقائؽ الت
 . (52، صفحة 1988)ىناء بدوي،  العديد مف الرسائؿ األخرى وىذه الرسائؿ قد تكوف

 عمى عمى مستوى المجتمع: الوقائع، الخبرات،األفكار، المطالب، وكميا يعبر عنيا باستخداـ الكممات، أو
 مستوى العالقات وتتضمف: الحالة الوجدانية، طريقة تقدير اآلخريف وكيفية التعامؿ معيـ، وىذا النوع مف

 الرسائؿ يتـ التعبير عنو إما باالتصاؿ المفظي أو بناءا عمى ما يستنبط مف بيف السطور. 
 : الجاذبية -ج-1-2-1

االتصاؿ تعني مختمؼ الطرؽ التي تنتقؿ بيا الرموز أو المعاني أو األفكار بيف األفراد والجامعات،  أساليب
وتتراوح ىذه الطرؽ بيف الغامضة الغير محددة إلى القواعد القانونية الصارمة والمفصمة ومف الكتابة التصويرية 

األساليب ليا تأثير عمى أفراد المجتمع وىذه الجاذبية  البدائية إلى الفف االختزالي وتقدـ األقمار الصناعية...وكؿ ىذه
 قد تكوف جاذبية شعور حماسية أو جاذبية الشعور اليادئة.

مف ىنا فإف االتصاؿ لو جاذبية تجعؿ اإلنساف ال يكؼ عف تدعيـ شبكة اتصالية اجتماعية كأقاربو وزمالئو  
مف دائرة معارفو بتكويف عالقات مع أفراد وجماعات  في العمؿ وأصدقائو، بؿ وأنو ال يكتفي بذلؾ دائما بؿ يوسع

 أخرى.
 :االتصال طبيعة تاريخية-ح-1-2-1

حيث كاف االتصاؿ في بدايتو يقوـ عمى المواجية أي المقابمة وجيا لوجو إال أنو مع تطور الحياة االجتماعية 
رجوع االتصاؿ بيف األفراد وتعقدىا أصبحت الرسائؿ تنقؿ عف طريؽ شخص آخر ثـ اخترعت الكتابة فأدت إلى 

والمجتمعات ، ثـ ظيرت أساليب االتصاؿ المماثمة مف وسائؿ سمعية بصرية، وسيؿ االتصاؿ بيف العالـ بؿ أصبح 
حاليا عنصر الزمف غير موجود حيث يمكف عمؿ أي اتصاؿ في خالؿ ثواف معدودة بعد أف كاف ذلؾ يستغرؽ 

 شيورا عديدة.
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 :أهداف وفوائد االتصال -1-3
 
 
 
 
 
 

 (65، صفحة 2004)الشافعي،  .1992-نموذج حمدي مصطفى المعاد (:1شكل )
 :العناصر األساسية لالتصال -1-4

ميما تعددت التعريفات الخاصة باالتصاؿ، أو اختمفت باختالؼ مداخؿ التعريؼ أو تأثير التخصص العممي، 
فإننا في النياية يمكف االتفاؽ عمى تعريؼ ىذه العممية مف خالؿ تحديد عناصرىا األساسية أو الكشؼ عف 

ف لـ يذكر صراحة في سياؽ ىذا التعريؼ، بؿ أف عالـ  مكوناتيا، وىي التي ال يمكف أف يغفميا تعريؼ ماض وا 
 (254-253، الصفحات 2003)الفيمي البيؾ، االتصاؿ مف خالؿ صياغة عناصرىا في شكؿ أسئمة وىذه األسئمة ىي : 

 مف؟ 
 يقوؿ ماذا؟ 
 بأي وسيمة؟ 
 لمف؟ 
  وبأي تأثير؟ 
إجابات ىذه األسئمة تحديدا واضحا لعناصر عممية االتصاؿ، التي يجب توافرىا في كؿ عمميات  تقدـ 

 االتصاؿ بكؿ أشكاليا ومستوياتيا وىذه العناصر ىي:
وىو المقصود بالسؤاؿ مف؟ وىو الشخص الذي يبدأ عممية االتصاؿ بإرساؿ الفكرة  المرسل)المصدر(: -1-4-1

 ؿ الرسالة التي يقوـ بإعدادىا.أو الرأي أو المعمومات مف خال
وقد يكوف ىذا الشخص ىو مصدر الفكرة أو الرأي أو المعمومات وقد ال يكوف مصدرىا، ويكوف المصدر فردا آخر 
كما ىو الحاؿ في مجالنا الرياضي بيف المدرب والالعبيف، حيث نرى في بعض األحياف أف الالعبيف أصبحوا ىـ 

ائـ باالتصاؿ مف خالؿ عممية التوجيو واإلرشاد، لذا نفضؿ ىنا أف نفصؿ بيف المصدر ويقوـ المدرب بعممية الق
 مفيـو المعمومات والقائـ باالتصاؿ.

أما إذا كانت ىذه المعمومات أو األفكار أو اآلراء ىي نتيجة المشاىدة أو المالحظة التي قاـ بيا القائـ 
 لوقائع واألحداث، أو رؤيتو لمموجودات البيئية التي االتصاؿ نفسو، أو أف اآلراء ىي نتيجة اجتياده في تفسير ا

يتعرض ليا وتفسيره لحركتيا في ىذه الحالة فاف القائـ باالتصاؿ أو المرسؿ يكوف نفسو المصدر أيضا في 
 عممية االتصاؿ. 

 االتصال أهداف وفوائد

تفهم الفرد للعمل 
 املكلف به

التعرف على 
مشكالت 

 ومعوقات العمل

تدعيم مفهوم 
العالقات 
 اإلنسانية

حتقيق التنسيق يف 
 األداء

تدعيم العالقات 
 بني األعضاء
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: وىي المعنى أو الفكرة أو المحتوى الذي ينقمو المصدر إلى المستقبؿ وتتضمف المعاني الرسالة -1-4-2
واألفكار واآلراء التي تتعمؽ بموضوعات معينة، يتـ التعبير عنيا رمزيا سواء بالمغة المنطوقة أو غير المنطوقة، 

 وتتوقؼ فاعمية االتصاؿ عمى الفيـ المشترؾ لمموضوع والمغة التي يقدـ بيا.
تنتقؿ عبر وقد تكوف الرسالة عمى شكؿ كممات ممفوظة، أو مكتوبة)مطبوعة( أو مصورة، أو غير ذلؾ ،  

اليواء أو الورؽ، أو الضوء، أو غير ذلؾ إلى المستقبؿ، مف خالؿ حواسو)العيف،األذف،...( حيث تفكؾ الرسالة 
 وتحمؿ ثـ تحوؿ إلى رموز تستقر في دماغ المستقبؿ.

مف جية أخرى تتوقؼ فاعمية االتصاؿ عمى الحجـ اإلجمالي لممعمومات المتضمنة في الرسالة ومستوى ىذه 
مات مف حيث البساطة والتعقيد، حيث أف المعمومات إذا كانت قميمة فإنيا ال تجيب عف تساؤالت المتمقي، وال المعمو 

تحيطو عمما كافيا بموضوع الرسالة، األمر الذي يجعميا عرضة لمتشويو، أما المعمومات الكثيرة فقد يصعب عمى 
إف االختيار المناسب لصياغة الرسالة ورموزىا مف المتمقي استيعابيا وال يقدر جيازه الحركي عمى الربط بينيا. 

ات ػاألىمية بمكاف لممرسؿ والمستقبؿ، وسوء االختيار يؤدي إلى مشاكؿ كثيرة لذا عمى المرسؿ أف يعرؼ أف الصياغ
 والرموز قد تكوف ليا معاني مختمفة باختالؼ الناس، كما تؤدي معاني ضمنية أو خفية أو مترادفة أو متعارضة.

دراؾ المعنى في إطار العمميات المستقبل -1-4-3 :ىو المتمقي فيو الذي يستقبؿ الرسالة ويقوـ بتفسير الرموز وا 
، وىذه العناصر الثالثة تمثؿ الحد األدنى الالـز والضروري لوصؼ تي سيقوـ بيا خالؿ عممية االتصاؿالعقمية ال

 لمجموعة.العممية بأنيا عممية اتصالية تقوـ بدورىا بالتنسيؽ لمفرد أو ا
 (255، صفحة 2003)الفيمي البيؾ،  

: ىي التي يتـ مف خالليا نقؿ الرسالة مف المرسؿ)المدرب( إلى المستقبؿ)الالعبيف( وىذه الوسيمة -1-4-4
وانتشارىـ، وحدود الوسيمة تختمؼ في خصائصيا أو إمكانياتيا باختالؼ الموقؼ االتصالي، وحجـ المتمقيف، 

 (255، صفحة 2003)الفيمي البيؾ،  .المسافة بيف المرسؿ والمتمقيف
   : ىو أي عائؽ يحوؿ دوف القدرة عمى اإلرساؿ أو االستقباؿ وينقسـ إلى نوعيف.التشويش -1-4-5
 (55-50الصفحات ، 1998)مكاوي،  
يطرأ عمى إرساؿ الرسالة في رحمتيا مف  -بقصد أو بغير قصد -: ويعني أي تداخؿ فنيالتشويش الميكانيكي -أ

المرسؿ إلى المتمقي ...فالتشويش قد يحدث نتيجة مؤثر نفسي مثؿ: عدـ اإلحساس باألنا، أو االستغراؽ في 
 الشعور بالصداع أو األلـ.التفكير، وقد يكوف نتيجة مؤثر جسماني مثؿ: 

فيذا التشويش يحدث في الفرد حيف يسئ الناس فيـ بعضيـ البعض  ألي سبب مف : التشويش الداللي -ب
األسباب، وحيف يعطي الناس معاني مختمفة لمكممات مثؿ: التورية في المغة العربية، وعند استخداـ كممات وعبارات 

 مختمفة لمتعبير عف نفس المعنى.
والشيء الميـ الجدير بالذكر ىو أف التشويش يقوـ بوظيفة عائؽ لالتصاؿ، فكمما زاد التشويش قمت فعالية  

 الرسالة، والعكس صحيح.
والمقصود بذلؾ العنصر ىو التأكد مف وصوؿ الرسالة إلى  أو ما يسمى التغذية المرتدة: رجع الصدى -1-4-6

 وذلؾ مف خالؿ توجيو المرسؿ التساؤالت اإليضاحية لممستقبؿ لمرد عمييا.المستقبؿ بالصورة المرجوة، وتفيـ رد فعمو 
 (20، صفحة 1988)ىناء بدوي، 
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 أنواع االتصال:  -1-5

إف تبادؿ األفكار والمفاىيـ بيف الناس خالؿ عممية االتصاؿ ال يتخذ شكال أو نوعا واحدا، وىذا يشير إلى  
أف االتصاؿ أنواع وأنماط قد تختمؼ وتتعدد، ويحاوؿ البعض إيجاد تقسيمات ليذه األنواع...ويرجع سبب التعدد إلى 

 مى األسس التػػػالية:األساس الذي يتخذ منطمقا ليذا التقسيـ ويعتمد التقسيـ ع
 .عدد المشاركيف وطبيعتيـ في عممية التفاعؿ االتصالي 
 .مدى الرسمية 
 .نوع الوسائؿ المستخدمة 
  .مقدار التفاعؿ خالؿ عممية االتصاؿ 
  .اتجاه أو خط سير االتصاؿ 

 :نوع الوسائل المستخدمة  -1-6 
يعتمد ىذا النوع عمى المفظ أو الكممات حيث تشمؿ لغة الكالـ و الحديث و المكتوبة وغير : اتصال لفظي* 

 المكتوبة ومف أمثمة الوسائؿ المكتوبة، المذكرات و التقارير و الكتب والصحؼ اليومية  والمجالت.
في: المحاضرات، الندوة، المناظرة، المؤتمر،حمقات المناقشة و المقابالت  أما الوسائؿ غير المكتوبة  فتتمثؿ

 (99، صفحة 2004)حسيف،  بأنواعيا.
يعتمد عمى المغة  غير المفظية  عمى اعتبار كؿ الوسائؿ المفظية و غير المفظية تعتبر لغة  : اتصال غير لفظي* 

ا اإلنساف لتدؿ عمى معاف و مفاىيـ ػو تشمؿ:الصور بأنواعيا ، الرموز واإلشارات ، التي يستخدمي التفاىـ واالتصاؿ
 معينة  كإشارات المرور و حركات اإلنساف و غيرىا.

 : مقدار التفاعل بين المرسل والمستقبل -1-7
واجد ػمباشرة  حيث يتقد يكوف التفاعؿ بينيما مباشرا وجيا لوجو حيث تحدث عممية األخذ والعطاء  بصورة 

كؿ منيما في مكاف واحد و قد يكوف  التفاعؿ بينيما غير مباشر و ىنا يحدث التفاعؿ بينيما رغـ أف كؿ منيما 
 غير موجود مع اآلخر  مثؿ الحديث التمفزيوني  بيف شخصيف أو أثناء  مشاىدة برنامج تمفزيوني.

 محيط اإلدارة وينقسـ إلى: يبدو ىذا النوع واضحا في :اتجاه وخط سير االتصال * 
ؿ تبدأ مف الرؤساء أو القيادات و تتجو  إلى المرؤوسيف أي مف األعمى  إلى ػيعني أف عممية  التفاع :اتصاؿ ىابط 

 األسفؿ.
 عكس االتصاؿ اليابط أي أف عممية التفاعؿ تتجو إلى الرؤساء أي مف األسفؿ إلى األعمى. :اتصال صاعد*
 .أشكال االتصال -1-8

ات مختمفة قد صنفت عمى أساس المادة التي وضع ليا ما تحتاجو ػأشكاؿ االتصاؿ كثيرة ومتنوعة، ليا تصنيف
مف أدوات وأجيزة أو معالجة موضوعات أو ما تسعى إليو المؤسسات مف أىداؼ، ويمكف تصنيؼ أشكاؿ عممية 

 االتصاؿ كما يمي:
يمتاز اإلنساف بأنو الكائف الحي الوحيد الذي يستعمؿ  :-المفظية وغير المفظية -عمى شكل رموز -1-8-1

الرموز لمداللة عمى المعاني أو التعبير أفكاره وعواطفو، وحقيقة أف اإلنساف يستطيع أف يتفاىـ مع غيره بالحركة 
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واإلشارة، وحتى الحشرات نفسيا تتبادؿ اإلشارات، وسواء كاف النمط االتصالي شخصا أو جماعة أو جماىير فثمة 
 واقعية ىي أف عممية االتصاؿ في جميع أنماطيا تتوقؼ عمى انتقاؿ الرموز ذات المعنى وتبادليا بيف األفراد.

تعتمد األشكاؿ المفظية أو الرموز، عمى كممات مكتوبة وغير مكتوبة في توصيؿ معناىا ومف الوسائؿ  
 (47)الجميمي، دوف سنة، صفحة  المقاالت، الكتب...الخ.المفظية والتي تعتمد أساسا عمى الكممة: المحادثات التميفزيونية، 

يقصد بيا تمؾ الوسائؿ التي تستعمميا لتصوير حقيقة أو  :عمى شكل وسائل اتصال سمعية بصرية -1-8-2
معنى، فيي تمؾ المسائؿ التي تمكف األفراد مف ممارسة ومالحظة الواقع أو الشيء ذاتو، وىذه الوسائؿ توفر 

يـ االحتكاؾ باألشياء أو الواقع في البيئة الطبيعية وممارستو ودراستو يعتبر مف العوامؿ الرئيسية التي تساعد عمى ف
 أفضؿ.

 (50)الجميمي، دوف سنة، صفحة 
 :أهداف االتصال -1-9

 .محاولة إيجاد تأثير معيف 
 .نقؿ المعمومات 
 .الحصوؿ عمى المعمومات 
 .الحصوؿ عمى أفكار جديدة 
 .اتخاذ القرارات 
 .تحقيؽ اليدؼ المقصود 
  (35-34)الجميمي، دوف سنة، الصفحات  المؤسسة.تنمية واستثمار العالقات االجتماعية داخؿ 

 .معوقات االتصال -1-11
ىناؾ الكثير مف المعوقات والعقبات التي تحوؿ دوف إمكانية تحقيؽ اتصاالت فعالة ومف العوائؽ التي تؤثر  

 في نجاح عممية االتصاؿ ما يمي:
 القدرة عمى التعبير بوضوح عف معنى مضموف الرسالة نتيجة افتقار الخمفية السميمة مف التعمـ والثقافة  عدـ

 التي تمكف مف نقؿ المعنى بصورة واضحة وسيمة سواء شفيية أو كتابية.
 عائؽ الحالة النفسية لمستقبؿ الرسالة ومدى استعداده لتقبميا، وىذا يتوقؼ عمى رد الفعؿ اإليجابي الذي 

 يستفاد منو في التغمب عمى عوائؽ االتصاؿ.
  عدـ فعالية وسيمة االتصاؿ المستخدمة في نقؿ الرسالة، بمعنى أنيا ال تتفؽ والظروؼ المحيطة، وال تراعي

 عوامؿ وظروؼ الموقؼ القائـ.
 .التظاىر بفيـ المعمومات المعروضة مف جانب المرسؿ 
 المشتركة في عممية االتصاؿ. سوء العالقات وفقداف الثقة بيف بعض المستويات 
 حجـ المنظمة وانتشارىا الجغرافي. كبر 
 .(46، صفحة 1994)عبد الوىاب،  اإلفراط في استخداـ وسائؿ االتصاؿ قد يكوف عبئا عمى المستقبؿ 
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 مهارات االتصال لممدرب الرياضي: -1-11
 االحترام: -1-11-1

ىناؾ عدة أساليب تجعؿ الالعب يفقد الثقة واالحتراـ في مدربو، ويفسر التشجيع والثناء الذي يقدمو المدرب 
 عمى نحو سمبي منيا:

  تقديـ المدرب التشجيع لالعب في حالة الفوز فقط، ويصرؼ النظر عمى األداء أو الجيد الذي يبذلو
 الالعب.

 وىناؾ أسباب تجعمؾ موضع ثقة وتقدير منيا:
o لمعرفة الجيدة بالرياضة.ا 
o .التعبير عف مشاعر الصداقة والود نحو الالعبيف 

 التعامل االيجابي: -1-11-2
 :تحميؿ سموؾ المدرب)أ( نحو الالعبيف أثناء التدريب والمنافسة 

o .يقدـ التشجيع والثناء لالعبيف 
o .يستخدـ العبارات التربوية لتوجيو الالعبيف 
o  في اتخاذ القرارات.يتيح  الفرصة لالعبيف لممشاركة 
o .ييتـ بالرياضي أوال والمكسب يأتي في المرتبة الثانية 
 :تحميؿ سموؾ المدرب )ب( نحو الالعبيف أثناء التدريب والمنافسة 

o .كثير النقد والتيديد لالعبيف 
o .نادرا ما يقدـ التشجيع والثناء 
o .إذا قدـ التشجيع يتبعو بالتعميقات السمبية 
o ربوية.يستخدـ العبارات غير الت 

استخداـ المدرب األسموب السمبي في التعامؿ مع الالعبيف يؤدي إلى ضعؼ الثقة في النفس لدى الالعبيف، 
كما يؤدي إلى نقص التقدير واالحتراـ نحو المدرب، كما أف ىناؾ أسبابا أخرى تجعؿ المدرب يستخدـ األسموب 

 السمبي في التعامؿ مع الالعبيف منيا:
 وؽ قدرة الالعب.وضع المدرب ألىداؼ تف 
 اىتماـ المدرب بالتركيز عمى االخطاء اكثر مف االىتماـ بالسموؾ االيجابي لالعب. 

 توجيهات االداء: -1-11-3
 "أثناء التدريب ارتكب أحد الالعبيف خطأ فنيا...وتكرر الخطأ عدة مرات".

 وجو المدرب النقد ليذا الالعب عف ىذا الخطأ، دوف أف يوضح كيفية إصالحو. :1الموقف * 
طمب المدرب مف جميع أعضاء الفريؽ التوقؼ عف الممارسة وركز عمى الخطأ الذي ارتكبو  :2الموقف * 

 الالعب وكيفية إصالحو.
 عف كيفية إصالح الخطأ.قاـ المدرب بتبديؿ الالعب الذي ارتكب الخطأ، وأخذ يوجو بشكؿ فردي  :3الموقف* 
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 تحميل سموك المدرب: -1-11-4
 وجو المدرب الالعب إلى وجود خطأ في األداء، دوف أف يوضح لو كيفية إصالحو،  :1الموقف* 

أي أف المدرب أصدر أحكاما ولـ يقدـ التوجييات، وذلؾ يضعؼ مف الثقة وعممية االتصاؿ بيف المدرب 
 والالعب.

طأ وكيفية إصالحو، أي قدـ توجييات تؤدي إلى أف يستفيد الالعب منيا ويتحسف حدد المدرب الخ :2الموقف* 
 في األداء مما يؤدي إلى زيادة ثقة الالعب بالمدرب وتحسيف عممية االتصاؿ بينيما.

لكف قد يؤخذ عمى المدرب أنو لـ يحسف استغالؿ وقت الممارسة عمى نحو جيد حيث أنو طمب مف جميع 
 لممارسة، بينما قدـ مالحظاتو لتصحيح األداء لالعب واحد فقط.الالعبيف التوقؼ عف ا

أحسف المدرب تحديد الخطأ وقدـ التوجييات...إضافة إلى مميزات أخرى أىميا إصالح الخطأ  :3الموقف* 
 بشكؿ فردي لكؿ العب، ولـ يتوقؼ بقية الالعبيف عف استمرار الممارسة:

 .التوجييات لؤلداء تفصؿ إصدار األحكاـ 
 .التوجييات يفضؿ أف تكوف فردية 
 .التوجييات لمسموؾ وليس لمشخصية 

 استقرار السموك: -1-11-5
العوامؿ اليامة المساعدة في تحسيف االتصاؿ مع الالعبيف، حيث يصبح  يعتبر استقرار السموؾ مف 

آخر...أو يسمؾ سموكا الالعب قادرا عمى التعامؿ مع المدرب، أما تناقض السموؾ بأف يدعي شيئا ويعمؿ شيئا 
معينا ويعارضو في يوـ آخر فإف ذلؾ يجعؿ الالعب مضطربا ويضعؼ مف عممية االتصاؿ بينيما، وعدـ استقرار 
سموؾ المدرب في التعامؿ مع الالعبيف يجعميـ في حيرة ويضعؼ مف ثقتيـ وعدـ الثقة في التعامؿ معو واالتصاؿ 

 .بو

  االستماع االيجابي: -1-11-6
ارة االستماع الجيدة أىمية كبيرة لنجاح عممية االتصاؿ بيف المدرب والالعب حيث تفيد في تمثؿ مي 

التعرؼ عمى خصائص السموؾ الداخمي لالعب...كيؼ يفكر وما ىي انفعاالتو، وما ىي الدوافع التي تنظـ 
يث مع أي منيـ، سموكو؟وكوف المدرب ال يجيد االستماع الجيد لالعب ...يعني أف الالعب سوؼ يعرض عف الحد

وبذلؾ تضعؼ عممية االتصاؿ...وربما قد يمجأ الالعب إلى تعمد السموؾ غير المرغوب فيو إلثارة انتباه وتركيز 
 (31، صفحة 1111)راتب،  المدرب.

 االتصال غير المفظي)الجسمي(: -1-11-7
الجسـ تساىـ بدور ىاـ في التأثير عمى سموؾ الالعبيف مف حيث زيادة حماسيـ، وزيادة تقديرىـ  لغة         

  وتحسيف االتصاؿ مع المدرب/القائد الرياضي.
حركات الجسـ )أنحاء الرأس، إشارات األصابع (، خصائص الصوت)مرتفع، منخفض(، السموؾ 
 الممسي...وكؿ ذلؾ يمكف أف يعكس انفعاالت ايجابية أو سمبية نحو أداء الالعبيف...يعبر عف رضا المدرب عمى

 (38، صفحة 1111)راتب،  سموؾ الالعبيف في مواقؼ معينة أثناء التدريب أو المنافسة.
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 توصيل المعمومات: -1-11-8
يستطيع المدرب توصيؿ المعمومات التي يريدىا لالعب بسيولة ويسر...فيستخدـ العبارات التي يستطيع 
الالعبوف فيميا...ويتكمـ بوضوح ويستطيع جذب الالعبيف بسرعة...كما يمكنو االتصاؿ الجيد مع الالعبيف مف 
خالؿ المتابعة البصرية...اإلجابة عف التساؤالت لتعمـ أو تدريب ميارات...يقدـ شرحا مختصرا لؤلخطاء وكيفية 

 تصحيحيا...لديو الصبر عند التعامؿ مع الالعبيف.
مف ناحية أخرى عدـ القدرة عمى توصيؿ المعمومات التي يريدىا الالعبيف ...يقدـ الشرح فوؽ مستوى 

تا طويال في الشرح...يدور حوؿ الموضوع ودائما يترؾ الالعبيف في حيرة وارتباؾ، غير قادر قدراتيـ...يستغرؽ وق
 (44-41، الصفحات 1111)راتب،   عمى توضيح الميارات وتعمميا في تتابع منطقي سميـ.

  والعقاب: المكافأة -1-11-9
طبيعة عمؿ المدرب الرياضي تتطمب العديد مف أنواع االتصاؿ المفظي أو غير المفظي مع أنواع  إف

 مختمفة مف األشخاص أو الييأة التي يمكف لممدرب الرياضي التعامؿ معيـ عف طريؽ االتصاؿ.
 (143-142، الصفحات 1992)عالوي،  
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  خالصـــة:
إف إقامة عالقات طيبة بيننا وبيف الالعبيف أساسيا الراسخ والمتيف ىو وصولنا إلييـ وتأثير فييـ وعمييـ، 
وكؿ ذلؾ ال يمكف أف يحدث إال إذا كنا نجيد ميارة االتصاؿ مع العبيف كرة القدـ، وىذه الميارات ىي التي تجعؿ 

 يحدث بيننا وبيف الالعبيف.ىناؾ نوعا مف التواصؿ الذي يمكف أف 
ولالتصاؿ أىمية بالغة في العالقة بيف المدرب والعبيف كرة القدـ، ويتوقؼ االتصاؿ الناجح مع الالعبيف عمى 
شيء أكثر مف المغة المشتركة وحدىا، مثؿ طريقة التفكير والتجارب والمراكز الرياضية المختمفة ووسائؿ النظر إلى 

ذا أردنا أف  نجيد ميارة االتصاؿ الناجح مع الالعبيف فمف الضروري فيـ ىذه االختالفات في طرؽ األشياء، وا 
التفكير بوضوح أكثر، واالتصاؿ إذا نضرنا إليو مف الناحية السيكولوجية نجده عبارة عف عممية تتصؿ بجميع 

 عف نفسو لآلخريف.المواقؼ التي ليا معنى وعمى ذلؾ فاالتصاؿ يختص بالمحاوالت التي يبذليا الفرد لمتعبير 
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 تمهيــــد 
دارة لمخبرة التعميمبر مينة التدريب عبارة عن تنظيم تعت     توقف ىذا بدرجة يية لمرياضة لتصبح خبرة تطبيقية و وا 

دريب ثقافة المدرب، حيث يجب عمى المدرب أن يكون عمى دراية ومقدرة عالية لفيم التأولى عمى كفاءة وخبرة و 
قدرات الالعبين فالتدريب راءات المتصمة بتنظيم وتوجيو خامات و واإلجاألساليب وكذا كيفية استخدام الطرق و 

من عمم التشريح ووظائف األعضاء عمى مبادئ وأسس عممية استمدت  اضي الحديث أصبح يعتمد بشكل كبيرالري
غيرىا من العموم التي تساعد في إعداد المدرب الكفء الذي يساىم و  م النفس واالجتماع الرياضيعموعمم الحركة و 

 دوره في الرفع وتحسين نتائج الفريق الرياضي.ب
 أوال: المدرب:

 تعريف المدرب الرياضي: -2-1
ىو الشخص الذي يدرب الجياد، فالمدرب ىو من يقوم بالتحضير المنيجي لمخيول أو  la rousseحسب لروس   

رض سخخمطتو عمخخى الفريخخق  فخخعمخخى البسخخط و  األشخخخاص لمنافسخخة مخخا، الخخذي يمخخد الرياضخخيين بالنصخخائح، الخخذي يممخخك القخخدرة
فالمدرب يقصد بو ذلك القائد القخوي الشخصخية الكخفء فخي عممخو القخادر عمخى ربخط عالقخات متزنخة بينخو وبخين افخرد فريقخو 

 .الحازم في قراراتو والمتزن انفعاليا  المسؤول القادر عمى التأقمم مع المواقف التي تصادفو
((cceerrvvooiisseerr,,  11998855..pp  3333))   
جدي مصطفى الفاتح" المدرب الرياضي ىو الشخصية التربويخة التخي تتخولى عمميخة تربيخة وتخدريب وفي مفيوم الدكتور "و 

الالعبخين وتخخؤثر فخي مسخختواىم الرياضخي تخخأثيرا مباشخرا، ولخخو دور فعخال فخخي تطخوير شخصخخية الالعخب تطخخويرا شخامال متزنخخا 
ويمثخخل المخخدرب الرياضخخي العامخخل لخخذلك وجخخب أن يكخخون المخخدرب مخخثال أعمخخى يحتخخذص بخخو فخخي جميخخع تصخخرفاتو ومعموماتخخو، 

 ((2222، صفحة ، صفحة 20022002)وجدي مصطفى، السيد،)وجدي مصطفى، السيد، .األساسي واليام في عممية التدريب
 شخصية المدرب وخصائصه: -22-

تمعب شخصية المدرب الجيد دورا في نجاح عممية التدريب، والبد لكل من يريد أن يشغل وظيفخة مخدير فنخي أن 
 :يمييتصف بخصائص ومميزات تتمثل في ما 

وخاصة الذين ليم عالقة بعممية التدريب من إدارة  ،الذكاء االجتماعي وىذا يعني قدرتو عمى التعامل الجيد مع الغير -
 النادي وأعضاء األجيزة الفنية والطبية لممعاونة لو ومع الحكام والجميور إلى غير ذالك.

 لتي تقابمو خالل العمل.الذكاء في وضع خطط التدريب والمعب الجيدة والذكاء في حل المشاكل ا -
 .صرفاتو وحكمو عمى المشاكل والناسالحكم الصائب عمى األمور والعدالة في ت -
 .ي والثقة بالنفس والطموح دون طمعالنضج االنفعال -
 المعرفة الجيدة بكرة القدم كمعمم والمعرفة الجيدة لمعموم التي تتعمق بعممية التدريب. -
 الخبرة السابقة كالعب. -

  االيجابي عمى الغير.قة وقوة تأثيره مظير العام الموحي باالحترام والثال -
 المياقة البدنية والصحة النفسية. -
 ((66--44)حنفي، بدون سنة، صفحة )حنفي، بدون سنة، صفحة   والواضح.الصوت القوي المقنع  -
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                                              يتعاممون معو.القدرة عمى التعبير وتوصيل المعمومات بسيولة إلى الالعبين وجميع من  -
كخون تعميماتخو ممخا يترتخب عميخو أن ت ،أن تكون قدراتو العقمية محل تقدير الالعبين وجميع أفراد األجيزة المعاونخة لخو -

 ((66--44)حنفي، بدون سنة، صفحة )حنفي، بدون سنة، صفحة   بذلك يكون تأثيره قويا عمى الالعبين.ذات قناعة لدييم  و 
 :السمات الشخصية لممدرب الرياضي -2-3
وقخد  قام العديد من الباحثين بدراسات مستفيضة لكي يتم التعرف عمخى السخمات الشخصخية اليامخة بالنسخبة لممخدربين،    

استخدم الباحثين أحدث االختبارات لتحديد البر وفيل الشخصي المثالي لممدرب الرياضي، وعند تحميل ىذه النتائج تبين 
 ، ومن أىميا مايمي:لممدرب الناجحول السمات الشخصية أفاق وجيات نظر الكثيرين ح

 خ الشخصية الواقعية.        
  اإلبداعية.خ الشخصية      
 خ الشخصية التي تتميز بالذكاء.      
 خ الشخصية االنبساطية.       
 خ القادرة عمى السيطرة.     
 انفعالي.خ المتزنة      
 خ الشخصية الفعالة )العممية( .      
       لمبدعة.اخ الشخصية      
 خ القادرة عمى اتخاذ القرارات.      
    .خ لدييا ممكة التغير     
 .خ الشخصية المحببة والودودة     
 .خ الشخصية القانعة )الغير متغطرسة(     

 فيومما ذكر من ىذه السمات، فإن الرياضيين يرون في المدرب الشخصية القوية التي يمكن االعتماد عمييا
وفي كثير من األحيان يكون قادرا عمى مجابية الظروف المتغيرة وتنظيم أحوال العبيو والسيطرة  ،لصعبةالمواقف ا

 ((2020، صفحة ، صفحة 20022002)الحاوي، )الحاوي،  .عمييم

 :صفات المدرب الناجح -2-4
يتحدد وصول الالعب ألعمى المستويات الرياضية بعدة عوامل من أىميا المدرب الرياضخي إذ يخرتبط الوصخول 

ت الرياضخخية ارتباطخخا مباشخخرا بمخخدص قخخدرات المخخدرب الرياضخخي عمخخى إدارة عمميخخة التخخدريب الرياضخخي أي عمخخى إلخخى المسخختويا
رشاد الالعب قبل و أثناء وبعد   المباريات.تخطيط وتنفيذ وتقديم وا 

 ومن بين الصفات التي تميز المدرب الرياضي الناجح ما يمي:
 الصحة الجيدة والمظير الحسن والمثل الجيد. -
 درة عمى القيادة وحسن التصرف ومجابية المشاكل.الق -
 االتصاف بروح العطف والمدح وتفيم مشاكل الالعبين والمشاركة االيجابية في حميا. -
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 االقتناع التام بدوره التربوي . -
 الثقة بالنفس واالقتناع التام بالعمل الذي يؤديو. -
 مجموعة المعارف والمعمومات العامة والخاصة. -
 ((wwwwww..eellhhiiwwaarr  ..iinnffoo)) عة القدرات والميارات الخاصة.مجمو  -

 واقعية المستوى: -2-4-1 
إن المخخدرب النخخاجح يتميخخز بالدافعيخخة نحخخو المسخختويات الرياضخخية العاليخخة ونتيجخخة لخخذلك يسخخعى إلخخى دفخخع العبيخخو  

 وتوجييم لتحقيق أعمى مستوص ممكن.
 المرونة: -2-4-2 

ىخو الحخال فخي  ف المتغيرة وال سخيما تحخت نطخاق األحخوال الصخعبة كمخاتتمثل في القدرة عمى التكيف عمى المواق
 .المنافسات الرياضية

 اإلبداع: -2-4-3 
إن القخخدرة عمخخى ابتكخخار واسخختخدام العديخخد مخخن اإلمكانيخخات المخخؤثرة أثنخخاء التخخدريب وكخخذلك التشخخكيل المتنخخوع لبخخرامج 

بتكخرة فخي مجخال عمميخة التخدريب مخن أىخم النخواحي التخي تظيخر التعميم والتعمم والقخدرة عمخى اسختخدام األنخواع المتجخددة والم
 اإلبداع.فييا قدرة المدرب عمى 

 التنظيم: -2-4-4 
إن القدرة عمى التنسيق والترتيب المنظم لمجيود الجماعية من أجل التوصل إلى تطوير مستوي قدرات وميارات   

 الناجح.درب الفريق و الالعبين إلى أقصى درجة تعد من السمات اليامة لمم
 :المثابرة -2-4-5 

يضاح وتكرار األداء وتصخحيح األخطخاء وتحمخل التمرينخات ذات الطخابع  تتمثل في الصبر والتحمل عمى شرح وا 
 النيائي.الروتيني وعدم فقدان األمل في تحقيق اليدف 

 :وضع الثقة  -2-4-6 
ميخخخة مسخخختواه يكسخخخب المخخخدرب ثقخخخة إن إحسخخخاس الالعخخخب بجيخخخود المخخخدرب وتفانيخخخو فخخخي عممخخخو لمحاولخخخة تطخخخوير وتن

 الالعب، األمر الذي يسيم بصورة ايجابية عمى مدص التعاون بينيما.
 :تحمل المسؤولية -2-4-7 

المدرب الناجح يكون مستعدا لتحمل المسؤولية في جميع األوقات وخاصة في حاالت اإلخفاق ويسعي إلى ممارسة النقد 
 الذاتي قبل انتقاد اآلخرين.

 رة عمى النقد:القد -2-4-8 
المدرب الناجح اليخشى نقد الالعخب فخي الوقخت المناسخب إذ أن طبيعخة عمخل المخدرب  تتطمخب ضخرورة ممارسخة 

فخخخي تمخخخك  ،النقخخخد فخخخي الحخخخاالت الضخخخرورية أو تتطمخخخب إيقخخخاع بعخخخض العقوبخخخات أو حرمخخخان الالعخخخب مخخخن بعخخخض االمتيخخخازات
 د من فيم الالعب ليذه األسباب.التأكح بيان األسباب الموضوعية لذلك و الحاالت يراعى توضي
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 القدرة عمى إصدار األحكام: -2-4-9 
يتمثل ذلك في القدرة عمى سرعة مالحظة مواقف التدريب أو المنافسة و الحكم عمييا بطريقة موضوعية وكذلك 

ديخخد ممكخخن داء الحركخخي وتحالقخخدرة عمخخى سخخرعة تنويخخع أو تغييخخر التطخخورات الخططيخخة باإلضخخافة إلخخى القخخدرة عمخخى تحميخخل األ
 .لؤلخطاء

 :الثقة بالنفس -2-4-11 
الثقة في إصدار األحكام والقرارات تكسب المدرب مركزا قويا لدص الالعبين كما أن التعميمات والتوجييخات التخي 

االلتخزام يخة تجبخر الالعبخين عمخى احتراميخا و يقدميا المدرب بصورة واضخحة وحازمخة دون أن يكسخبيا طخابع العنخف والعدوان
 بيا.

 :الثبات االنفعالي -2-4-11 
إن الخختحكم فخخي االنفعخخاالت مخخن األىميخخة بمكخخان المخخدرب النخخاجح حتخخى يسخختطيع إشخخاعة اليخخدوء و االسخختقرار فخخي 
نفوس الالعبين وحتى يتمكن من إعطاء تعميماتو ونصائحو لالعبين بصورة صحيحة وواضخحة وبنبخرات ىادئخة وخاصخة 

 الميم.في موقف المنافسات ذات الطابع 
أن سرعة التأثر و الغضب وسرعة التغمب والحدة من العوامل التي تسيم في األضرار البالغ بالعمل التربخوي لممخدرب إذ 

 ((wwwwww..eellhhiiwwaarr  ..iinnffoo)) وتساعد عمى التأثر السمبي لنفوذ وسمطة المدرب.
 :دور المدرب العام -2-5

 الية:التأىم معالم الدور المميز لممدرب العام يمكن أن نمخصيا في النقاط 
  .التوجيو التدريبي الجماعيالقيادة العممية في عمميات  خصصية لفريق المدربين المساعدين،القيادة الت -
 بالالعبين.وحل وعالج المشكالت النفسية والفنية الرياضية المتعمقة  اتشخيص -
 بالالعبين.اإلشراف عمى إعداد وسائل وحفظ السجالت الخاصة  -
لتوجيخخو فيخخو االخصخخائي الخبيخخر المسخخؤول عخخن ىخخذه العمميخخة وتقخخديم التوجيخخو واإلرشخخاد العالجخخي العمخخل عمخخى اإلرشخخاد وا -

 .ن ذلك بطريقة تربوية أو اجتماعيةبصفة خاصة وخدمات التوجيو الفني بصفة عامة سواء كا
 .ى مسؤولية متابعة حاالت الالعبينتول -
 واحي التخصخخص حيخخث أنيخخم أكبخخرىم تخصصخخا فخخيمسخخاعدة زمالئخخو أعضخخاء الجيخخاز استشخخاريا فيمخخا يتعمخخق بخخبعض نخخ -

 الميدان.
ائيين عمخى أقخدر األخصخ ن مجرد التوجيو وتوجيو النقد فيواالشتراك في عممية التدريب بإيجابية تامة وال يقف دورة ع -

 ((222222، صفحة ، صفحة 20022002)زكي حسن، )زكي حسن،  .تولى ىذه المسؤولية

 دور المدرب الرياضي في التأثير عمى الالعبين: -2-6
ن الساعات العديخدة التخي يقضخييا المخدرب مخع الالعخب تخوحي بالتخأثير المحتمخل عمخى تنميخة الالعخب، و تنميخة إ      

الالعب تتأثر تأثيرا كبيرا بشعوره تجاه مدربو مثل الوالء واإلعجاب. فالالعب يتأثر بمداركو الحخخخخسية )سخمبية.ايجابية( 
ذا وىي رغباتو واتجاىاتو تجخاه مدربخو، فخإذا توافخق الال عخب مخع سياسخة المخدرب أو أسخموبو لموصخول  إلخى ىخدف مخا، وا 
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س فخإذا ولكخن عمخى العكخ ،أحب واحترم الالعب مدربو فإن اقتراحات المدرب واألىداف التي يسعى إلييا سوف تتحقق
لخخم يقتنخخع بخخو مياريخخا فسخخوف يجخخد صخخعوبة كبيخخرة فخخي تحقيخخق أي نتخخائج لخخم يحتخخرم الالعخخب مدربخخو أوال يحبخخو شخصخخيا أو 

من االحترام المتبادل، فيجب عمى المخدرب  فق شخصان في آرائيما ينشأ نوعابية معو، فمن الواضح أنو عندما يتايج
 (22، 22، الصفحات 2004)د.أحمد سيد،  الناجح أن يتوافق فكريا ومياريا مع الالعبين.

 واجبات المدرب: -2-7
أن يعمخخل عمخخى خدمخخة الرياضخخة بتكخخوين الالعخخب  مخخن مخخن واجبخخات المخخدرب االقتنخخاع التخخام بقخخيم ومفخخاىيم عممخخو و       

خالل عممية التدريب، وتكوين الشخصية القوية لدص الالعب والتي تنعكس آثارىا عمى المجتمع، كما يجب أن يكون 
 ماما بالقيم والقواعد والقوانين والعادات والمفاىيم التي تعتبر أساسا لتربية النشء التربية السميمة الصحيحة. ومن أىخم

 واجباتو أيضا:
  العمل عمى االحتفاظ بمياقتو وقدراتو وكيفية التقدم بيا حتى يسختطيع أن يكخون نموذجخا جيخد لالعبخين عنخد الشخرح

 وعرض أي حركة من الحركات.
 عمخخم الخخنفس الرياضخخي يخخة التخخدريب فخخي المعبخخة كالتربيخخة و التوسخخع فخخي اإللمخخام بالمعمومخخات النظريخخة التخخي تخخرتبط بعمم   

والميكانيخك الحيويخة إلخى غيخر ذلخخك األعضخاء وعمخم التخدريب والتغذيخة والصخحة، باإلضخخافة لعمخم الحركخة وعمخم وظخائف 
 .فع مستوص الالعبين إلى أعمى درجةمن العموم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بإتمام عممية التدريب في ر 

  األجيخخزة المسخختخدمة فييخخا سخخاعدة و يخخة واإللمخخام بخخاألدوات الممعرفخخة النخخواحي التنظيماإللمخخام بكخخل جديخخد فخخي المعبخخة و  
 بيا.الموائح المرتبطة وتفيم القوانين و 

  متزنخخة العامخخة حتخخى يكخخون شخصخخية مؤثخخخرة و  الميخخارةانخخب المعمومخخات و مداركخخو بجأن يعمخخل عمخخى توسخخيع معارفخخو و
 عمى حسن قيادتيم.يسيل بيا التأثير عمى الالعبين و 

 النفسخخخي( وال يتجاىخخخل إحخخخداىا –الخططخخخي –الميخخخاري -دنيعمخخخى المخخخدرب االىتمخخخام بجميخخخع جوانخخخب اإلعخخخداد )البخخخ
 .لموصول بالالعبين إلى أعمى مستوص

 من اجل الفوز. اإلرادةالتصميم و الكفاح و عب والعمل عمى تنميتيا كالجرأة و االىتمام بالصفات النفسية لال 
أداء  والمنافسات،لتدريب كما أن ىناك واجبات عمى المدرب القيام بيا باعتباره قائد رياضي منيا ) تخطيط ا   

رشادىم(.تقويميا ورعاية الالعبين و عممية التدريب و   (22، الصفحة 2004)د.أحمد سيد،  توجيييم وا 

 األنماط الشائعة لممدرب الرياضي: -2-8
 في المجال الرياضي يالحظ أن ىناك العديخد مخن األنمخاط الشخائعة لممخدربين الرياضخيين سخواء فخي مجخال العالقخة    
ين المدرب )المدير الفني( والالعب الرياضي أوفي مجخال تخطخيط وتنفيخذ عمميخة التخدريب الرياضخي أوفخي مجخال ما ب

دارة المنافسة الرياضية.التوجيو واإلرشاد و   ا 
 المديرين الفنيين. لشائعة من المدربين الرياضيين أوو فيما يمي بعض الخصائص المميزة ليذه األنماط ا
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 : قة مع الالعبينفي مجال العال -2-8-1
المخخديرين الفنيخخين فخخي مجخخال العالقخخة مخخع  لتاليخخة مخخن المخخدربين الرياضخخيين أويمكخخن التمييخخز بخخين األنمخخاط الثالثخخة ا

 الالعبين.
 المسيطر: المدرب -2-8-2

 من أىم مالمحو ما يمي: 
 يستخدم سمطاتو ألبعد مدص. -
 التيديد لالعبين.يتميز سموكو بالعنف والصالبة ويكثر من الوعيد و  -
 الطاعة.معظم اىتماماتو عمى فرض النظام و يركز  -
 األداء.سوء  عدم إحراز الفوز أو فيق أويقوم بتوزيع الموم عمى الالعبين في حاالت عدم التو  -
 ال يسمح لالعبين بالمشاركة في اتخاذ القرارات. -
 .  ه المالحظات الناقدة من الالعبينلديو حساسية عالية تجا -
 .العاجمةضح لالعبين سوص الميام القريبة و ال يو  -
ة الرياضخخية إال بخخأوامر صخخريحة ومباشخخرة مخخن المنافسخخ سخخموك فيخخو التخخدريب أو يقخخوم الالعخخب بتنفيخخذ أي إجخخراء أو ال -

يقصخخد بخخو أن القخخرار يجخخب أن يمخخر فقخخط مخخن و  bottleneck"ىخخو مخخا يعخخرف بموقخخف "عنخخق الزجاجخخة المخخدرب الرياضخخي و 
 الرياضي.خالل المدرب 

 (28، صفحة 2002)حسن عالوي،  ال يسمح بتفويض سمطاتو لآلخرين. -
 :و من أىخم مالمحخو ما يميالديمقراطي:  المدرب -2-8-3
 يقوم بإشراك الالعبين في اتخاذ العديد من القرارات. -
 يحترم وجيات نظرىم.االستماع الجيد آلراء الالعبين و يقوم ب -
 المناخ االيجابي الذي يتسم بروح الفريق الواحد المتماسك. يضفى عمى الفريق الرياضي -
 األفكار مع الالعبين.لسعي المستمر لتبادل المعمومات و ا -
 يمنح المزيد من الحرية لالعبين . -
ال يتم اتخاذ القرار ضخد غالبيخة مناقشات التفصيمية مع الالعبين و يقوم بالتمييد التخاذ بعض القرارات من خالل ال -
 (22، صفحة 2002)حسن عالوي،  اء.اآلر 

 المـدرب الموجـه:  -2-8-4
 : من أىخم مالمحخو ما يمي

 كبيرة.التوجيو لالعبين بدرجة الميل إلى تقديم النصح واإلرشاد و  -
 تشجيعيم.ينحو نحو مساعدة الالعبين ورعايتيم و  -
 المكافآت عند تحقيق االنجازات.يكثر من عمميات الثواب و  -
 يسعى جاىدا لتمبية حاجاتيم بقدر اإلمكان.ا الحاجات األساسية لالعبين و جيديتفيم  -
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 محاولتيم تحقيق المزيد من النجاحات.اعدة الالعبين عمى إثبات ذاتيم و يسعى لمس -
 المشاركة الوجدانية االيجابية.حو الالعبين بالتناغم الوجداني و يتسم سموكو ن -
 فاعل مع الالعبين.لديو القدرة عمى االتصال االيجابي ال -
 (22صفحة  ،2222)مفتي،  األب لالعبين. ظر لنفسو عمى أنو األخ األكبر أوين -
 في مجال تخطيط و تنفيذ التدريب:  -2-8-5

المخخديرين الفنيخخين فخخي مجخخال تخطخخيط وتنفيخخذ  لتاليخخة مخخن المخخدربين الرياضخخيين أويمكخخن التمييخخز بخخين األنمخخاط الثالثخخة ا
 التدريب الرياضي.

 : ومن أىم مالمحخو مايمخي:عممـي نظـري -أ-2-8-5
 .وكما ىو مدون في المراجع العمميةيقوم بتخطيط وتنفيذ التدريب طبقا لؤلسس العممية  -
اإللمام غالبا بمغة أجنبية  واالطخالع المسختمر عمخى احخدث المعخارف والمعمومخات العمميخة فخي مجخال تخصصخو وفخي  -

 المراجع األجنبية.  ياضي سواء في المراجع العربية أوالتدريب الر مجال بعض العموم الرياضية المرتبطة ب
 القيام بإجراء التجارب عمى الالعبين ومحاولة تطبيق المبادئ النظرية عمى المواقف العممية.  -
تطبيخخق بعخخض المقخخاييس واالختبخخارات عمخخى الالعبخخين لمحاولخخة معرفخخة مخخواطن قخخوتيم وضخخعفيم ولمتعخخرف عمخخى مخخدص  -

 تقدميم.
اإلكثار من المحاضرات النظرية والشرح والتفسير ومحاولة إكسخاب الالعبخين بعخض المعخارف والمعمومخات المرتبطخة  -

 بالتدريب الرياضي والمنافسات الرياضية.
القيخخام بعمخخل سخخجالت وممفخخات لتخطخخيط التخخدريب والمنافسخخات الرياضخخية وكخخذالك سخخجالت وممفخخات لتسخخجيل الحخخاالت  -

 لخططية و االجتماعية لالعبين. البدنية والميارية و ا
 :خبراتـي عممـي -ب-2-8-5
وخاصة تمخك الخبخرات  السابقة،ال ييتم بالدرجة األولى بالجوانب النظرية في التدريب ويحاول تطبيق خبراتو العممية  -

عمخل معيخم كمخدرب العممية التي اكتسبيا من المخدربين السخابقين الخذين قخاموا بتدريبخو عنخدما كخان العبخا أو الخذين قخام بال
      مساعد.

 .ريب الرياضييسعى بقدر اإلمكان لمتبسيط وعدم التعقيد ويتمسك بالجوانب التقميدية والروتينية في عممية التد -
ال ييخختم كثيخخرا بالمعخخارف العمميخخة المعروفخخة فخخي المراجخخع العمميخخة الرياضخخية ويعتبرىخخا جوانخخب نظريخخة وقميمخخة الفائخخدة مخخن  -

 التطبيقية.الناحية العممية 
 يعتمد بالدرجة األولى عال التراكمات الخبراتية التي اكتسبيا خالل عممو في التدريب. -
  .ال ييتم بالدرجة األولى بعمل سجالت أو ممفات لالعبينا أو تدوين عمميات تخطيط وتنفيذ مراحل التدريب -
يحتفظ في عقمو بالتخطيط وال يحتفظ بت مخدونا أو المرحمية ويؤمن بمبدأ "العمم في الرأس وليس في الكراس"أي انو  -

 (22-26، صفحات 2002)حسن عالوي،  في سجالت أو ممفات.
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 :عممـي  خبراتـي -ج5-8-2-
وىخخو المخخدرب المؤىخخل تخخأىيال عاليخخا فخخي تخصخخص التخخدريب الرياضخخي باإلضخخافة إلخخى كونخخو العبخخا عمخخى مسخختوص 

ريب في مجالو والذي يستطيع أن يجمع بخين مزايخا الخنمط عالي في نوع النشاط الرياضي الذي يتخصص في نوع التد
عممي" والذي يستطيع استثمار قدراتو العممية التطبيقية معا لموصخول إلخى الخنمط -نظري" وبين النمط "خبراتي-"عممي

 خبراتي".–األفضل وىو "عممي 
 :ال التوجيه واإلرشاد في المنافسةفي مج -2-8-6

 ثة اآلتية من المدربين الرياضيين أو المديرين الفنيين في مجال التوحيد. يمكن التمييز بين األنماط الثال
دارة المنافسة    الرياضية:واإلرشاد وا 

 :من أىم جوانب سموكو مايمي:خططـي -أ-2-8-6
 يجيد رسم خطط المعب المختمفة في المنافسات الرياضيات. -
 ة.يحاول إعداد الالعبين خططا لكل منافسة رياضية بصورة جيد -
عداد الخطط لمواجيتيا. -  يسعى لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن الفرق المنافسة وا 
 يكثر من تدريب الالعبين عمى الخطط الفردية والزوجية أو الجماعية ويعتمد عمييا بصورة واضحة. -
 يجتيد في وضع بعض الخطط الجديدة التي تتناسب مع قدرات الالعبين.  -
 ط المضادة لخطط المنافسين.يسعى جاىدا لوضع بعض الخط -
 :ومن أىخم مالمحخو ما يمي: نفسانـي  -ب-2-8-6
 عمى فيم سموكيم واستجاباتيم والتنبؤ بيا. ة  والقدر لديو القدرة عمى معرفة العبيو جيدا -
 يتميز بقدر كبير من الثقة بالنفس. -
 المنافسات الرياضية.لديو القدرة عمى التعبئة النفسية األفضل لالعبيو قبيل اشتراكيم في  -
 يستطيع معاممة كل العب بالصورة التي تتفق مع إمكاناتو وقدراتو وسماتو. -
 يستطيع النجاح في استثارة الالعبين ودفعيم لبذل أقصى الجيد في المنافسة الرياضية. -
ل اشخخختراكو فخخخي التخخخي يمكنيخخخا معرفخخخة الحالخخخة االنفعاليخخخة لالعخخخب قبخخخ" Coaching eye"لديخخخو عخخخين المخخخدرب الفاحصخخخة  -

رشاده.  (22-26، صفحات 2002)حسن عالوي،  المنافسة وبالتالي محاولة توجييو وا 

 انفعالـي: -ج-2-8-6
 ومن بين أىم جوانب سموكو ما يمي:

 يغمب عميو عدم القدرة عمى التحكم في انفعاالتو بصورة جيدة. -
 يتطمع إلى الفوز ويخشى اليزيمة بدرجة كبيرة. -
 بصورة واضحة سواء في حالة الفوز أو في حالة اليزيمة لفريقو. يتأثر انفعاليا -
بالنسبة لمقرارات التي ال تكون في صالح العبيخو أو فخي صخالح  ةالتحكيم  وخاصيكثر من االعتراض عمى قرارات  -

 فريقو.
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 يتميز بسمة القمق المرتفع وخاصة في المنافسات الحساسة. -
 أشكال و أنواع المدربين: -2-9

 ذين يعممخخون فخخي المالعخخب المفتوحخخة،الرياضخخي مخخخخميء بأشخخكال وأنخخواع مختمفخخة مخخن المخخدربين الرياضخخيين الخخ الحقخخل
قد أشار العديد من األخصائيين في ىذا الموضوع بأن أنواع المدربين يكونون عمخي النحخو الصاالت المغمقة و  داخلو 

 التالي:
ـــتهد:  -2-9-1 معارفخخو مخخن خخخالل اشخختراكو فخخي الخخدورات معموماتخخو و  الخخذي يرغخخب فخخي التجديخخد وزيخخادةالمــدرب المجـ

 التدريبية سواء بالداخل أو الخارج.
عخامميم وىخذه النوعيخة مخن المخدربين نجخدىم مثخاليين إلخي حخد مخا فخي تفكيخرىم وأخالقيخم وتالمدرب المثالي:  -2-9-2

 النقاد الرياضيين.قة الحوار العبييم ومع اإلدارة و طريوأسموب قيادتيم لالعبين و 
العطخاء، ودائمخا مسختويات العاليخة دون بخذل الجيخد و سخرعة الوصخول لم الخذي يرغخب فخي المدرب المتسـمق: -2-9-3

ذا تخم اإلطاحخة بخو، فخال يجخد  يتقرب لممسئولين بطرق ممتوية ويوضح ليم أنو األفضل دون أن يحقق نتائج إيجابية، وا 
 مكانا بين المدربين الشرفاء.

         وعيخخة مخخن المخخدربين دائمخخا يرغخخب فخخي التجديخخد، ومعرفخخة أحخخدث أسخخاليب التخخدريب وىخخذه نالمــدرب الطمــوح:  -2-9-4
 التقييم المستمر لعممية التدريب، مع الوضع في االعتبار اإلمكانيات المتاحة. واالىتمام بالبحث العممي و 

عتبخخخار إمكاناتخخخو ة، واضخخخعا فخخخي االوىخخخو المخخخدرب الخخخذي ينظخخخر إلخخخي األمخخخور بنظخخخرة واقعيخخخالمـــدرب الـــواقعي:  -2-9-5
مكانيات الييئة التي ينتمي إلييا، وبالتالي يوظف ذلك وفقا لقدرات العبيو، وىذه النوعيخة مخن المخدربين يفكخرون فخي و  ا 

 جميع األمور التي تقابميم بجدية واضعا في الحساب الطموحات التي ييدف إلييا وفقا لقدرات العبيو.
ـــر:  -2-9-6 ينقصخخيا الواقعيخخة وااللتخخزام، ولخخذلك نجخخد أن لمخخدربين قميمخخة الحيمخخة، و عيخخة مخخن اوىخخذه النو المــدرب الحائـ

المخدربين  غالبخا مخا تقخل ىخذه النوعيخة مخني بكثير مخن األمخور و الوعدص ىؤالء المدربين ينقصو الدقة و مستوص التفكير ل
 في قدرتيا. لعدم ثقتيا في نفسيا و 

غيخر مسختقرة عمخي وضخع معخين وينظخر إلخى الجانخب وتكخون ىخذه النوعيخة مخن المخدربين : المدرب الطــواف -2-9-7
المخخادي كأسخخاس فخخي تنفيخخذه لمتخخدريب، وقخخد يكخخون مخخنيم المخخدرب المتحيخخز، الجخخاد، الطمخخوح، والكثيخخر مخخنيم محتخخرف ليخخذه 

 المينة ميما انتمائو ووالءه لمنادي الذي تربي فيو، أي ينظر إلى مصمحتو فوق مصمحة اآلخرين.     
وىذه النوعية من المدربين نجد أنيا كثيرة اإلطالع ترغب في التحخديث، وبعضخيم يجيخد المدرب الحديث:  -2-9-8

الخدوريات لخدول األجنبيخة، ويراسخل المجخالت و أكثر من لغة أجنبية، ودائما االشتراك فخي دورات التخدريب المتقدمخة فخي ا
     ل شخخبكات المعمومخخاتالمعخخارف الرياضخخية فخخي مجخخال التخصخخص مخخن خخخاليستفسخخر عخخن أحخخدث المعمومخخات و العالميخخة و 

تالقي ىذه النوعية من المدربين استحسان كبيخر مخن المسخؤولين، ويتخطفيخا األنديخة الكبيخرة سخواء  " وكثيرا مااالنترنت"
 (88-82، الصفحات2002)الحاوي،  .داخل مصر أو في الدول العربية الشقيقة
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 الالعب: ثانيا:
 الالعب المتفوق: -2-11

ن يعرف بو الرياضي ىو كل شخص يشارك بطريقة فعالة في منافسة رياضية كما أن ممارسة إن ما يمكن أ      
الرياضة التنافسية ألي رياضي بحيث نجد فئة الرياضيين تنجذب إلى ممارسة نوع من الرياضة دون نوع آخر وىذا 

 مكن أن نذكر منيا ما يمي:رياضي يما ينطبق عمى جميع الفئات .وأن العوامل التي تمكن من استمرارية  الفريق ال
 ىم.الثقة يقيميا المختصون لدص الرياضيين في قبول اآلخرين كما  -
 غياب الغيرة )الحسد(. -
 قابمية التفاىم. -
  الالعب:سموك  -2-11

 الدفاع عن مكتسبات الفريق. -
 اإلرادة والعزيمة لمرقي بالفريق إلى المراتب. -
 يجابية.الشجاعة والتحمل في سبيل تحقيق نتائج إ -

 :العب في تطوير العالقة االتصاليةدور ال -2-12
إذا كان األفراد في المجتمع الواحد يحتاج بعضيم إلى  بعض وتجمعيم أىداف عامة فإن حاجة الالعب إلى   

مجتمعو المحدود )الفريق( تكون أشد وأعظم وىذا ما يبرز لديو دورا يخمق عالقة جيدة يعمل عمى تطويرىا من 
 فيا اإليجابي كالمصادقة والصداقة واألخوة التي بين زمالئو عمى حل المشاكل التي تحدث بسرعة.خالل توظي

 : العالقة بين المدرب والالعب -2-13
أشار عالوي في كتاباتو بأن شكل العالقة بين المدرب والعبيو تؤثر عمى عممية التدريب وكذا مستوص الالعبين      

ه العالقخخة طيبخخة ومفيخخدة أتخخت بفائخخدتيا عمخخى روح الفريخخق وسخخاىم ذلخخك فخخي زيخخادة أواصخخر أثنخخاء المنافسخخات فخخإذا كانخخت ىخخذ
المحبخخة والتعخخاون بيخخنيم وخففخخت كثيخخر مخخن حخخدة الخالفخخات والتخخوتر الخخذي قخخد يحخخدث بخخين المخخدرب والعبيخخو وبالتخخالي يكخخو 

نتخائج الفريخق وكخذا مسختوص  نتائجيا إيجابية أما إذا كانت العالقخة سخمبية وتسخير فخي اتجخاه عكسخي فخإن ىخذا يخؤثر عمخى
نتخخائج سخخمبية فخخي غيخخر أداء الالعبخخين ففخخي أحيخخان كثيخخرة تنتيخخي ىخخذه العالقخخة باسخختبعاد الالعخخب مخخن الفريخخق وتخخؤدي الخخى 

 :     تؤثر عمى ىذه العالقة التي ، ومن العواملمصمحة الفريق
 نوعية أفراد الفريق ومستوص أدائيم. -
 حجم الفريق "عدد أفراده". -
 .الممارسة ونوعية الميارات الخاصةة طبيعة المعب -
 الضغوط النفسية عمى الفريق. -
 .والنفسيةمستوص تأىيل المدرب وقدراتو المعرفية  -

 
 



 

- 01 - 

 

 يالمدرب والالعب الرياض.............الفصل الثاني.....................................................

 خالصة:
من خالل ما تطرقنا إليو في ىذا الفصل نجد أن المدرب ىو العمود الفقري لمفريق فعمى عاتقو تقع مسؤولية     

، والمدرب ىو القادر عمى تكوين أعضاء الفريق احتكاكو الدائم بيمعبين من خالل وقيادة الفريق وتوجيو الال
عدادىم عن طريق ممارسة النشاط الرياضي من خالل عممية ال ، ويرتبط ذلك تدريب التي يتحدد بيا أداء فريقووا 

بيم  البمدص قدرة المدرب عمى إدارة وتنفيذ عممية التدريب ونجاحو باالرتقاء بقدرات العبيو والقدرة عمى االتص
يصال أفكاره و خبراتو ليم ، وبناء العالقات الجيدة معيم بغية الوصول بالالعبين والفريق الرياضي إلى أعمى وا 

المراتب وتحقيق أىداف وغايات الفريق وغالبا ما يحتل ىذا النوع من المدربين مكانة عالية في نفوس أفراد الفريق 
 والجميور والمسؤولين .
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  تمهيد:
يتفاعل مع أفراد مجتمعو يأخذ منو سموكات ومعامالت اجتماعية يستطيع أن  االجتماعي،يعتبر االنسان بطبعو 

بو لخدمة نفسو ومجتمعو، فالفرد يمر خالل تنشأتو منوطا يندمج وأن يتكيف بصورة تحفظ لنفسو مكانة ودورا 
جماعة اليوايات الجماعة ثم سرة ثم المعب مع االصدقاء ثم المدرسة ثم األ االجتماعية المتعددة، أوليا الجماعة،

الخاصة والجماعات الرياضية والدينية والسياسية والمنظمات االجتماعية واالقتصادية كل ىذه الجماعات تكسب 
برات وميارات في المرافق خالل تفاعمو الجماعي ولذلك تقاس شخصية ونضج الفرد بالجماعة التي ينتمي الفرد خ

 الييا في المجتمع 
وليذا ارتأينا أن نقدم في ىذا الجانب تعريف لمفيوم الجماعة وخصائصيا مرورا بالعوامل المؤثرة عمى ىذه االخيرة 

شروط تماسك الجماعة الرياضية، والى الدور الذي يمعبو المدرب وتماسكيا في المجال الرياضي مع التطرق الى 
الدور الذي يمعبو الالعب في تماسك  في تماسك الجماعة الرياضية، كما أشرنا كذلك في ىذا الجانب الى دراسة

 ة كرة اليد.ضالفريق في ريا
 التماسك في الممارسة الرياضية: -3-1

فوز فريق رياضي يفتقر الى التماسك والترابط والوحدة، وذلك الن  يكاد يكون من السمات الرياضية صعوبة    
البديل العكسي لمتماسك ىو التحميل والتفرقة والتفسخ، فالمفروض أن مشاعر المشاركة والتعاطف والتوحد وروح 

ة في الفريق تقود الى أفضل تعاون ممكن بين أعضاء الفريق، األمر الذي ينعكس في شكل أداء رياضي أكثر فعالي
(Rjoux Gorge Echappais Raymond-  1976- p 07 ).مقابل الفريق المنافس

 

 تعريف التماسك: -3-2
، يفكر ويرغب، مركز عمى تقنية موثوق منيا، ومقاومة يدرك جماعي اتحادي ودائم التماسك يعبر عن أسموب   

ورد فعل ثاني مع نفسيا، االستقرار في مؤكدة تقدر حسب خاصيات الوحدة واستقرارىا، ىذه الوحدة ترتكز عمى فعل 
 (.428 -427، ص 3::2)محمد حسن عالوي،  .الوحدة المتتالية في الزمن

 مفهوم تماسك الجماعة الرياضية: -3-3
يقصد بتماسك الفريق الرياضي شعور كل العب من العبي الفريق بالمشاعر الودية اتجاه زمالء اخرين في    

 واتجاىاتيم نحو ىدف مشتركالفريق وسيادة الوالء 
، أي عبارة عن محصمة ألفرادهكما يميل بعض العمماء الى تعريف تماسك الفريق الرياضي طبقا لدرجة جاذبيتو 

نحو الفريق، أو محصمة القوى التي تحمل الالعبين عمى االستمرار في عضوية العبين القوى الناتجة التي توجو ال
 .(566 -564، ص 2:99)سعد ، عالوي،  الفريق

 ، فقد أشارت نتائج دراسات "سند ستروم، ويميوز، وفورتيلواألداءوتناولت العديد من الدراسات العالقة بين التماسك 
Sundstrom. Demeuse. Futrell"(2::1 أن العالقة بين تماسك الفريق واألداء تتوقف عمى معايير )

لسموك العمل وتحديد مخرجات ىذا العمل بواسطة  الجماعة، ويمكن وصف معايير الجماعة عمى أنيا مستويات
 (265 -264، ص3113إخالص ، ) أعضاء الفريق والمدير الفني كأساس لميمة الفريق وأىداف التنظيم

بكل من العوامل الداخمية والخارجية وايضا التحكم  وتأثران تماسك الفريق يأتي بالطبع عن طريق نشاط الفريق 
المباشر من المدرب، وقد أشارت نتائج احد الدراسات الحديثة التي أجريت في ىذا المجال ان المدرب يمكن أن 
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ايجابيا عمى التنمية بشكل مالئم والمحافظة عمى تماسك الفريق ولكنو اليتمكن من السيطرة تماما، ويتضح ذلك يؤثر 
 الل الشكل التالي;من خ

 
     معايير الجماعة

تماسك الجماعة      
   الثقافة التنظيمية

 
 ( تأثير المدرب عمى تماسك الفريق.2يوضح الشكل )
وكيف يمكنيم المساىمة في تحقيق نجاح الفريق وفي الحقيقة  ،أدوارىموعمى ذلك فان الالعبين في حاجة الى فيم 

فان الرياضيين المحترفين يقبمون الخضوع لمدور فقط عندما يكون الفريق فائزا، ان الخسارة تؤدي الى الشعور بعدم 
ر تقود االدوا يستطيع الالعب رؤية عندما الة االقتناع بفائدة الخضوع لمدور ومن الصعوب السعادة بطرق متعددة،

 (265، ص 3113،اخالص ) .في النياية الى النجاح)تحقيق الفوز مثال(

( نموذجا عن التماسك في الفرق الرياضية وفيمايمي شكل توضيحي ليذا 2892)  Carranولقد وضع كارون 
 2النموذج

 العوامل الرئيسية المؤثرة عمى التماسك في البيئات الرياضية: -3-4
 ىي; الى أربعة عوامل رئيسية تؤثر عمى نمو التماسك في البيئات الرياضية أشار كارون   
 العوامل البيئية: -3-4-1

الذين يوقعون عقودا مع  وىي تشير الى القوى المعيارية التي تجمع جماعة ما معا، فعمى سبيل المثال الالعبين
المحد االدنى مع زمن المعب في برنامج رياضي عد التي تحدد االتي يحصل عمييا الالعبون، القو  اإلدارة والمكافآت

معا وتمعب دورا ىاما  معين، كذلك فان ىناك عوامل أخرى مثل العمر والنواحي الجغرافية يمكن أن تجمع الجماعة
 .(268، ص 3113،  إخالص) في تماسك الجماعة

 العوامل الشخصية: -3-4-2
Eitzen( "2891 ،)الفريق يمكن أن تؤثر عمى مقدار التماسك، وقد افترض "ايتزن  ألعضاءان السمات الشخصية 

 إلىأن الفريق يصبح أكثر تماسكا حين يكون أعضاء الفريق من بيئات اجتماعية مماثمة، وتشير العوامل الشخصية 
( ثالثة دوافع 2892) Bassالجماعة، ومنيا دوافع المشاركة فعمى سبيل المثال حدد باس  ألعضاءالسمات الفردية 

 رئيسية لتماسك الجماعة ىي;
دافعية الميمة، ودافعية االندماج، والدافعية الذاتية، وترتبط كل من دافعية الميمة ودافعية االندماج بصورة وثيقة 

كان لدى الالعب قدر عال من دافعية الميمة فسوف  فإذابالتماسك في الميمة والتماسك االجتماعي عمى التوالي، 
 .(268، ص 3113،  إخالص) ساىم ذلك في زيادة تماسك الميمة لمجماعةي
 
 

 وضوح الدور -
 أىداف الفريق -
 أداء الفريق -
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 العوامل الجماعية: -3-4-3
أن  2892معايير االنتاجية الجماعية، والرغبة في النجاح الجماعي واستقرار الفريق ويؤكد "كارون" الى وىي تشير 
تظير مستويات مرتفعة من التماسك الجماعي، ثمر معا لفترة طويمة ولدييا رغبة قوية لمنجاح الجماعي تالفرق تس

فالمشاركة في تجارب وخبرات الفريق تعتبر عامال من عوامل التماسك، فمن المعروف أن خبرات النجاح والفشل 
 .(268، ص 3113،  إخالص) تجمع أعضاء الجماعة معا

 عوامل القيادة: -3-4-4
جماعتيم، وقد يؤثر التفاعل القوي بين المدرب والالعبين وىي تشمل عمى أسموب وسموكيات القداة، وعالقتيم مع 

 .عمى ظيور التماسك، كذلك مشاركة الالعبين في اتخاذ القرار تؤدي الى زيادة تماسك الجماعة
 .(268، ص 3113اخالص ، )

 :الرياضية شروط تماسك الجماعة -3-5
 يمي; الشروط والعوامل التي يجب توافرىا لتماسك الجماعة كما يمكن تمخيص أىم    

 الشعور باالنتماء لمفريق: -3-5-1
كل فرد يشعر بحاجتو الى أن ينتمي الى أسرة أو جماعة من االصدقاء والى غير ذلك من الجماعة التي يعتز 

االيجابي مع بقية أعضاء الفريق، يشعر أنو بانتمائو الييا، وعندما ينظم الالعب الى فريق رياضي ما يزداد تفاعمو 
بين زمالء يقدرىم ويقدرونو، وأنو جزء متكامل ومترابط، فعندئذ تصبح الحاجة الى االنتماء من الحاجات النفسية 

 .(344 -343، ص 3115،)خولي .اليامة التي تدفع الالعب باالستمرار الى عضوية الفريق
 اشباع الحاجات الفردية: -3-5-2

حاجاتيم الفردية وكمما  إلشباع ألفرادهالشك أن كل جماعة رياضية تختمف فيما بينيا في مدى ما تستطيع تقديمو 
استطاعت الجماعة الرياضية بمساعدة افرادىا عمى تحقيق حاجاتيم الفردية وكل أىدافيم كمما زاد تماسك الالعبين 

 .بالفريق الرياضي
 الشعور بالنجاح: -3-5-3

افراده بالسعادة المشتركة والى ثقة الالعبين بأنفسيم،  شعورق الرياضي في تحقيق أىدافو الى الفرييؤدي نجاح 
 (344 -343، ص 3115، خولي).لمفري وارتفاع مستوى طموحيم وزيادة الرابطة بينيم ووالئيم 

 :توفر القيادة الصالحة -3-5-4
مباشرة بتوافر القيادة الصالحة، ومما الشك فيو أن القيادة ان نجاح الجماعة الرياضية في تحقيق أىدافيا يرتبط 

مى تماسك الجماعة ورفع الديمقراطية ىي أحسن القيادات التي يمكن أن تحقق ىذه األىداف، وبالتالي تساعد ع
 (344 -343، ص 3115، خولي) عنوية بين أعضاء الفريقالروح الم

 توافر العالقات التعاونية: -3-5-5
تماسك الجماعة الرياضية في حالة قيام العالقات بين الالعبين عمى أساس تعاوني بدرجة تزيد عمى حالة  يزاداد

 العالقات التناسقية التي تقوم بين أفراد الجماعة.
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 مردود المدرب في تماسك الفريق: -3-6
قد يحدث تفكك لمجماعة الرياضية )الفريق الرياضي( نتيجة لبعض المظاىر السمبية لسموك الالعبين، مثل     

التمرد والعصيان، مما يسبب في حدوث تصدع الفريق وتفكك بين  بين أعضاء الفريق فتصبح  الجماعة غير 
 نيار الفريق متماسكة واذا لم يتدارك مدرب الفريق عالج ىذا التصدع فقد يحدث الشقاق وي
 وىكذا فان دور المدرب في تحقيق تماسك الفريق يتم من خالل عدة طرق ىي;

 تفسير األدوار الفردية في نجاح الفريق: -3-6-1
سيامووالتركيز عمى أىمية دور كل العب  وضوحالفريق بكل  ألعضاءيجب عمى المدربين تحديد األدوار الفردية   وا 

 (274الحفيظ، ص  )اخالص محمد عبد في نجاح الفريق
 تنمية االعتزاز بالنفس لدى الالعبين: -3-6-2

تنمية االعتزاز وثقتيم في أنفسيم، كذلك فان الالعبين يحتاجون الى تأييد زمالئيم في الفريق، وبصفة خاصة ىؤالء 
 (275، ص 3113، )اخالص  الذين يمعبون في نفس المركز

 وضع االهداف التي تثير تحدي الفريق: -3-6-3
اء دي الى حدوث تأثير ايجابي عمى أدان قيام المدرب بوضع أىداف معينة تثير تحدي أعضاء الفريق الذي يؤ 

 وتجعل الفريق يركز عمى استكمال ما يحتاج اليو لإلنتاجيةالفرد والجماعة، وتحدد األىداف معيار عال 
 تشجيع هوية الفريق: -3-6-4

طريق اختيار مالبس خاصة بمواصفات معينة بحيث يكون مختمفا  يمكن لممدرب ألن يشجع ىوية الفريق وذلك عن
عن الفرق األخرى، كذلك وضع كشف باألعمال االجتماعية لمفريق، فال بد أن يتشكل الفريق ليشعر بأنو فريق 

  .خاص ومختمف في بعض االتجاىات عن الفرق األخرى
 تجنب تشكيل األحزاب "التكتالت" االجتماعية: -3-6-5

المجال الرياضي ظيور األحزاب االجتماعية وذلك عندما يخسر فريق ما، أو حين يتعامل المدربون مع  يالحظ في
يتم اشباع حاجات الالعبين، ان اليدف  الالعبون بطرق مختمفة، ويعزلونيم عن بعضيم البعض، أو حين ال

يم، وتؤدي تمك األحزاب الى تمزق لمطالب واإلداريةاألساسي من وجود ىذه االحزاب ىو الضغط عمى األجيزة الفنية 
 (275، ص 3113، )اخالص  الفريق

 تجنب التحوالت الكثيرة:  -3-6-6
عالقات وثيقة بينيم، فنجد  بإرساءتؤدي التحوالت الكثيرة الى اضعاف التماسك وتجعل من الصعوبة قيام األعضاء 

 الى تشككيم تجاه اقدمية الجماعة باإلضافةيشعرون باأللفة تجاه بعضيم البعض  أن الالعبين ال
 عقد اجتماعات دورية لمفريق لحل الصراع: -3-6-7

يجب أن ييتم المدربون بعقد اجتماعات دورية مع أعضاء الفريق أثناء الموسم الرياضي، وذلك لمتعرف عمى مختمف 
لالعبين لمتعبير عن مشاكميم االيجابية والسمبية بصراحة ووضوح  الفرصة بإتاحةالمشاكل، كذلك يجب االىتمام 

رشادىم وتوجيييموبطريقة بناءة   (276، ص 3115، )اخالص  .من أجل تجنب الصراع الداخمي بينيم وا 
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 االستمرار في مناخ الفريق: -3-6-8
يجب عمى المدرب االستعانة ببعض الالعبين الذين يتمتعون بدرجة عالية من االحترام والحب والمكانة في الفريق 

يذه الطريقة يستطيع المدرب أن يكون عمى بحمقة اتصال بينو وبين الالعبين االخرين في الفريق، و  يكونوالكي 
 (276، ص 3115، )اخالص  .اتصال دائم باتجاىات ومشاعر الفريق

 الوعي باألحداث الشخصية لكل عنصر في الفريق: -3-6-7
ان اىتمام المدرب بأعضاء الفريق كأفراد عاديين ليم اىتماماتيم ومشاكميم من االىمية بمكان لزيادة جاذبية 

 خارج نطاق الرياضة الالعبينالجماعة وتماسكيا، فيجب عمى المدرب بذل المزيد من الجيد لمتعرف عمى حياة 

 (277، ص 3115، )اخالص 
 العوامل التي تحول دون تماسك الجماعة: -3-7

 يوجد العديد من العوامل التي تحول دون تماسك الجماعة، ويمكن تمخيصيا في النقاط التالية;
 التعارض بين الشخصيات في الجماعة. -2
 .االجتماعية بين اعضاء الجماعة واألدوارصراع الميمة  -3
 .الجماعة وأعضاءن القائد "المدرب" يب أعضاء الجماعة أو ر االتصاالت بينانييا -4
 .آلخرالجماعة، أي انتقاليم من فريق  ألعضاءالتحول المتكرر  -5
 .عدم االتفاق عمى أىداف الجماعة -6
 .نقص التفاعل بين أعضاء الجماعة -7
 .زيادة التنافس بين أعضاء الجماعةنقص التعاون و  -8
  .انخفاض مكانة الفرد داخل الجماعة -9
 .سيادة الجو االستبدادي في الجماعة وشعور االعضاء بسيطرة أفراد معينين عمى الجماعة -:

 (273 -272، ص  3115)اخالص، 
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 :خالصة -
يمعب التماسك دورا فعاال في تطوير وتنمية الجماعة فوجب عمى المدرب ان يوضح اىمية دوره لكل العب 

وعمى المدرب ان يركز عمى المشاركة الفعمية لجميع الالعبين في وغرضو ىو نجاح الفريق وخاصة الالعب، 
ومن خالل  ىذا  يبقي عمى العالقات بين الالعبين، المباريات التنافسية، لخمق التماسك بين أفراد الفريق والذي

امال يبرىنون عمى قدراتيم، فالمدرب الناجح في مجال كرة اليد كونيا موضوع دراستنا يجب ان يحضر فريقا متك
متزنا وىذا من خالل تحديد األدوار الفردية لالعبين وتنمية االعتزاز بالنفس لالعب والجماعة ككل، وبالتالي 

 الفريق.
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 تمهيد:  
قباال شديديف مف مختمؼ شرائح المجتمع انشطة الرياضية التي القت استحسانرياضة كرة اليد مف األتعتبر        وا 

مكاف  إلىتقفز  أفاستطاعت  أنيا إال، األخرى األلعاب بعمر بعضما قورنت  إذاورغـ عمرىا القصير نسبيا 
 ـ.ط رياضي ترويحي في معظـ دوؿ العالإلى انتشارىا كنشاليس بقميؿ مف الدوؿ، ىذا باإلضافة الصدارة في عدد 

العب  خصائصة اليد و خصائص كر  ـتعريؼ كرة اليد ث فنعطيكرة اليد سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى نشاط و       
 .دة الير ياقة البدنية في كمكرة اليد وال أىداؼ ثـ نشطة الرياضية، ومميزات كرة اليدكرة اليد ومكانة كرة اليد في األ

 لمحة تاريخية عن كرة اليد: -4-1 
تعتبر كرة اليد لعبة حديثة بالنسبة لأللعاب الكبيرة األخرى التي ظيرت في النصؼ الثاني مف القرف التاسع  

فقد خرجت كرة اليد إلى الوجود خالؿ الحرب العالمية األولى، ولـ يمض وقت طويؿ حتى احتمت مكانتيا  ،عشر
و بنظرة سريعة إلى الوسط الرياضي في  ،لما تتميز بو ىذه المعبة مف سرعة وحماس نظرا بيف األلعاب األخرى،

 العالـ العربي، نجد أف لعبة كرة اليد تسير بخطى حديثة لتصبح قبؿ مضي وقت طويؿ مف أكثر األلعاب شعبية
 نظرا لمتقدـ اليائؿ الذي حصمت عميو خالؿ مدة قصيرة مف انتشارىا.

نظمت مف االتحاديات في البالد العربية عمى باقي دوؿ العالـ خاصة األوروبية منيا و فقد تكونت ليا الكثير  
في تركيز وضع ىذه المعبة وتعريفيا لمجميور قصد اعتمادىا رسميا لعبة عالمية  عدة دورات كاف ليا أثر كبير

 كباقي األلعاب الرياضية األخرى.
ة كرة اليد، فمنيـ مف يرجع الفضؿ في اختراعيا إلى يختمؼ المؤرخوف في تحديد الوقت الذي ظيرت فيو لعب 

، وقد أطمؽ عمييا اسـ 8181مدرب الجمباز "ىولقرنمس" وىو دانماركي كاف يعمؿ بمدينة "أوردروب" وكاف ذلؾ عاـ 
وتطمؽ عمييا  8891"ىاندبولد" ومنيـ مف يجـز بأنيا لعبة معدلة عف لعبة كانت تمارسيا "تشيكوسموفاكيا" في سنة 

  ."أزينا" أو "ىازينا" وما زاؿ ىذا االسـ يطمؽ عمى لعبة كرة اليد إلى يومنا ىذا في كثير مف بمداف أوربااسـ 
 (57. صفحة 0222-9111)مقراف، 

 إال أف أغمب المؤرخيف يرجع فضؿ ظيور كرة اليد 8888ومنيـ مف يقرر أف ىذه المعبة ظيرت في أوكرانيا سنة 
األلماني "ماكس ىيزر" خالؿ الحرب العالمية األولى، عندما فكر في لعبة  بشكميا الحديث إلى مدرس الجمباز

تضمف لالعبات الجمباز أثناء برنامج التدريب الشتوي إحماء سريعا وكافيا، فأخرج ىذه المعبة بمساعدة أحد أساتذة 
بعض أف شمينز نفسو ىو ويذكر ال 8881معيد التربية الرياضية لممعمميف ببرليف "البروفيسور شمينز" وكاف ذلؾ سنة 

 الذي وضع ىذه المعبة وأخرجيا.
، بيف 8881وقد اقتصرت آنذاؾ ممارستيا عمى الفتيات في البداية، وأقيمت ليا عدة دورات كاف أوليا سنة  

أقيمت أوؿ مباراة دولية  8811ثمانية فرؽ مف الفتيات، وكاف ذلؾ في إحدى قاعات الجمباز بمدينة برليف. وفي سنة 
 " بألمانيا.3مقابؿ  6العبا" لمذكور بيف ألمانيا والنمسا، فاز بيا النمساوييف عمى مخترعي المعبة " 88ليد "لكرة ا

ظيرت إلى الوجود أوؿ لجنة دولية انبثقت عف المؤتمر الدولي أللعاب القوى والتي أخذت  8816وفي سنة  
 " بيولندا.عمى عاتقيا اإلشراؼ عمى لعبة كرة اليد وتنظيميا وذلؾ في "الىاي
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حيف  8811وكاف انتشار المعبة أسرع بكثير مف تنظيـ إدارتيا، فقد تأخر تكويف االتحاد الدولي لكرة اليد سنة      
 وضعت قوانينيا الموحدة والرسمية التي طبقت فيما بعد في جميع المباريات المحمية والدولية.

تحاد عمى إدخاؿ لعبة كرة اليد ضمف برنامج األلعاب بيف كؿ الدوؿ المنخرطة في اال 8831وتـ االتفاؽ سنة      
 وأصبحت كذلؾ. 8836األولمبية لسنة 

العبيف" لمشباب بيف فريقي الدانمرؾ والسويد وانتيت  1أقيمت أوؿ مباراة دولية في كرة اليد " 8831وفي سنة      
 ".81لـ 81لمسويدييف بػ"

العبيف" واعتبرت كأوؿ  1العبا و 88اب في كرة اليد بنوعييا "لتقاـ أوؿ دورة دولية لمشب 8831وجاءت سنة       
 بطولة عالمية.

أوؿ مباراة دولية بعد  8811وقد بقي نشاط المعبة محميا، بسبب ظيور الحرب حتى انتيائيا عندما أقيمت سنة       
ية لكرة اليد، وكاف أوؿ تأسيس الفيدرالية الدول 8816الحرب بيف السويد والدانمرؾ، ليحؿ بعدىا بسنة أي في سنة 

 رئيس ليا ىو السويدي "قوستا بيجواؾ".
أما بالنسبة لمبالد العربية فقد كانت الجزائر والمغرب مف أوائؿ الدوؿ العربية التي عرفت لعبة كرة اليد، فقد       

وا دراستيـ في فرنسا دخمت ىذه المعبة ميداف النشاط المدرسي عف طريؽ أساتذة التربية البدنية والرياضية الذيف أتم
 وانتشرت المعبة انتشارا سريعا بحيث أنشئت مالعب كرة اليد في أغمب المدارس الثانوية واإلعدادية.

 مفهوم كرة اليد:  -4-2 
لقد كاف تطور كرة اليد منذ نشأتيا إلى حد اآلف تطورا سريعا ويؤكد ذلؾ عدد الدوؿ المنظمة إلى االتحاد       

اني رياضة األكثر شعبية بعد كرة القدـ، وكذلؾ مف ناحية عدد الممارسيف ليذه المعبة إذ تطورت الدولي، إذ تعتبر ث
وأصبحت لعبة أولمبية تحتاج إلى أعمى درجة لمتكتيؾ والمياقة البدنية وطرؽ التربية، وكرة اليد ىي رياضة جماعية 

سبعة منيـ عمى يسمح لو  حراس( 1بيف + الع 89)العبا 81يتقابؿ فييا فريقيف فوؽ الميداف يتكوف كؿ فريؽ مف 
يدؼ مف ىذه المعبة ىو تسجيؿ بالوجود داخؿ الممعب أما اآلخريف فيـ بدالء، والالعبيف + حارس مرمى(  6)األكثر
مف منتصؼ الممعب عقب إطالؽ  ويجري اإلرساؿ)ضربة االنطالقة( عدد مف األىداؼ في مرمى الخصـ، أكبر

 .(1 د39سنة تكوف مدتيا) 86وزمف المباراة يختمؼ حسب السف، فالمباريات ما فوؽ الحكـ صافرة إشارة االنطالؽ، 
 (95، صفحة 9112)جرجس، 

 األبعاد التربوية لكرة اليد: --43
نظرا لما توفره كرة اليد مف مناخ تربوي سميـ لمممارسيف مف الجنسيف، فقد أدرجت ضمف مناىج التربية البدنية      

يمية، إذ أنيا تعتبر منياجا تربويا متكامال يكسب التالميذ مف خالؿ درس التربية الرياضية في جميع المراحؿ التعم
والنشاط الداخمي والخارجي كثيرا مف المتطمبات التربوية الجيدة، حيث يرجع ذلؾ إلى ما تتضمنو مف مكونات ىامة 

لسمات الحميدة، التي ليا انعكاس مباشر ليا أبعادىا الضرورية لتكويف الشخصية المتكاممة لمتالميذ، فيي زاخرة با
نكار الذات والقيادة والتبعية والمثابرة والكفاح والمنافسة  عمى التكويف التربوي لمتالميذ، فالتعاوف والعمؿ الجماعي وا 
 الشريفة واحتراـ القانوف والقدرة عمى التصرؼ واالنتماء واالبتكار ... الخ، تعد صفات وسمات تعمؿ رياضة كرة اليد
عمى تأكيدىا وترسيخيا في الممارسيف عمى مختمؼ مستوياتيـ الفنية والتعميمية، كما تعد رياضة كرة اليد تأكيدا 
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عمميا لمعالقات االجتماعية واإلنسانية بيف التالميذ مما يكسبيـ كثيرا مف القيـ الخمقية والتربوية القابمة لالنتقاؿ إلى 
 البيئة التي يعيشوف فييا.

مف قدرة عمى اإللماـ  يياوتعتبر كرة اليد مجاال خصبا لتنمية القدرات العقمية، وذلؾ لما تتطمبو في ممارس      
بقواعد المعبة وخططيا وطرؽ المعب، وىذه أبعاد تتطمب قدرات عقمية متعددة مثؿ: االنتباه واإلدراؾ والفيـ والتركيز 

االبتكار ؼ و تنفيذىا بما يتضمنو ذلؾ مف قدرة عمى التصر القدرة عمى و فحفظ الخطط  ،والذكاء والتحصيؿ ... الخ
الممارسيف استخداـ قدراتيـ العقمية بفعالية وحنكة وجدية أي أنيا تعتبر ممارسة  يتطمب مففي كثير مف األحياف 

 (91، صفحة 0229)إسماعيؿ و حسنيف،  .حقيقية وتنشيط واقعيا وفعاال لمقدرات العقمية المختمفة
 كرة اليد:بة لعخصائص  -4-4 

ظة المستمرة والتركيز حيث تتسـ بالمالح ،حدث األلعاب الكبيرة التي استخدمت فييا الكرةأتعتبر كرة اليد مف       
بنشوة  المستمر باألحداث الفردية والجماعية وضرورة احتكاؾ الالعبيف لمتمتع ريبالتغي وتمتمئالدائـ،  واالستعداد

ات داء والحفاظ عميو بواسطة سرعة تنقؿ الكرة إلى منطقة الخصـ، باستخداـ الميار الفوز والرغبة في رفع مستوى األ
 ، التنطيط، التصويب.األساسية كالتمرير واالستقباؿ
 وتتميز ببعض القوانيف منيا:

 عدـ االحتفاظ بالكرة أكثر مف ثالث ثواني. -
 مف ثالث خطوات.عدـ المشي بالكرة أكثر  -
 كرة بعد مسكيا.عدـ التكرار في تنطيط ال -
 عدـ دخوؿ المنطقة المحرمة. -

 أرضية الميدان: -4-4-1   
  محدودة بخطوط جانبية بيضاء م19وعرضيا  م19أرضية مسطحة طوليا تمعب كرة اليد عمى ميداف ذو      

  سـ مقسمة إلى منطقتيف متساويتيف. 1سمكيا 
 وال يسمح ألي العب مياجـ كاف أو المحرمة أمتار عف المنطقة 96تحتوي عمى مرمى يبعد بػ كؿ منطقة     

أمتار المعروفة بمنطقة تنفيذ الرمية الحرة ثـ  91مدافعا بالدخوؿ إلييا بالكرة أو بدونيا أثناء المعب وتمييا إشارة 
متر  1.1ػ المعروفة بمنطقة تنفيذ األخطاء باإلضافة إلى منطقة دخوؿ وخروج الالعبيف المحددة ب أمتار 98منطقة 

 منتصؼ الممعب.مف 
 المرمى:2- -4-4  

متر  91تفاع بار بارتفاع متريف  رأسييفالمرمى في منتصؼ كؿ مف خطي المرمى ويتكوف مف قائميف يوضع     
 باألرضيثبت القائماف  أفمف الداخؿ وعمى بعديف متساوييف مف ركني الممعب بحيث يجب  أمتار 93وباتساع 

   يكوف الخط الخمفي لمقائميف منطبقا عمى الحد الخمفي لخط لمرمى(. أف يجب) أفقيةبعارضة  األعمىويتصالف مف 
 أومعدف خفيؼ  أومربع مقطع، ومصنوعة مف الخشب  سم91×سم91يكوف القائماف والعارضة بسمؾ  أفيجب     
وتطمى  ،الخمفية لمممعب األرضيةمف جميع جوانبيا بمونيف مختمفيف تماما عف لوف  وتطمىمشابية  مادة صناعية أي



 

 

 كرة اليد..................................................................................الرابع المحور

04 

المستطيالت  ؿوطو  سم11ويكوف طوؿ كؿ مستطيؿ وف معارضة بنفس الالقائميف بال عند اتصاؿ ايا المرمىزو 
 تسمح بارتداد الكرة مباشرة عند التصويب. يقة ما بحيث ال، يزود المرمى بشبكة تركب بطر سم19 األخرى

 :)المادة، الحجم( الكرة -4-4-3 
ديد يكوف سطحيا ش ف الأمادة صناعية مماثمة و  أوتكوف مصنوعة مف الجمد  فأتكوف الكرة مستديرة و  أفيجب     

 أما بالنسبة لإلناث غ، ىذا بالنسبة لمرجاؿ،119الى119ووزنيا مف  سم69 إلى 11، محيطيا مف أممس أوالممعاف 
 (333، صفحة 9112)جرجس،  .غ199 إلى 311ووزنيا مف  سم19إلى 11لمحيط يكوف مف اف

 تمتاز كرة اليد بما يمي:رة اليد:مميزات ك -4-4-4
  بعض الصفات البدنية الضرورية  إلىيحتاج  أخرىة اليد مثمو مثؿ أي العب في رياضة جماعية عب كر ال
 الوقت المحدد لممباراة. إتماـ عمىجؿ القدرة أاستيالؾ طاقوي كبير مف  إلىوالمداومة، كما يحتاج السرعة والقوة ك
   (71، صفحة 9111)درويش وآخروف،  .ة اليدفي كر  األداءطمبات لممت الوظيفية األجيزةتكيؼ 
   الجماعية التي يتميز السموؾ فييا بالتنوع والتعدد. األلعابة اليد مف كر 
   المنافسة. أثناء البدني الجيد لتحسيف مستوى األداءالتحضير 
  :النجاح في كرة اليد يتطمب عوامؿ التحضير البدني التقني والتكتيكي منيا 

 ـ التدريب مرتفع.حج 
 .شدة التماريف مف خالؿ حصص التدريب عالية 
 تكامؿ بيف التدريب والنشاط االجتماعي لمرياضي مف خالؿ تنظيـ متكامؿ إيجاد. 
 (91، صفحة 9113)ديور،  .تقنية مؤىمة إطارات 

 أهداف كرة اليد: -4-5
لكبير واإلقباؿ المتزايد عمى ممارستيا وىو لالىتماـ انشطة العامة لدى الشباب نظرا تعتبر كرة اليد مف األ     

الشيء الذي يدؿ بوضوح عمى أنيا تستجيب لمعديد مف حاجياتيـ الضرورية التي تساعدىـ عمى النمو الجيد 
نو مف الضروري توضيح التأثيرات االيجابية ليذه الرياضة والتي ال تقتصر عمى أوالمتوازف وانطالقا مف ىذا الحظنا 

بؿ تشمؿ عدة جوانب عند الفرد منيا الجانب النفسي والبدني، العممي والعقمي واالجتماعي جانب معيف فحسب 
  والتربوي ومف ىذه التأثيرات: 

العديد مف الصفات البدنية كالسرعة، القوة، بدني لمشباب وذلؾ بتحسيف وتطوير تساىـ في تطوير الجانب ال -
 التحمؿ، المرونة، الرشاقة، المقاومة ...الخ.

تحسف مف قواـ الجسـ مما يعطي لشباب مظيرا جميال  فإنياقا مف تحسيف الصفات البدنية المذكورة انطال -
 ذي ينجـ عف الضعؼ البدني.اإلحساس بالنقص اليسمح ليـ بالتخمص مف 

 واحتراـ قرارات المدرب والحكـ. بالخطأتنمي عند الشباب روح تقبؿ النقد واالعتراؼ  -
الالعب عمى منافسة الخصـ أثناء المباريات  تعودواإلرادة مف خالؿ ي الشجاعة تساىـ في تنمية صفت -

 وتخمصو مف التردد والخجؿ واألنانية.
 د الالعب عمى االنضباط والنظاـ مف خالؿ التزامو ببرنامج التدريب والمنافسة المستمرة.و تع -
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الصحي إذ تمتص ما  تساىـ في توجيو الطاقة عند الشباب توجييا سميما يعود بالفائدة خاصة مف الجانب -
لديو مف الطاقة الذي يساىـ في التخفيض مف دوافعيـ الجنسية والعدوانية التي تكوف سببا في الكثير مف 

 ما تركت مف غير ضبط وتوجيو. إذاالتصرفات السيئة 
 المنافسة. أثناءمواقؼ العديدة التي تصادفو النطالقا مف اتساعد الالعب عمى تنمية الذكاء والتفكير   -
 (57، صفحة 9111)درويش وآخروف ؾ.،  .والتقدير االجتماعي واألمفكسب الالعب الثقة بالنفس ت -
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 خالصة:  
تعتبر رياضة كرة اليد مف األلعاب الجماعية حديثة العيد إال أنيا اكتسبت شعبية كبيرة وزاد اإلقباؿ عمى      

مما يؤدي إلى حدوث اإلصابات  ،المعبة بضرورة االحتكاؾ بيف الالعبيفممارستيا مع مرور السنيف وتتميز ىذه 
، ومف خالؿ الرياضية والمعروؼ أف اإلصابة شائعة في كرة اليد ومتنوعة وترتبط بالزيادة في عدد ممارسي الرياضة

، إضافة كؿ ما سبؽ وحسب ما جاء في العناصر السالفة الذكر نكوف قد أعطينا صورة مبسطة عف نشاط كرة اليد
 . إلى ذلؾ نجد أف لعنصر: المياقة البدنية لكرة اليد عالقة بالجانب الميداني
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 تمهيد: -
الدراسات  ، في حين أنبية التي ليا صمة بموضوع الدراسةسنتطرق في ىذا الفصل إلى أىم الدراسات المشا

، ولكن سنحاول أن نقدم بعض ادرة و لم نتمكن من الحصول عميياعالقة اإلتصال بالتماسك نالمماثمة التي تناولت 
 الرسائل التي تناولت أحد المتغيرين.األبحاث الموجودة في بعض الكتب و 

 الدراسات السابقة والمرتبطة بالموضوع: -2-1
 الدراسة األولى:  - أ
 وكان عنوانيا "العـالقة بين مـدرب كـرة القـدم والالعـبين وتأثيرىـا عمى النتـائج".  

 ."2001/2002الباحثان عمر سعيدي وآخرون."وىي دراسة قدميا 
والجانب الذي لو عالقة بموضوع البحث ىو أثر عالقة المدرب بالالعبين عمى النتائج وكانت فرضياتيا محققة 

 بالنتائج التالية:
وجود عالقة بين المدرب والالعبين وتأثيرىا عمى النتائج الرياضية باإليجاب وكما أن مردود الفريق الرياضي 

 تأثر إيجابا بانتياج أسموب قيادي. ي
وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي الذي ييدف من وراءه إلى مسح شامل لمحالة المدروسة وتم 
استخدام ىذا المنيج ألنو يعتمد عمى تحميل العالقات بين المتغيرات ومحاولة قياسيا واعتمدت أيضا عمى االستبيان 

وىو عبارة عن استمارة أو مجموعة من األسئمة ذات ثالث أنواع مفتوحة ومغمقة و  لكونو مناسب لموضوع البحث
العبا لكرة القدم ينشطون في القسم الوطني الثالث  00متعددة اإلجابات )اختيارية(  ولقد تمت ىذه الدراسة عمى 

 موزعين عمى ما يمي:
 ن أىداف ىذا البحث ما يمي:نجم بن عكنون، أمل حيدرة، شبيبة األبيار، وفاق عين البنيان، وم

تشخيص حالة الفرق الجزائرية من الجوانب النفسية االجتماعية والكشف عن المناخ الوجداني واالنفعالي من  -
 خالل تحديد نوعية العالقات السائدة في الفرق بين المدربين ومدربييم. 

 محاولة دراسة وتحميل نوعية العالقة بين المدرب و الالعبين. -
 ولة تحميل عام لمختمف الجوانب المتحكمة في بناء العالقات داخل الجماعات الرياضية.محا -
  محاولة معرفة تأثير العالقات النفسية االجتماعية في تحسين المردود الرياضي. -
 الدراسة الثانية: -ب
سة ميدانية لفرق القسم وكان عنوانيا "دور االتصال بين المدربين والالعبين في الرفع من نتائج الفريق" درا   

 الوطني األول لكرة الطائرة، رائد رجاء المسيمة، نادي برج بوعريريج.
من إعداد الطالب صالح الدين عيساني، كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، قسم اإلدارة 

 .2000/2002 لمسيمة، دفعةاوالتسيير الرياضي بجامعة 
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رة الرياضية لممنشآت الجزائرية (، رسالة أثره عمى اإلدا) اإلتصال و : دراسة حرواش لمين الثالثةالدراسة  ج_
 .م، بمعيد التربية البدنية والرياضية 2003، ماجستير

الرىانات ي لعب دوره في مواجية التحديات و الخارجي فاإلتصال الداخمي و ىدفت الدراسة إلى التأكيد عمى أىمية 
لإلدارة من جية، أو في الخارج وتحسين بين اضية سواء في الداخل بين العمال و المنشآت الرياالتي تواجييا 

 .مكانتيا في المجتمع من جية أخرى تحقيقصورتيا و 
؟ خارجي في إدارة المنشآت الرياضيةاليساىم االتصال بنوعيو الداخمي و : إلى أي مدى كانت اإلشكالية المطروحةو 

 مشروع لمبحثلمتحقق من الفرضيات المقدمة ك؟ و تقطاب الجماىير الرياضية ليااس وما ىي إنعكاسات ذلك عمى
 : التي كانت كما يميو 

ود عمى أنو يرجع وجود العالقات االجتماعية بين األفراد داخل المنشآت الرياضية إلى وج الفرضية األولى تنص
شآت يؤثر سمبا عمى سّيري اإلدارة الرياضية لممنالفرضية الثانية تنص عمى عدم كفاءة مإستراتيجية فعالة لإلتصال، و 

الفرضية الثالثة تنص عمى أن استقطاب الشرائح االجتماعية نحو المنشآت يعود إلى تفعيل عممية عممية اإلتصال، و 
 اإلتصال من طرف مسّيري اإلدارة الرياضية .

ية عبر التراب آت رياضمنش 10عامل من  300قدر حجم العّينة ب ، و عمى المنيج الوصفي التحميمي تم اإلعتمادو 
 .مدراء10، والوطني

 : و أىم الدراسات كانت
ى إستقطاب الجماىير إثبات الدور اليام الذي يمعبو اإلتصال في إدارة المنشآت الرياضية مما ينعكس إيجابا عم

ل عوامل تحمياإلتصال في ثالثة عناصر ل في خاتمة البحث إلى حصر عوامل ، حيث توصلالرياضية ليا
 :اإلستقطاب و تكمن في

نعكاس ذلك عمى مدى إقباليم أواإلستقبال الذي يعد  -   .المنشأةنفورىم من نقطة اإلتصال األولي بالجماىير وا 
       المعاممة التي تسمح بجمب أكبر عدد ممكن من الجماىير سواء لمممارسة الرياضية أو من أجل التنزه -

 .الترفيوو 
بث حكمت فييا من إستقطاب الجماىير و الوسيمة القانونية التي تستطيع المنشأة  إن تاإلعالن الذي يعتبر  -

 .الالمسؤوليةياضية بعيدة عن كل أشكال العنف و ثقافة ر 
 شتممت عمى عينة ة الدراسة بمؤسسة صناعي بمصر، و جرت ىذ :إبراهيم العمريدراسة  الدراسة الرابعة ا 

ىذه قد توصمت فردا لفئات الوظائف التنفيذية و  0اإلشرافية العموية، والوظائف فردا ينتمون إلى  00قدرىا 
 : الدراسة إلى النتائج التالية

عدم تعاون مما يؤكده إنعزال اإلدارة العميا عمى اإلدارة التنفيذية وعدم قدرة اإلدارة التنفيذية توجد كراىية و  -
 عمى مناقشة مضمون اإلتصاالت .

تنظيم المخطط المتمثمة في عدم مطابقة الالتنظيمية التي تعرقل اإلتصال و  أظيرت الدراسة كذلك العوائق -
 . عمى التنظيم المطبق

 .ل لموظائف أو الميام المكمفين بوعدم معرفة غالبية العما -
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 .خر ال يعترف بيا بسبب عدم رضاىمالبعض اآلبعض العمال بالخرائط التنظيمية و إعتراف  -
  دراسة طاهر جغيمالخامسة الدراسة : 

عالقتيا بإتجاىات العمال نحو عمميم، حيث شممت ىذه الدراسة ذه الدراسة حول أساليب اإلتصال و كان مضمون ى
 : جزائر(، وقد توصل الباحث إلى أنالصمب )الفردا بمركب الحجار لمحديد و  120 عينة قدرىا

 .ن درجة رضاه عمى المسؤول اإلداريدرجة رضا العامل عمى المشرف المباشر أكثر م -
كثر يكون أالقرارات، و ع اإللتزام بالقوانين و العامل الذي يعمل بأساليب إتصال فعالة ىو أكثر رضا عن العمل م -

 .شعورا باإلستقرار في المنظمة
 :راسات التي تناولت موضوع التماسكالد -2-2

  دراسة ايسنجESSING ،1791م : 
، إلى أن الفرق التي حدثت بيا األلماني خالل موسم واحداإلتحاد فريقا لكرة القدم في  10التي قام بإجراءىا عمى و 

  .لتي حدثت بيا تغيرات بصفة مستمرةتغييرات في أسماء الالعبين كانت أكثر نجاحا من تمك الفرق ا
مما تزايد كاسك الجماعي، و زيادة التم اإلتصال ترتبط بعالقة دائرية مع : إن زيادةمCarron،1773كارون يرى  

نتيجة لذلك يتكون أعضاء الجماعة أكثر وضوحا اإلجتماعية كمما ظير التماسك، و  القضايابشأن الميمة و  اإلتصال
 يمعب المدرب دورا رئيسيا في بناء تماسك الفريق. ع بعضيم البعض، ويتحدثون أكثر ويستمعون بشكل أفضل، و م

  "أوضحت دراسة "براوليBrawley (1799 )مقاومة ماسك الجماعة و قة إيجابية بين تأن ىناك عالم
الجماعة لمتمزق، حيث أظيرت الفرق التي عمى درجة عالية من التماسك درجة عالية من المقاومة 

 الممحوظة لمتمزق أكثر من الفرق التي عمى درجة منخفضة من التماسك. 
 :التعميقات عمى الدراسات السابقة والمرتبطة -2-3
تناولت الدراستين في مجمميا أىمية ودور االتصال بين المدرب والالعب كما تناولت ىذه األىمية أو الدور   

 لمعرفة تأثيرىا عمى التماسك، أو تحفيز األفراد وتنميتيم النجاز مياميم بكفاءة عالية.
بشكل خاص لو تأثير  استخمصنا أن االتصال في غيابو أو ضعفو داخل الفريق الرياضي من خالل ما سبق،   

 سمبي عمى تماسك الفريق.
لكن يجب عمينا أن ال نيمل جانبا ىاما بالغ األىمية عمى المدربين والالعبين وكذا العالقة بين المدرب        

والالعب وىو جانب االتصال بين ىذين األخيرين في كل لقاء يجمعيا وفي ذلك جاءت دراستنا ىذه لتوضيح أىمية 
 المدرب والالعب من جانب تأثيره عمى تماسك فريق كرة اليد.االتصال بين 

فيذه الدراسات ساىمت في تنظيم الجانب النظري لبحثنا من خالل تعيين المحاور والفصول، أما الجانب التطبيقي 
 فمن خالليا حددت المنيج المتبع وتم اختيار العينة المناسبة وتحديدىا.
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 الخالصة:

إن اإلطالع عمى الدراسات السابقة أو المشابية يوفر لمباحث بمورة مشكمتو التي يفكر فييا وتحديد أبعادىا 
غناء مشكمة البحث التي اختارىا الباحث، وتساىم في تزويده بالمراجع والمصادر  ومجاالتياـ كما تساىم في إثراء وا 

لتي وقع فييا الباحثون اآلخرون والتعرف عمى اليامة. كما تساىم في التوجيو الصحيح، وتجنب األخطاء ا
الدراسات السابقة، وىذا ما أدى بي إلى الصعوبات التي واجيوىا والعمل عمى استكمال الجوانب التي وقفت عندىا 

 االستعانة بياتو الدراسات من أجل إثراء بحثي ىذا. 
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 تمهيد:
فصول  4الذي احتوى عمىيد المعرفي الخاص بموضوع بحثنا و ، الذي تناول الرصبعد دراستنا لمجانب النظري     

 ىي عمى الترتيب:
 .االتصال 
 .المدرب والالعب الرياضي 
 .تماسك الفريق الرياضي 

 .كرة اليد 
 الدراسة االستطالعية.  -3-1 

ى نوفي المنيجية قصد دراسة الموضوع دراسة ميدانية، حت ،داني(إلى الجانب التطبيقي )المي سنحاول االنتقال
يتم ذلك عن طريق تحميل ، و اولناىا في الفصول السالفة الذكر، وكذا نحقق المعمومات النظرية التي تنالعممية حقيا

 .ة البويرةلوالي أكابر العبي كرة اليدمدربي و  ، الذي وجيناه إلىوالمالحظة نتائج االستبيانالمقياس و  ومناقشة
 :المنهج المستخدم -3-2
 مع طبيعة تماشياو  .الخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيق بحثوة العمميات و مجموع" نو:أيعرف المنيج   

 المنيج الذي ييدف إلى جمع البيانات" يعرف عمى انو:و  التحميمي الدراسة اتبعنا المنيج الوصفي

قرر الدراسة الوصفّية تحدد وتبالحالة الراىنة ألفراد العينة و ؤالت تتعمق اإلجابة عن تسا محاولة اختيار فروض أوو 
 (30-29. الصفحات 1998)عثمان حسن،  ".الشيء كما ىو عميو في الواقع

 :تحديد المجتمع األصلي للبحث  -3-3
ميزىا عدة خصائص مشتركة ت حث في لغة العموم اإلنسانية ىو "مجموعة عناصر ليا خاصية أومجتمع الب     

 (22، صفحة  2004)أنجرس،  .والتي تجري عمييا البحث والتقصي عن غيرىا من العناصر األخرى
يكون مجتمع البحث خاص بفرق رابطة كرة اليد لوالية البويرة لصنف  أن ارتأينادنا في بحثنا ىذا و لذا فقد اعتمو 

 .أندية 07 المقدر عددىاو  أكابر
 

 المنطقت الجغرافيت التابع لها مزهر اسم النـــــــــــــــــــــادي

 البىيرة وسط OMB ولمبيك مدينت البىيرةأ

 البىيرة وسط MHB ديت حمزاويت البىيرةىمىل

 سىر الغزالن OSG الرياضي لسىر الغزالن ولمبيكأ

 بشلىل IRB تحاد الرياضي لبشلىلاإل

 الشرفت IRBC االتحاد الرياضي لبلديت الشرفت

 القادريت DRBK لديت القادريتالجمعيت الرياضيت لب

 االخضريت ESL وفاق االخضريت

 07 المجمــــــــــــــــــــــــــــىع
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 :تحديد عينة البحث-3-4
ىي تعتبر جزءا من الكل بمعنى أن ي تجمع منو البيانات الميدانية و مجتمع الدراسة الذ" تعرف العينة عمى أنيا:     

 .ى أن تكون ممثمة لممجتمع لتجرى عمييا الدراسةتؤخذ مجموعة أفراد المجتمع عم
 (91،صفحة 2002)زرواتي، ، 

 (14، صفحة  1999)عالوي ، راتب،  .أنيا جزء من كل أو بعض من المجتمع" تعرف أيضا عمى:و  

 احتماليةنظرا لطبيعة دراستنا فقد اعتمدنا عمى العينة القصدية من المجتمع األصمي لمبحث وىي عينة غير و      
ليم عن والتي تعرف بالعينة اليادفة والعينة الحكمية أو الغرضية كأن يختار الباحث عددا من األكاديميين ليسأ

 وتستخدم العينة القصدية في حالة ما رغبنا بدراسة مجموعة من األفراد ، الوضع األكاديمي لمجامعات

  (22، صفحة  2004)أنجرس، .( يمتازون بصفة معينة أو خاصية معينة في ىذه الحالةيمثمون عينة )

 .مدربين 03و العبا30وقد بمغ عدد العينة 

 المنطقة الجغرافية التابع ليا النادي رمز عدد المدربين عدد الالعبين ـــادياسم النــــــــــ

 عين بسام OMB 01 10 امل عين بسام 
 االخضرية ESL 01 10 خضريةوفاق األ

 القاديرية DRBK 01 10 ة الجمعية الرياضية لبمدية القاديري
  03 03 30 ــــوعالمجمــــــــ

 :خصائص العينة وطريقة اختيارها-3-5
، فصحة نتائج الدراسة لو أىمية أساسية في أي بحث عممي، وىي تختمف باختالف الموضوع إن اختيار العينة     

تواجو ئمة لمبحث من أىم المشكالت التي ، حيث أن اختيار العينة المالف عمى طريقة اختيار العينةأو خطئيا يتوق
تمع ، فالعينة من الضروري أن تحمل كل الخصائص والمميزات التي تمثل المجأي باحث في أي بحث اجتماعي

 ، حتى تمثمو تمثيال صحيحا.األصمي الذي أخذت منو العينة
غبنا بدراسة قصدية في حالة ما ر وتستخدم العينة ال ،أسلوب العينة القصديةىذا عمى  نافي بحث ناوقد اعتمد     

 ( يمتازون بصفة معينة أو خاصية معينة .مجموعة من األفراد )يمثمون عينة في ىذه الحالة
 .(22، صفحة  2004)أنجرس، 

 ميارات االتصال عند المدرب الرياضي وعالقتيا بتماسك الفريق الرياضي.: وانطالقا من موضوع البحث
 فرق: 03 عينة قصدية تتمثل في راختياتم  أكابر( – كرة اليد) 
 .العبينمدربين ،" الذي يمثل الفئة التالية: القاديرية الجمعية الرياضية لبمديةامال عين بسام ،وفاق االخضرية ،"

 بطريقة مقصودة اختيارىمالعب من أفراد العينة تم  30، واالعتماد عمىه الفرقتحديد مجتمع البحث في ىذنا بقم
 .مدربين 03و
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 :اختيارها يقةطر * 
، العبا 30الالعبين والبالغ عددىم عمى  االستبيانمدربين و  03بتوزيع عبارات المقياس عمى  نقوم في دراستنا ىذا 

امال عين بسام ،وفاق االخضرية )لكرة اليد فرق رابطة كرة اليد لوالية البويرة لصنف اكابر ويكون محور دراستنا في 
 .(ديريةالقا الجمعية الرياضية لبمدية ،
 :الت البحثامج -3-6
 .2015 شير جوان غاية إلى 2014ديسمبر شير يةابدمن  : وقد دامت الدراسةالزمني المجال 

 أما الجانب التطبيقي فقد  ،أجريت الدراسة النظرية بمكتبة جامعة البويرة ومكتبة جامعة دالي إبراىيم :المجال المكاني
 .م ،القاديرية،االخضريةبعين بساددة الرياضات بالقاعة متع أجري

 تحديد أدوات البحث: -3-7
 الوصفيةفي البحوث  االكثر استعماال يمليذه الدراسة ألن واتكأد المالحظةو  االستبيانالمقياس و  لقد تم اختيار     

 والتحميمية الذي يسيم الفيم األعمق واألوضح لمجوانب العممية والعناصر األساسية المكونة لموضوع دراستنا.
ىو أداة من أدوات الحصول عمى الحقائق والبيانات والمعمومات،في جمع البيانات عن طريق تعريف االستبيان:  -

كما أنيا تسيم  االستبيان من خالل وضع استمارة أسئمة ومن بين مزايا ىذه الطريقة أنيا اقتصاد في الجيد والوقت
 .والموضوعيةالثبات التقنين من الصدق و  بتوفير شروط في الحصول عمى بيانات من العينة في اقل وقت

 (133،صفحة2000إبراىيم،د)عبدالحمي 
 حيث قمنا باستعمال ثالث أنواع من األسئمة في استبياننا ىذا وىي:

 نعطي كل الحرية لممستجوب لإلجابة عمى األسئمة كما يشاء.األسئلة المفتوحة: 
 تعتمد عمى النتائج التي نطمح لموصول إلييا.وتكون اإلجابة في معظميا محددة حيث األسئلة المغلقة: 

أو ذكر أي إجابة  االستبيانبين اإلجابات المدونة في  االختياروفييا يترك لممبحوث حرية األسئلة النصف مغلقة: 
 .أخرى غير مدونة

 مقياس مهارات االتصال:   -
 ( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ىي : 32و يتكون من ) 

 4: ويقيس القدرة عمى االستماع أثناء التواصل مع األخرين بفعالية وتقيسيا الفقرات اعمجال مهارة االستم - أ
5 ،10 ،11 ،17،21 ،22 ،23. 

: يقيس القدرة عمى ايصال الرسالة بنجاح أثناء االتصال المفظي وتقيسيا الفقرات مجال مهارات التحدث - ب
6،7،12،13،16،24،25،31،32. 

أو باستخدام  ى فو الرسائل الموجية اليو لفظياقيس قدرة الفرد عم: يمجال القدرة على فهم األخرين - ت
 .8،9،14،18،20،28االيماءات، وتقيسيا الفقرات 

والقدرة عمى  التحكم بيذه المشاعر: يقيس القدرة عمى اظيار المشاعر المناسبة و مجال ادراة العواطف - ث
 .1،2،3،15،19،27،29،30التعامل مع مشاعر االخرين، وتقيسيا الفقرات 



 جية البحث وإجراءاته الميدانيةمنه............................................................ الثالث الفصل

 

 

15 

  :التفسيرالتصحيح و  -ج
( وكمما ارتفعت عالمة 96( والمتوسط ىو )160 –30، تتراوح العالمة الكمية بين )32عدد فقرات المقياس     

 الالعب من المتنوسط دل عمى امتالكو ميارات تواصل عمما أن ىذا يصمح لمطمبة كما يصمح لكبار السن.
و ادراك شيء ما أو ظاىرة ما عن طريق الوصف ليا، وبعبارة أخرى تعني النظر في ظاىرة ما أ المالحظة: -

استخدام البصر في ادراك حقيقة ما أو وصفيا وتستيدف المالحظة عدم االكتفاء بجمع المادة العممية بالحقائق 
والظواىر وانما التبحر والغوص في الحقائق توصال الى المعاني البعيدة والعميقة، فيناك ظواىر وموضوعات 

 .متعددة ال يتمكن الباحث من دراستيا عن طريق المقابمة واالستبيان والبد لمباحث أن يختبرىا بنفسو مباشرة
 (37-36، ص 2010)بوداود عبد اليمين، 

ان استخدام المالحظة كأداة لجمع المعمومات والبيانات تعتبر وسيمة ضرورية وأساسية لدراسة ىذه الظاىرة وىي 
ان العادي في اكتسابو لخبراتو ومعموماتو ولكن الباحث عند مالحظتو بتبع منيجا معينا يجعل وسيمة يستخدميا االنس

 من مالحظاتو أساسا لمعرفة أو فيم دقيق لظاىرة معينة.
وتبرز أىمية ىذه الوسيمة في بحثنا ىذا في دراسة العالقة الموجودة بين ميارات االتصال لممدرب وتماسك الفريق 

 .الرياضي
 الشروط العملية لألداة: ضبط -3-8

شمول كما يقصد بالصدق " )عد لقياسوأسوف يقيس ما  أنو صدق االستبيان يعني التأكد منصدق األداة:     
ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية أخرى  ،يجب أن تدخل في التحميل من ناحيةاالستبيان لكل العناصر التي 

 (168-167، الصفحات 2002عوض ، خفاجة،  )فاطمة .بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدمو

حيث أعد لو ولمتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا باستخدام صدق المحكمين كأداة لمتأكد من أن االستبيان يقيس ما  
 البويرة وىم:قمنا بتوزيع االستبيان عمى مجموعة من األساتذة من جامعة 

  استاذ محاضر، جامعة البويرة.بوغربي محمدالدكتور ، 
  جامعة البويرة.محاضرالدكتور الوسين سميمان، أستاذ  ، 
 جامعة البويرة.استاذ محاضر ،الدكتور زاوي عبد السالم  ، 

وباالعتماد عمى المالحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون، قمنا بإجراء التعديالت التي اتفق عمييا معظم 
 ضيا اآلخر.المحكمين حيث تم حذف بعض العبارات وتغيير صياغة بع

 الثبات:معامل الصدق و  
 الثبات: الصدق:
5995 5992√ 

 الموضوعية:
من العوامل التي يجب أن تتوفر في االختبار الجيد شرط الموضوعية والذي يعني التحرر من التحيز أو التعصب 

فالموضوعية تعصبو  ولو الشخصي وحتى تحيزه أووعدم ادخال العوامل الشخصية لممختبر كأرائو وأىوائو الذاتية ومي
 (,133، ص 2000ابراىيم، ) تعني أن تصف قدرات الفرد كما ىي موجودة فعال ال كما نريدىا أن تكون
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 :ضبط متغيرات الدراسة  -3-9
 الدخيل دون أن يتأثر بيما، تابع و يعرف بأنو ذو طبيعة استقاللية حيث يؤثر في المتغيرين ال :المتغير المستقل

 االتصال".ميارات ىو" وىنا المتغير المستقل
 يتأثر مباشرة بالمتغير المستقل في كل شيء سواء االتجاه السمبي أو االيجابي فان كان المتغير : المتغير التابع

 (169، الصفحات2002عوض ، خفاجة،  )فاطمة .المستقل ايجابي كان المتغير التابع مباشرة ايجابي والعكس

   ليد".فريق كرة ا تماسكىنا المتغير التابع"و 
 
 األدوات اإلحصائية المستعملة: -3-15

لكي يتسنى لنا التعميق وتحميل نتائج االستمارة بصورة واضحة وسيمة قمنا باالستعانة بأسموب التحميل        
، وىذا عن طريق تحويل النتائج التي تحصمنا عمييا من خالل االستمارة إلى أرقام التحميمية المعالجةو  اإلحصائي

 ب مئوية وىي تتمخص في المعادلة التالية:عمى شكل نس
 .عدد أفراد العينة\(511×= )عدد اإلجابات  النسبة المئوية *

 * معامل بيرسون: 
ميارات و يستعمل لمكشف عن داللة العالقات و االرتباطات، و تمت االستعانة بيذا األسموب لمعرفة العالقة بين 

 .الرياضي تماسك الفريقلممدرب الرياضي، درجة  االتصال
 يحسب معامل االرتباط بيرسون وفق المعادلة:  
 

r =  
 حيث:

r.معامل االرتباط : 
n عدد أفراد العينة :x. 
x :كل درجة من المتغير األول. 
y :كل درجة من المتغير الثاني. 

 1/ ن'2(1ن' -1=)ن2ك *

 تمثل التكرارات المشاىدة. 1حيث ن
 تمثل التكرارات المتوقعة. 1'حيث ن

 صعوبات البحث : -3-11
إن القيام بعمل معين أو بحث أو دراسة ما ميمة تتطمب من الباحث اتخاذ عدة إجراءات، لتجنب المشاكل    

والتخفيف من الصعوبات التي قد تعرقل الباحث، خالل مراحل انجازه لمبحث، ورغم محاولة الباحث تجنب مختمف 
 فتو عدة صعوبات من بينيا الصعوبات المذكورة سمفا إال أن الباحث صاد

[n ∑ x
2
 – (x)

2
] .  [n ∑ y

2
 – (y)

2
]  

 

n ∑ (x.y) – ∑ x . ∑ y 
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 عدم تجاوب بعض المدربين لإلجابة عمى االستبيان. -
 .االتصالقمة المراجع والمصادر التي تتعمق بموضوعنا في  -
 عدم توفر المعيد عمى مكتبة خاصة مما أدى إلى االكتضاض وعدم وجود أماكن شاغرة.   -
 قت مما زاد في صعوبة انجاز البحث.كثرة البرمجة الدراسية والتربص الميداني وقمة الو  -
 صعوبة بناء االستبيان وتبسيط عباراتو من أجل الحصول عمى إجابات موضوعية.  -
صعوبة في إخراج بعض المراجع بسبب التصرف غير الالئق من بعض الطمبة، بحيث يأخذون بعض المراجع  -

 وتظل بحوزتيم لمدة طويمة.
إال أننا بذلنا كل ما في وسعنا قصد تقديم عمل يرجع بالفائدة عمى ألقارئ ورغم ىذه الصعوبات التي واجيتنا    

ونأمل إن تتبع ىذه الدراسة بدراسات أخرى عممية بحيث يكون التركيز فييا عمى الجوانب التي لم نتطرق إلييا في 
 .ىذه الدراسة
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 خالصــة:
 ضبط أجل من الباحث يتبعيا التي المنيجية الخطواتي لمجانب التطبيقي تناولنا في ىذا الفصل التمييد      

المعمومات وتسمسميا  جمع في المستعممة واألدوات الطرق أىم توضيحبالدراسة و  الخاصة اإلجراءات الميدانية
 فييا تتم التي المجاالت استعماليا  باإلضافة إلى كيفية وتوضيح واألدوات الطرق ىذه وأيضا عرض ، وتنظيميا
واليدف  ، دراستنا حولو تمحورت الذي البحث مجتمع وعينة من كل حددنا كما ، وزماني مكاني مجال من الدراسة

 بطريقة مصاغة نتائج إلى الصور  ألجل الوصول أحسن في وعرضيا الظروف في أحسن المعمومات منيا  جمع
 . سمفا المطروحة لممشكمة حمول إيجاد عمى تساعد عممية

 المعالم واضحة عمل خريطةلرسم  الباحث عمييا يعتمد التي المنيجية الركيزة ىمية ىذا الفصل  كونو يعتبروتكمن أ
 لبحثو عممية مصداقية ليعطى بو يمتزم أن الباحث عمى الذي يجب والعممي المنيجي اإلطار واألبعاد ويحدد
 االعتماد يمكن ودقيقة عممية نتائج إلى صوللبحثو لمو  إنجازه أثناء واإلجراءات الخطوات ىذه يتبع فالباحث الذي

 . تعميميا إمكانية وحتى مستقبال عمييا
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 :تمييد -
 صحة من التحقق اجل من بيا القيام عمى الباحث تمزم التي الخطوات من وعرضيا النتائج جمع عممية تعتبر

نما عممية، داللة ذات بنتيجة لمخروج كافي غير وحده العرض ولكن صحتيا، عدم أو الفرضيات  عمى يجب وا 
 بصفة البحث عمى بالفائدة وتعود عممية قيمة ليا تصبح حتى النتائج ىذه ومناقشة تحميل بعممية يقوم أن الباحث
 خالل من عمييا والتحصل جمعيا تم التي النتائج ومناقشة وتحميل بعرض سنقوم الفصل ىذا خالل ومن عامة،
 بعض إعطاء الفصل ىذا خالل من وسنحاول ،لكرة اليد البويرة والية أندية عمى أجريت التي الميدانية الدراسة
 تمكن منظمة بطريقة مصاغة تكون أن عمى الحرص يجب والتي الدراسة، خالل المطروح اإلشكال إلزالة التفاسير

 حرصنا فمقد الشروحات، ىذه تقديم أثناء التباس أي في نقع ال وحتى بذلك، المتعمقة األمور مختمف توضيح من
واالستبيان الموجو لممدربين، الموجو المقياس نتائج بعرض سنقوم حيث ومنظمة، عممية بطريقة العممية تتم أن عمى

 االعتماد يمكن وعممية عممية قيمة ذات نتائج إلى الميدانية النتائج تحويل ىو الفصل ليذا الرئيسي واليدف لالعبين
 .مقاصدىا وبموغ الدراسة ىذه إتمام في عمييا
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 عرض وتحليل النتائج:
 أو غير لفظي ييمتمك المدرب الرياضي الميارات في االتصال سواء أن كان لفظ  المحور األول:

 ونتائج المالحظة لمستوى تماسك الفريقميارات االتصال يمثل درجات  10الجدول رقم 
 نتيجة معامل 2ص 2س س.ص ص س المدربين

 االرتباط بيرسون
0 041 8 0044 21449 44  

1.98  2 024 7 848 07174 49 
1 028 7 894 04184 49 
 042 72219 2918 22 197 المجموع

 10جدول رقم 
 نتائج المالحظة لمستوى تماسك الفريق ص: -                        ات االتصالدرجات ميار  س: - حيث:    

 :10تحليل الجدول رقم 
ووفق معامل االرتباط لبيرسون ( 1.98)والذي تشير نتائجو الى 10نتائج الجدول رقم يتبين لنا من خالل تحميل 

أن لممدرب ومستوى تماسك الفريق، حيث  االتصاللمتحميل االحصائي يتضح لنا وجود عالقة قوية بين ميارة 
عند المدرب  كمما تزداد ميارات االتصالوذلك  ،تؤثر بصورة كبيرة في مستوى تماسك الفريقميارات االتصال 

 يزداد مستوى تماسك الفريق.
نقبل  فإنناالتي تنض بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية وبالتالي  1H ننفي الفرضية الصفرية فإنناوبالتالي 

  ائيةتي تقول بوجود فروق ذات داللة احصال  H1الفرضية البديمة
 االستنتاج:

التي تنص عمى أنو توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مستوى  10رقم  من خالل نتائج الجدول
تفعت ميارات كمما ار  الرياضي تماسك الفريق ميارات االتصال عند المدرب وتماسك الفريق الرياضي أي يزداد

 واالعب ويعود ذلك الى كون عممية االتصال جوىر عممية نقل المعرفة بين المدرب االتصال عند المدرب، 
من خالل استخدام فعال لجميع أساليب التعبير الممكنة سواء كانت حركية أو لفظية أو أي شكل من اشكال 

، ويستيدف شارام في نموذجو أساسا الى تحميل أفكاره التي مبدأىا ان االتصال ىو خمق نوع من الرسائل
د ىادف يرمي الى توفير أرضية مشتركة بين االتحاد والترابط بين المرسل والمستقبل حول رسالة معينة أو مجيو 

 (04، ص 0998)محمد عودة، محمد خيري، المرسل )المدرب( والمستقبل )الالعب(. 
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 أكابر(.-)كرة اليد الفريق الرياضي تماسك: لمعالقة بين المدرب والالعب أهمية في الثانيالمحور 

 ىل يأخذ المدرب قراراتو بصورة سريعة دون إشراككم؟  Aالسؤال األول
 إتخاذ قراراتو بصورة سريعة دون إشراك الالعبين.دى ىو معرفة م الغرض من السؤال:

 ىل المدرب يتردد عند أخذ قراراتو أم يأخذىا بصورة سريعة دون إشراك الالعبين. A يمثل معرفة (20الجدول رقم )
 

عدد  اإلجبثبد

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ

مب
2
 

 اىَحسىثخ

مب
2 

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

 

  07% 22 ّعٌ
48,8 

 
5.99 
 

 
2025 

 
2 

 

 

 داىخ
 93% 28 ال

حست ّىع 

 اىَجبراح

22 
22% 

 100% 32 اىَجَىع
 

 معرفة ما إذا كان المدرب يتردد عند أخذ قراراتو أم يأخذىا بصورة سريعة دون إشراكيمثل : 20الشكل رقم 
 الالعبين.

 
 :(20نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 

أي معظم أن مدربييم  93%ولى بنسبة تحتل المرتبة األ (ال)ب يتضح لنا من خالل الجدول أن اإلجابات      
 تحتمفقد إأما االجابات بنعم  يترددون في أخذ قراراتيم وال يأخذونيا بصورة سريعة وال يدرجونيا في أخذ القرار،

حتمت في ألنيا ترى عكس ذلك، 07% المرتبة الثانية بنسبة المرتبة األخيرة )حسب نوع المباراة( بدون إجابة أي  وا 
 .%22بنسبة

( المجدولة )( وىذا ما يدل عمى 9كاكبر من )أي أ( 48,8المحسوبة تساوي ) (9)كان إف ىذا الجدول أيضا ومن خالل
 .(2) ( ودرجة الحرية2025اللة )اىدأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .يترددون في أخذ قرراتيم وىذا ما يؤثر عمى تماسك الفريق الرياضيومنو نستنتج أن أغمبية المدربين      
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   ؟ىل عدم السماح لالعبين بطرح آرائيم يعتبر في رأيك Aالسؤال الثاني
 أسباب عدم السماح لالعبين بطرح آرائيم.ىو معرفة  الغرض من السؤال:

 السماح لالعبين بطرح آرائيم. A يمثل أسباب عدم(03الجدول رقم )
 

عدد  اإلجبثبد

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ

مب
2 

 اىَحسىثخ

مب
2 

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

  66,67% 20 رسيطب

 

 

 

16,8 

 

 

 

 

5.99 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

2 

 
 
 دالة

اعزجبر 

اىالعت غُز 

 ّبضج

02 %6,67 

 26,66% 08 اىثقخ اىزائدح

 100% 30 اىَجَىع

 
 

 
 

 أسباب عدم السماح لالعبين بطرح آرائيم.معرفة يمثل : 20الشكل رقم 
 :(03نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 

من أفراد العينة  66,67%ولى بنسبة تحتل المرتبة األ (تسمطا ـب)أن نسبة اإلجابات  يتضح لنا من خالل الجدول    
فترى أن  26,66% أما المرتبة الثانية والمتمثمة في ،عدم السماح لالعبين بطرح أرائيم يعتبر تسمطايؤكدون عمى أن 

 راجع إلى الثقة الزائدة من طرف المدرب. عدم السماح لالعبين بطرح أرائيم
مب)ن إف ىذا الجدولومن خالل 

مبكبر من )أي أ( 16,8المحسوبة تساوي ) (2
ما يدل عمى  ( وىذا5099( المجدولة )2

 .(2) ( ودرجة الحرية2025)الداللة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 .وىذا ما يؤثر عمى تماسك الفريق الرياضي آرائيميسمحون لالعبين بطرح  ال ومنو نستنتج أن أغمبية المدربين
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 ؟قيام المدرب بتبيان نقاط قوتك وضعفكىل  السؤال الثالث:
 التي تترتب عمى قيام المدرب بتبيان نقاط قوة وضعف الالعبين. معرفة اآلثار السؤال:الغرض من 

 يمثل مدى تأثير المدرب عمى الالعبين عند تبيان نقاط قوتيم وضعفيم.  (:04الجدول رقم )
 

عدد  اإلجبثبد

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ

مب
2 

 اىَحسىثخ

مب
2 

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

َحفزك عيً 

رحسُِ 

 ٍسزىاك

30 %100  

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

5099 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

2 

 
 
َْقص فٍ  دالة

 ثقزل ثْفسل

22 22% 

 %22 22 شٍء آخز

 100% 30 اىَجَىع

 

 
 يمثل مدى تأثير المدرب عمى الالعبين عند تبيان نقاط قوتيم وضعفيم.: 20الشكل رقم 

 :(04الجدول رقم)نتائج عرض وتحميل 
من خالل نتائج الجدول تبين لنا أن معظم الالعبين كانت إجاباتيم )يحفزك عمى تحسين مستواك( تحتل المرتبة  
أي أنيم يرون أن قيام المدرب بتبيان نقاط قوة وضعف الالعبين يحفز عمى تحسين المستوى  100%ولى بنسبة األ

فكانت لإلجابات األخرى المتمثمة في )ينقص في ثقتك بنفسك( و )شيء  في المرتبة األخيرة لدى الالعبين، أما
 .%22نسبة ب آخر.......(
مبن )إفىذا الجدول ومن خالل 

مبكبر من )أي أ( 42المحسوبة تساوي ) (2
( وىذا ما يدل عمى أن 5099( المجدولة)2

 .(2) ( ودرجة الحرية2025ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
وىذا العامل يؤثر  يقوم بتبيان نقاط قوة وضعف الالعبين الالعبين يرون بان المدرب الذيجميع  ومنو نستنتج أن

 .ايجابا عمى مستواىم وعمى تماسك الفريق الرياضي
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 ؟حترام دور ووضعية كل العب فوق أرضية الميدان راجع إلىإبرأيك ىل عدم  السؤال الرابع:

 ىو معرفة سبب عدم احترام دور ووضعية كل العب فوق أرضية الميدان أثناء التدريب الغرض من السؤال:
 حترام كل العب لدوره فوق أرضية الميدان.إA يمثل أسباب عدم (05الجدول رقم )

 
عدد  اإلجبثبد

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ

مب
2 

 اىَحسىثخ

مب
2 

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

طزَقخ 

اىَدرة فٍ 

 اىَعبٍيخ

09 30 %  

 

 

 

 

14,6 

 

 

 

 

 

 

5099 

 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 داىخ

ردهىر اىْزبئج 

 اىزَبضُخ

02 6,66 % 

ّقص خجزح 

 اىَدرة

19  63,34 

% 

 100% 30 اىَجَىع

 

 
 حترام كل العب لدوره فوق أرضية الميدان.إيمثل أسباب عدم : 20الشكل رقم 

  :(05نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 
حترام كل العب لدوره ووضعيتو فوق إنالحظ من خالل الجدول أن أغمبية الالعبين المستجوبين يرون أن عدم    

 ، تمييا المرتبة الثانية %63,3ولى بنسبةأرضية الميدان يرجع إلى نقص خبرة المدرب يحتل المرتبة األ
 0% 6,66أما تدىور النتائج الرياضية فقد إحتمت المرتبة األخيرة بنسبة  لطريقة المدرب في المعاممة، %30بنسبة 

مبن )إفىذا الجدول ومن خالل 
مبكبر من )أي أ( 14,6المحسوبة تساوي ) (2

( وىذا ما يدل عمى 5099( المجدولة)2
 .(2( ودرجة الحرية)2025فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ىناك  أن

راجع الى نقص  حترام كل العب لدوره فوق أرضية الميدانإعدم معظم الالعبين يرون ان سبب  ومنو نستنتج أن
 .خبرة الدرب
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 ؟ىل تقرب المدرب من الالعب يشعرك السؤال الخامس:
 تقرب المدرب منيم. عندمعرفة شعور الالعبين  الغرض من السؤال:

 يمثل شعور الالعبين لتقرب المدرب منيم. (:06الجدول رقم )
 

عدد  اإلجبثبد

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ

مب
2 

 اىَحسىثخ

مب
2 

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

  % 6,66 02 ثبألٍبُ فقظ

 

 

4994 

 

 

 

 

 

5099 

 

 

 

2025 

 

 

 

2 

 

 

 داىخ
ثسهىىخ 

 االرصبه فقظ

07 23,34% 

 % 70 21 االثُِْ ٍعب

 100% 32 اىَجَىع

 

 
 يمثل شعور الالعبين لتقرب الالعبين منيم.: 20الشكل رقم 

  :(06نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 
من خالل الجدول نالحظ بأن أغمبية الالعبين يرون أن تقرب المدرب من الالعبين يشعرىم باألمان وسيولة   
تصال ، أما ما تبقى من الالعبين يرون أن ذلك يشعرىم بسيولة اإل% 7< ولى بنسبةتصال معا يحتل المرتبة األاإل

 . %6966أما اإلجابة)بألمان فقط( فقد إحتمت المرتبة األخيرة بنسبة  ،%;:,:9ةفقط بنسب
مبن )إفىذا الجدول ومن خالل 

مبكبر من )أي أالمحسوبة تساوي )(  (2
ما يدل عمى أن  ( وىذا5099( المجدولة )2

 .(2) ( ودرجة الحرية2025ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 يسيل عممية االتصال والشعور باالمان.تقرب المدرب من الالعب  معظم الالعبين يرون ومنو نستنتج أن
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 ؟ىل ثقة المدرب بالالعبين السؤال السادس:
 المترتبة عن ثقة المدرب بالالعبين.معرفة النتائج  الغرض من السؤال:

 يمثل النتائج المترتبة عن ثقة المدرب بالعبيو. (:07الجدول رقم )
عدد  اإلجبثبد

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ

مب
2
 

 اىَحسىثخ

مب
2 

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

رزَد فٍ 

 اىَسؤوىُخ

22 22%  

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

5099 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

2 

 
 

 دالة
رزَد فٍ اإلصزار 

عيً اىقُبً 

 ثبىىاجت

22 22% 

َزَد ٍِ وحدح 

 ورَبسل اىفزَق

30 422% 

 100% 30 اىَجَىع

 

 
 يمثل النتائج المترتبة عن ثقة الدرب بالعبيو.: 20الشكل رقم 

 :(07نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 
ن ثقة المدرب بيم يزيد من وحدة وتماسك الفريق تحتل أمن خالل الجدول نالحظ أن كل الالعبين يرون       
تزيد في المسؤولية( و)تزيد في فكانت لإلجابات األخرى المتمثمة في) المرتبة الثانيةأما  ،100%ولى بنسبة األ المرتبة

 .% 22بنسبة اإلصرار عمى القيام بالواجب(
مبن )إفىذا الجدول ومن خالل 

مبكبر من )أي أ( 60المحسوبة تساوي ) (9
( وىذا ما يدل عمى أن 5099( المجدولة)9

 .(2) ( ودرجة الحرية2025ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 يزيد من وحدة وتماسك الفريق الرياضي.ومنو نستنتج انو عندما تكون الثقة بين المدرب والالعبين 
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 ؟ىل تشجيع المدرب لعالقة المودة بين الالعبين السؤال السابع:
 معرفة النتيجة المترتبة عن تشجيع المدرب لعالقة المودة بين الالعبين. الغرض من السؤال:

 A يمثل النتائج المترتبة عن تشجيع المدرب لعالقة المودة بين الالعبين.(08الجدول رقم )
 

 

 اإلجبثبد

عدد 

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ
مب

9 

 اىَحسىثخ

مب
9 

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

رزَد ٍِ وحدح 

 ورَبسل اىفزَق فقظ

22 22%  

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

7082 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 داىخ
رزَد ٍِ ثقخ 

اىالعجُِ فَُب ثُْهٌ 

 فقظ

22 22% 

 %422 30 االثُِْ ٍعب

 %22 22 أخزي أشُبء

 100% 30 اىَجَىع

 

 
 يمثل النتائج المترتبة عن تشجيع المدرب لعالقة المودة بين الالعبين.: 20الشكل رقم 

 :(08نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 
أفراد العينة يرون أن تشجيع المدرب لعالقة المودة بين الالعبين تزيد من  كلأن يتضح لنا من خالل الجدول       

أما اإلجابتين)بالزيادة  .100%ولى بنسبة ـالفريق وتزيد من ثقة الالعبين فيما بينيم تحتل المرتبة األوحدة وتماسك 
 0%22من ثقة الالعبين وحدة وتماسك الفريق فقط( فقد إحتمت المرتبة األخيرة بنسبة 

وىذا ما يدل عمى أن ( 7082المجدولة) (9كامن ) أكبر يأ( 90المحسوبة تساوي ) (9كان )إفىذا الجدول ومن خالل 
 .(3) ( ودرجة الحرية2025) الداللةىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

يزيد من ثقة الالعبين فيما بينيم  لعالقة المودة بين الالعبينومنو نستنتج ان الالعبين يرون ان تشجيع المدرب     
 مما يزيد من وحدة وتماسك الفريق الرياضي. 
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 المحور الثاني: خالصة
وكذا عرض  قدمناه في ىذا الجزء التطبيقي من طرح أسئمة االستبيان الخاص بالالعبين، من خالل ما       

 ستوحينا من خاللو النتائج التاليةAإ نتائجيا وسرد تحميميا،
-الرياضي )كرة اليدالفريق تماسك في  كبيرة بين المدرب والالعب أىمية التي تجمع يتضح لنا أن لمعالقة       
لما  وفي أطر إجابية لعالقة بين المدرب والالعب يجب أن تكون حسنةا تمك ومنو نستنتج أن وكذا مردوديتيم أكابر(

المباراة وعمى البرنامج التدريبي  حتى المنافسات الرسمية ليا من أىمية كبرى في السير الحسن لمحصة التدريبية أو
 .البعيدلممديين القريب و 

ىذه العالقة تكون عن طريق المدرب اليادئ المتوازن نفسيا ذو شخصية قوية متمكن من الجانب النظري        
، المتمكن من األنماط التدريبية وكذا التخطيط اليومي أو الشيري أو السنوي، الذي تخصصو والتطبيقي في مجال

جتماعية، كل إ تماعية، ولو أدوار وعالقاتجإنفعاالتو، ذو شخصية إيتبع أسموب المحاورة والنقاش، المتحكم في 
 ىذه السمات والميزات ىي من خصائص المدرب المعاصر الناجح .

ومن خالل ىذه النتائج إتضح تحقق الفرضية الجزئية األولى التي تنص عمى أن لمعالقة بين المدرب والالعب 
 أىمية كبيرة في تماسك الفريق الرياضي.
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 أكابر(.-الفريق الرياضي )كرة اليدعمى تماسك مدرب لدى ال التصال ا الثالث: تؤثر طريقةالمحور -2
 الفريق؟ تماسكىل ترون بأن الطريقة المنتيجة لالتصال بينكم وبين المدرب تؤثر إيجابا في  :الثامنالسؤال 

الفريق تماسك  بين المدربين والالعبين عمى مدى تأثير الطريقة المنتيجة لإلتصالمعرفة ىل  الغرض من السؤال:
 الرياضي. 

 الفريق الرياضي. تماسكA طريقة االتصال المنتيجة بين المدربين والالعبين وتأثيرىا عمى (09الجدول رقم )
 

 

 اإلجبثبد

عدد 

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ
 9كا

 اىَحسىثخ

9كا
 

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

  100% 32 ّعٌ

32 

 

3084 

 

2025 

 

4 
 

 %22 22 ال داىخ

 100% 32 اىَجَىع

 
 

 

 
 

 تماسك يمثل معرفة ىل لطريقة االتصال المنتيجة بين المدربين والالعبين تأثير إيجابي عمى : 20الشكل رقم 
 الفريق الرياضي .

 :(09نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 
يرون بأن لطريقة  %422)بنعم( و بنسبة  البيانات الجدول يتبين لنا كل الالعبين أجابو من خالل القراءة اإلحصائية 

أما الثانية و األخيرة فقد إحتمتيا اإلجابة)بـ ال( ما يمثمو نسبة  ،االتصال بينيم وبين مدربيم تأثير عمى نتائج الفريق
22%0 

( وىذا ما يدل عمى أن 3084) ( المجدولة9كامن )كبر أي أ( 32المحسوبة تساوي ) (9كان )إفىذا الجدول ومن خالل 
 .(4) ( ودرجة الحرية2025) الداللةىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
تزيد من وحدة و  طريقة االتصال المنتيجة بين المدربين والالعبينومنو نستنتج ان جميع الالعبين يرون بان 

 الفريق الرياضي. تماسك
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 ؟الفريق متماسكما ىي الطرق التي ترونيا ناجحة في جعل  :التاسعالسؤال 
 معرفة أفضل الطرق التي يتم من خالليا تحقيق نتائج موفقة. الغرض من السؤال:

 يمثل أفضل الطرق التي يتم من خالليا تحقيق نتائج موفقة.  (:10الجدول رقم )
 

 

 اإلجبثبد

عدد 

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ
 9كا

 اىَحسىثخ

9كا
 

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

طزَقخ إَصبه أفنبر اىَدرة 

 ىنو العت عيً حدا

22 %6067  

 

 

 

4608 

 

 

 

 

5099 

 

 

 

 

2025 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 داىخ

طزَقخ إَصبه أفنبر اىَدرة 

ثبسزعَبه صُغخ اىعَو 

 ثبىىرشبد

28 26067

% 

طزَقخ أخزي فٍ حضىر 

 اىالعجُِ جَُع

22 66066 

%   

 100% 32 اىَجَىع

 

 
 يمثل أفضل الطرق التي يتم من خالليا تحقيق نتائج موفقة.: 02الشكل رقم 

 :(10نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 
جابة بطرق أخرى و المتمثمة في حضور جميع الالعبين تحتل المرتبة اإل يتضح لنا من خالل بيانات الجدول أنا

طريقة إيصال أفكار المدرب باستعمال صيغة العمل )باإلجابة. ،تمييا في المرتبة الثانية  %==.==بنسبة  األولى
( إحزيذ اىَزرجخ األخُزح طزَقخ إَصبه أفنبر اىَدرة ىنو العت عيً حداأما اإلجابة) .%<=.=9بنسبة  بالورشات(

 %6067ثْسجخ 
( وىذا ما يدل عمى 5099) ( المجدولة9كامن )كبر أي أ( 4608المحسوبة تساوي ) (9كان )إفىذا الجدول ومن خالل 

 .(2) ( ودرجة الحرية2025) الداللةأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 يساىم في ذلك في تحقيق النتائج وبالتالي حضور جميع الالعبين ومنو نستنتج ان اغمبية الالعبين يرون بانو عند

 .متماسك الرياضي الفريقجعل ي
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 الفريق؟ تماسك ىل تظن أن طريقة االتصال ليا تأثير عمى  :العاشرالسؤال 
 .تأثير نتائج الفريق عمى طريقة اإلتصالمعرفة  الغرض من السؤال:

 يمثل طريقة االتصال وتأثيرىا عمى نتائج الفريق الرياضي. (:11الجدول رقم )
 

 

 اإلجبثبد

عدد 

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ
9كا

 

 اىَحسىثخ

 9كا

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

  100% 32 ّعٌ

32 

 

3084 

 

2025 

 

4 
 

 %22 22 ال داىخ

 100% 32 اىَجَىع

 
 

 
 

 ىل لمطريقة المتبعة تأثير عمى نتائج الفريق.يمثل : 00الشكل رقم 
 :(01نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 

أجابوا بنعم حيث يرون أن  %422من خالل بيانات الجدول أن كل أفراد العينة من الالعبين والممثمين بنسبة  نالحظ
محتمين المرتبة األولى. أما الرتبة الثانية واألخيرة فتمثمت باإلجابة)بـ ال(  لطريقة االتصال ليا تأثير عمى نتائج الفريق

 0%22بنسبة 
( وىذا ما يدل عمى أن 3084) ( المجدولة9كاكبر من )أي أ( 32المحسوبة تساوي ) (9كان )إفىذا الجدول ومن خالل 

 .(4) ( ودرجة الحرية2025) الداللةىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 الرياضي. الفريقتماسك عمى ر طريقة االتصال ليا تأثيومنو نستنتج ان جميع الالعبين يرون بان 
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 كيف ترى الطريقة األنسب في عممية اتصال المدرب بالالعبين؟ عشر: الحاديالسؤال 
 .المدرب و العبيو نبي معرفة أي الطرق األنجع لالتصال الغرض من السؤال:

 يمثل أفضل حاالت اتصال المدربين بالالعبين. (:12الجدول رقم )
 

 

 اإلجبثبد

عدد 

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ
 9كا

 اىَحسىثخ

 9كا

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

  %6067 22 االرصبه اىفزدٌ

 

4608 

 

 

5099 

 

 

 

2025 

 

 

2 

 

 

 داىخ
 66067% 22 االرصبه اىجَعٍ

 26066% 28 عيً حست اىحبىخ

 100% 32 اىَجَىع

 
 

 
 

 .يمثل أفضل حاالت اتصال المدربين بالالعبين: 00الشكل رقم 
 :(12رقم)نتائج الجدول عرض وتحميل 

 66067%بنسبة  ولىتحتل المرتبة األ االتصال الجمعي()ب اإلجابةمن خالل قراءتنا بيانات الجدول يتضح لنا بأن 
معظم الالعبين يرون بأن أفضل الحاالت التي يفضمون أن يتصل فييا المدرب بالالعبين ىي أن تكون  أن أي

يفضمون أن يكون اتصال  26066%جابة )عمى حسب الحالة( بنسبة بصورة جماعية، تمييا في المرتبة الثانية اإل
، تبقى اإلجابة الخاصة )باإلتصال الفردي( في المرتبة األخيرة بنسبة ختالف الحالةإالمدرب مع الالعبين يختمف ب

6067%0 
ما يدل عمى  ( وىذا5099) ( المجدولة9كاكبر من )أي أ( 4608المحسوبة تساوي ) (9كان )إفىذا الجدول ومن خالل 

 .(2) ( ودرجة الحرية2025) الداللة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
في عممية اتصال المدرب  الطريقة األنسبهٍ  االرصبه اىجَعٍ طريقةومنو نستنتج ان معظم الالعبين يرون بان 

 وبالتالي تزيد من وحدة وتماسك الفريق الرياضي.  بالالعبين
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 ما ىي الطريقة التي تفضمونيا من مدربكم إليصال أفكاره أثناء شرح الميارات؟ عشر: الثانيالسؤال 
معرفة أي الطرق االتصالية الواجب التركيز عمييا من طرف المدرب أثناء شرح الميارات  الغرض من السؤال:

يصال األفكار؟  وا 
دربيم إليصال أفكاره أثناء شرح يمثل طريقة االتصال التي يراىا الالعبون صائبة من م (:13الجدول رقم )

 الميارات.
 

 اإلجبثبد

عدد 

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ
 9كا

 اىَحسىثخ

 9كا

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

  100% 32 ثحضىر جَُع اىالعجُِ

 

62 

 

 

5099 

 

 

2025 

 

 

2 

 

 00% 22 مو العت ىىحدٓ داىخ

 00% 22 اىعَو ثبىىرشبد

 100% 32 اىَجَىع

 
 

 
 يمثل طريقة االتصال التي يراىا الالعبون صائبة من مدربيم إليصال أفكاره أثناء شرح الميارات.: 00الشكل رقم 

 :(00نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 
من كل أفراد العينة من الالعبين يرون أن أفضل الطرق  100%يتضح لنا من خالل نتائج الجدول أن ما نسبتو 

 االتصالية التي يجب أن ينتيجيا المدرب ويركز عمييا في إيصال أفكاره وخبراتو ليم ىي بحضور جميع الالعبين
)كل العب لوحده و العمل  أما المرتبة الثانية واألخيرة فقد رة فقد إحتمتيا اإلجابتين .إحتمت المرتبة األولى

 000%لورشات( ما يمثمو بنسبة با
( وىذا ما يدل عمى أن 5099) ( المجدولة9كاكبر من )أي أ( 62المحسوبة تساوي ) (9كان )إفىذا الجدول ومن خالل 

 .(2) ( ودرجة الحرية2025) الداللةىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
مدرب إليصال أفكاره ال يستعممياطريقة اتصال صائبة ومنو نستنتج ان معظم الالعبين يرون بان افضل        

 .وبالتالي تزيد من وحدة وتماسك الفريق الرياضي  ىي حضور جميع الالعبين أثناء شرح الميارات
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 ىل يتأثر أداؤكم العام بطريقة تعامل مدربكم معكم؟ :الثالث عشرؤال ال
 العبيو عمى األداء العام ليم. معرفة تأثير طريقة تعامل المدرب مع الغرض من السؤال:

 تأثر األداء العام لالعبين بطريقة تعامل المدرب معيم.A يمثل (00الجدول رقم:)
 

 

 اإلجبثبد

عدد 

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ
 9كا

 اىَحسىثخ

 9كا

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىثقخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

  %83033 25 ّعٌ

43033 

 

3084 

 

2025 

 

4 
 

 %46067 25 ال داىخ

 100% 32 اىَجَىع

 

 
 تأثر األداء العام لالعبين بطريقة تعامل المدرب معيم.يمثل : 00الشكل رقم 

 :(00نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 
حيث يرون أن لطريقة تعامل  %83033ولى بنسبة تحتل المرتبة األ )بنعم( جاباتمن خالل قراءتنا يتضح لنا اإل

حيث يرون  46067%ال( بنسبة   بـ) جابةتمييا في المرتبة الثانية اإل المدرب معيم أثر كبير عمى أدائيم بشكل عام،
 أن ليس لطريقة تعامل المدرب معيم تأثير عمى أدائيم العام.

( وىذا ما يدل عمى 3084) ( المجدولة9كاكبر من )أي أ( 43033المحسوبة تساوي ) (9كان )إفىذا الجدول ومن خالل 
 .(4) ( ودرجة الحرية2025) الداللةأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 معيم. تعامل المدرب بان اداؤىم يتاثر بطريقة ومنو نستنتج ان معظم الالعبين يرون      
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 ؟ىل تريد من المدرب أن يكون :الرابع عشرالسؤال 
 معرفة أي نوع من المدربين يفضمو الالعبون، ويحبون العمل معو.  من السؤال: الغرض

 يمثل نوع المدربين الذي يفضمو الالعبون، ويحبون العمل معو. (:00الجدول رقم )
 

 

 اإلجبثبد

عدد 

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ
 9كا

 اىَحسىثخ

 9كا

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

  %66066 20 وحُىَبٍزحب 

 

22 

 

 

 

5099 

 

 

2025 

 

 

2 

 
ٍْضجطب وشدَدا فٍ  دالة

 اىعَو

10 33033% 

 %22 22 ال ٍجبىٍ

 100% 30 اىَجَىع

 

 
 

 يمثل نوع المدربين الذي يفضمو الالعبون، ويحبون العمل معو.: 00الشكل رقم 
 :(00نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 

معظم  أن يأ %66066ولى بنسبة مرحا وحيويا( تحتل المرتبة األـ جابة)بخالل الجدول نالحظ أن اإل من     
المرتبة  فقد إحتمتمنضبطا وشديدا في العمل(ـ جابة)بالالعبين يفضمون المدرب الذي يتسم بالمرح والحيوية، أما اإل

أما المرتبة األخيرة فكانت  المذين يفضمون المدرب الذي يتميز باالنضباط والشدة في العمل، 33.33%الثانية بنسبة 
 0%22األجابة  )بـ ال مبالي( بنسبة 

ما يدل عمى أنو ال  ( وىذا5099المجدولة)  (9كاكبر من)أ أي (22المحسوبة تساوي) (9كان)إفىذا الجدول ومن خالل 
 .(2) ( ودرجة الحرية2025) الداللةتوجد داللة ذات فروق إحصائية عند مستوى 

وهذا ٍب َْعنس اَجبثُب عيً  ٍزحب وحُىَب من المدرب أن يكون ومنو نستنتج ان معظم الالعبين يريدون      

 ادائهٌ وعيً رَبسل اىفزَق اىزَبض0ٍ
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 عندما يجبر المدرب الالعبين عمى تنفيذ األوامر ماذا تعتبرونو؟ عشر: الخامسالسؤال 
 معرفة رأي الالعبين عندما يجبرون عمى تنفيذ أوامر مدربيم والتقيد بيا.  الغرض من السؤال:

 يمثل رأي الالعبين تجاه مدربيم من خالل إجبارىم عمى تنفيذ أوامره. (:00الجدول رقم )
 

 

 اإلجبثبد

عدد 

 اىزنزاراد

اىْسجخ 

 اىَئىَخ
 9كا

 اىَحسىثخ

 9كا

 اىَجدوىخ

ٍسزىي 

 اىدالىخ

درجخ 

 اىحزَخ

 اىدالىخ

 10% 03 رقُُد اىالعت
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 رأي الالعبين تجاه مدربيم من خالل إجبارىم عمى تنفيذ أوامره.إحساس يمثل : 00الشكل رقم 
 :(00نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 

ترى أن إجبار المدرب العبيو عمى تنفيذ أوامره والعمل  ::.:?توضح بيانات الجدول أن كل الالعبين أي بنسبة %
أما اإلجابة)بـ تقييد الالعبين و روح المبادرة( فقد إحتمت المرتبة الثانية بنسبة  بيا يساعدىم في تحقيق نتائج إيجابية.

 َزوّهب رقُد ىالعت0 6066%، أٍب فٍ اىَزرجخ جبئخ ّسجخ 42%
ما يدل عمى  ( وىذا5099( المجدولة)9كا) كبر منأي أ( 3308المحسوبة تساوي ) (9كان )إفىذا الجدول ومن خالل 

 .(2( ودرجة الحرية)2025)الداللةأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
رحقُق يساعدىم ذلك عمى  عمى تنفيذ األوامرومنو نستنتج ان معظم الالعبين يرون بانيم عندما يجبرون       

 وهذا ٍب َْعنس اَجبثُب عيً ادائهٌ وعيً رَبسل اىفزَق اىزَبض0ٍرَبسل اىفزَق 
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..............عرض وتحليل ومناقشة النتائج.............الفصل الرابع.......................................................  

 ما ىي أحسن الطرق لتعامل المدرب معكم؟ عشر:السادس  السؤال
 معرفة وتحديد الطريقة وأسموب المعاممة الذي يتبعو المدرب مع الالعبين. الغرض من السؤال:

 يمثل أسموب المعاممة األمثل الذي ينتيجو المدرب مع الالعبين. (:00الجدول رقم )
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 يمثل أسموب المعاممة األمثل الذي ينتيجو المدرب مع الالعبين.: 00الشكل رقم 
 :(00نتائج الجدول رقم)عرض وتحميل 

ولى تحسيسكم باالىتمام واالستماع إليكم( تحتل المرتبة األـ )ب جابةمن خالل الجدول يتبين لنا أن اإل       
 معظم الالعبين يفضمون االستماع ليم واإلحساس بأنيم ميتمون من طرف المدرب،  تمييا أن يأ  ==.==بنسبة%

أي منيم من يرون أن أحسن الطرق لتعامل المدرب معيم ىي التجاوب مع متطمباتيم %22المرتبة الثانية بنسبة في 
يرون بأن األسموب الذي ينبغي عمى  13.33%ن بنسبة المعقولة، أما في المرتبة الثالثة نجد نسبة ضئيمة من الالعبي

أما اإلجابة )بأشياء أخرى( إحتمت المرتبة  المدرب أن ينتيجو مع الالعبين ىو جعميم كأصدقاء ويتفيم حالتيم،
 000%األخيرة بنسبة 
وىذا ما يدل عمى ( 7082) ( المجدولة9كاكبر من )أي أ( 32026المحسوبة تساوي ) (9كان )إفىذا الجدول ومن خالل 

 .(3) ( ودرجة الحرية2025) الداللةأن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ثبالهزَبً  هٌرحسُسيم أحسن الطرق لتعامل المدرب مع ومنو نستنتج ان معظم الالعبين يرون بان           
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..............عرض وتحليل ومناقشة النتائج.............الفصل الرابع.......................................................  

 خالصة المحور الثالث:
عي( يمعب دورا فعاال في انوع وطريقة االتصال بين المدربين والالعبين داخل الفريق الرياضي )االتصال الجم إن

ومن خالل عرض وتحميل  الفريق من جية، وضروري وىام لموصول بنتائج الفريق إلى أعمى مستوياتو،تماسك 
 Aمختمف جداول ىذا المحور وجدىا أن

الفريق  تماسكعي ضروري بالنسبة لفريق كرة اليد فيو يساىم بشكل فعال لما لو من أىمية في  ااالتصال الجم     
 العبين(. -الرياضي وتحسينيا، وبالتالي عمى المدرب إعطاء أىمية كبيرة لالتصال الجمعي)مدرب 

يو حيث أن الطريقة نستنتج أيضا أنو يجب عمى المدرب الحرص في انتقاء طريقة إيصال أفكاره وخبراتو لالعب     
 .الرياضي الفريق تماسكالتي يحسن اختيارىا المدرب ليا تأثير مباشر عمى 

كذلك من خالل تتبعنا لنتائج فريق عينة الدراسة وحسب تصريحاتيم استنتجنا أنو يجب عمى المدرب أن يحسن     
ل االحترام وحسن التقدير التعامل مع العبيو حيث أن المدرب الذي يعامل الالعبين معاممة حسنة من خال

 واالستماع يكسبيم ثقة بأنفسيم وقدرة أكبر عمى تحسين أدائيم .
ان طريقة االتصال لدى المدرب التي تنص عمىA  الثانيةوعميو ومن خالل ىذه النتائج أثمتنا تحقق الفرضية الجزئية 

 تؤثر عمى تماسك الفريق الرياضي .
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..............عرض وتحليل ومناقشة النتائج.............الفصل الرابع.......................................................  

 ومقابمة النتائج بالفرضيات:مناقشة  -0-0
 A يمتمك المدرب الرياضي ميارات في االتصال سواء المفظي او غير المفظي)كرة اليد(.المحور االول

الذي يمثل مقياس ميارات االتصال لدى المدربين ان اغمبية المدربين  (24)يتبين لنا من خالل النتائج رقم الجدول 
ره يمعب دور فعال في تماسك الفريق الرياضي، وىذا مايؤكد صحة الفرضية يمتمكون ميارات في االتصال الذي بدو 

 االولى.
 A لمعالقة بين المدرب والالعب اىمية في تماسك الفريق الرياضي )كرة اليد(.المحور الثاني

د عميو ( ان اغمبية االجوبة تدعم الفرضية الثانية وىذا مااك<7( )=7( );7( )79يتبين لنا من خالل النتائج رقم )
محمد حسن عالوي ان تماسك الفريق الرياضي شعور كل العب من العبي الفريق بالمشاعر الودية اتجاه زمالء 

 .(>>; -:>;، ص ??@8)سعد ، عالوي،  اخرين في الفريق وسيادة الوالء واتجاىاتيم نحو ىدف مشترك.

 الرياضي )كرة اليد(.A تؤثر طريقة االتصال لدى المدرب عمى تماسك الفريق المحور الثالث
( نســـتنتج ان ىـــذه النتـــائج تــــدعم ( نســـتنتج ان ىـــذه النتـــائج تــــدعم =8=8( )( );8;8( )( ):8:8( )( )8888( )( )@7@7مـــن خـــالل النتـــائج المتوصـــل الييـــا فــــي الجـــداول رقـــم )مـــن خـــالل النتـــائج المتوصـــل الييـــا فــــي الجـــداول رقـــم )

الفرضـية الثالثـة، كمـا اكـد الـدكتور وجـدي مصـطفى الفـاتح المـدرب الرياضـي ىـو الشخصـية التربويـة التـي تتـولى عمميــة الفرضـية الثالثـة، كمـا اكـد الـدكتور وجـدي مصـطفى الفـاتح المـدرب الرياضـي ىـو الشخصـية التربويـة التـي تتـولى عمميــة 
  ((>9>9، صفحة ، صفحة 97799779)وجدي مصطفى، السيد،)وجدي مصطفى، السيد،ىم الرياضي تاثيرا مباشرا .ىم الرياضي تاثيرا مباشرا .تربية وتدريب الالعبين وتؤثر في مستواتربية وتدريب الالعبين وتؤثر في مستوا
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 :العام االستنتاج
 المختمفة بأبعاده االجتماعي التفاعل أساس باعتباره االجتماعية لمحياة األساسية الدعائم أحد الفعال االتصال يعد
 في قمنا ولقد ألخر شخص من واإلتجاىات المعمومات لنقل اإلنسانية، الحياة ضروريات من ضرورة فيو ثم ومن
 الرياضة ىذه تعتبر حيث اليد كرة رياضة في والالعب المدرب بين اإلتصالية العممية أىمية تبيان محاولة ىذا بحثنا
 القرن من الثاني النصف في ظيرت التي الكبيرة لأللعاب بالنسبة الوقت نفس في والمتطورة الحديثة األلعاب بين من

 لمنتائج وبإستقراء األخرى، األلعاب بين المرموقة مكانتيا إحتمت حتى طويل وقت يمض لم حيث عشر، التاسع
 أن نجد  والمدربين لالعبين المقدم والمالحظة واإلستبيان المقباس في المتمثمة البحث ادوات من المستخمصة

 والالعب المدرب بين الحسنة فالعالقة الثالث الجزئية الفرضيات في جاء كما حقائق من توقعناه لما موافقة معظميا
 .الرياضي الفريق تماسك في دور ليا

 الفرضية في جاء كما والمودة اإلحترام عمى مبنية تكون أن يجب والالعب المدرب بين العالقة أن أكدوا والذين
 الجماعي اإلتصال طريقتي بين المزاوجة عمى والقادر اإلتصال بالماىرات األدرى المدرب أن ووجدنا الثانية الجزئية

ن الفريق تماسك إلى الوصول عمى القادر وىو ومدروسة ذكية بطريقة الفردي واإلتصال  اإلتصال طريقة كانت وا 
 تنص الثالثةالتي الجزئية الفرضية في جاء لما موافق وىذا الجماعية اليد كرة لطبيعة نظرا   اكبر أىمية ذات الجماعي

 وطرقو لإلتصال المتقن المؤىل المدرب أن الميدانية الدراسة خالل من تبين فقد لذا المدرب اتصال طريقة عمى
 جميا لنا اتضح ما وىذا الرياضي، ناديو داخل عممو في الناجح المدرب ىو العبيو مع الجيدة العالقات في والمتحكم

 كرة)الرياضي الفريق بتماسك عالقة ليا المدرب عند االتصال لميارات: أن عمى تنص التي العامة الفرضية تحقق
 (.أكابر – اليد

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة
 

 

81 

 :الخاتمة

 البحث ليذا اليمكن جدا معقد موضوع عامة بصفة والالعب المدرب بين اإلتصالية العممية الدراسة إن     
نما ظاىرية، غير تكون بينيما العالقة وأن خاصة جوانبو، بكل اإللمام المتواضع  خالل من مالحظتيا يمكن قد وا 
 يمعبو الذي الفعال الدور نوضح أن الدراسة ىذه خالل من حاولنا الموضوع ىذا ألىمية ونظرا الفريق، تماسك

 األساسي المحرك ىو اإلتصال أن بإعتبار الرياضية، الفرق تماسك في والالعب المدرب من كل بين اإلتصال
 عمى الواضح األثر لو والالعبين المدربين عند الشخصية في اإلختالف أن بمعنى( العب-مدرب)الرياضي لمفريق
 فالشخص أكثر، معرفتيم أجل من النقاش وفتح التحاور بطريقة المدرب معيم يتعامل الذين الفريق تماسك مستوى
 الذي المدرب ىو متعددة فكرية وقدرات تعميمي مستوى ولو والحرجة الصعبة المواقف إزاء التصرف يحسن الذي

حراجيم، نرفزتيم عن وبعيدا ىادئا صحيحا توجييا وتوجيييم الالعبين مساعدة بمقدوره  يمارس الذي المدرب أما وا 
 في كافية خبرات لديو وليس الصعبة المواقف إتجاه نفسو اليتمالك والذي العبيو عمى ديكتاتوريتو بطريقة سمطتو

 مما أكثر، إلييم اإلساءة بل بشيء، الالعبين يمد أن حتى اليستطيع األخرى التخصصات في حتى أو تخصصو
 .الرياضي الفريق تماسك عمى سمبا يؤثر

 بصمتو ترك عمى القادر ىو بعواقبو الواعي بأنواعو اإلتصال في الماىر الكفء المدرب أن القول وخالصة   
 . القوي التماسك لتحقيق الالعبين وتحفيز األمور في التحكم من شخصيتو تفرضو لما الجيدة
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 الفروض المستقبلية:و  االقتراحات
كما ذكرنا من أىداف بحثنا سابقا من أننا نسعى إلى ترقية الفرق الرياضية بصفة عامة وفريق كرة اليد بصفة      

خاصة وذلك بإبراز الدور اليام لمعممية االتصالية في تماسك الفريق والوصول إلى الغايات المنشودة )الفوز، تصدر 
 ...( لذلك نقوم ىنا بتقديم جممة من التوصيات كالتالي: المراتب، الكأس،

حث المدربين والالعبين عمى االىتمام الكبير باالتصال داخل الفريق، والسعي نو تحسينو دائما لموصول إلى  -
 نتائجو المرجوة.

 اختيار المدربين اصحاب الشيادات و الخبرة و التجربة و الكفاءة. -

 ت االتصال لممدربين في المجال التدريبي.وضع برنامج مخطط لتطوير ميارا -

 عمى المدرب ان يبادر اليجاد الحمول لممشاكل التي تواجو العبيو اجتماعية كانت او نفسية. -

المتابعة الدائمة لشكل العالقة القائمة بين المدرب والالعبين وحتى بين الالعبين أنفسيم والقيام في بعض األحيان  -
 ة لتقييم الوضع وتقديم الحمول لمعوائق.بصبر اآلراء حول ىذه العالق

ضرورة اىتمام المدرب بشخصيتو لتكون شخصية مرنة في التعامل متحكمة في زمام األمور وفتحو لباب النقاش  -
 واحترامو لمرأي اآلخر بعيدا عن الديكتاتورية.

باراة، كما تكون مبنية عمى العالقة داخل الفريق يجب ن تتسم باالحترام وال سيما أثناء الحصة التدريبية أو الم -
 األخوة الطيبة حتى خارج إطار العمل.

إظيار أن المزاوجة بين طريقتي االتصال الجماعي والفردي لما لو دور بالغ في نجاح االتصال وبالتالي تقديم  -
 األفضل. 

 تخصيص حصص ودورات لتطوير والتحسيس بالعممية االتصالية يقوم عمييا المختصون. -

أىمية من طرف الباحثين و األكادميين لجعميا مواضيع و دراسات عممية من اجل أن  عالمواضي إعطاء مثل ىذه
 .تأخذ بعين االعتبار من طرف المسؤولين في ىذا المجال
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 :اــــيــــــرافـــــوغــــلــبــــيـــبـــال

 المصادر:
 .القران الكريم -1
 حديث نبوي. -2
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مركز ديبينو لتعميم التربوية._ ._ دليل المقاييس واالختبارات النفسيةواحمد عبد المطيف ابو اسعد -1
 .4102، 3التفكير._ط

، 0._مركز الكتاب لمنشر،القاهرة، طالرسال في المجال الرياضيالتوجيه واإخالص محمد عبد الحفيظ._ -4
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  :دار المعرفة الجامعية .-ة القضاياريات االتصال واإلعالم المفاهيم المداخل النظرينظ .-جمال محمد أبو شنب -5
 . 2006 ،مصر 
 .1975 القاهرة، .-دار الفكر ،2ط .-األسس العممية لنظريات االتصال .-جيهان رشتي -6
 . 1998القاهرة،  .-، الدار المصرية المبنانية1ط .-االتصال ونظرياته المعاصرة .-حسن عماد مكاوي وآخرون -7
 بدون سنة. ،القاهرة :مركز الكتاب لمنشر .-"المدير الفني لكرة القدم " .-حنفي محمود مختار -8
محطة  :المكتب الجامعي الحديث .-االتصال ووسائمه في المجتمع الحديث.- خيري خميل الجميمي -9
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  االتصال مهارة مقياس

 

 

 

 

  فٌما ٌلً مقٌاسا للوقوف على االسالٌب التً تستخدمها للتواصل مع األخرٌن ، أرجو التكرم

 ذلك باختٌار أحدبقراءة كل فقرة  من فقرات المقٌاس بتمعن و االجابة عنها باهتمام و جدٌة ، و 

مؤكدا أن اجابتكم ستعامل بسرٌة تامة و لن تستخدم اال ألغراض  البدائل الموضوعة أمام كل فقرة 

 البحث العلمً فقط ، و بما ٌنعكس علٌكم بالفائدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العنوان مقياس مهارة االتصال .

 الفقرة الرقم
بدرجة 
 كبيرة جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

 قليلة بدرجة
بدرجة قليلة 

 جدا

10 
لدي قدرة على التسامح مع الالعب 

 ما ٌلحقه من أذى غٌر مقصود على 
     

10 
أستطٌع السٌطرة على مزاجً فً 

 الملعب عندما ٌكون سٌئا
     

10 
أراعً كٌف ٌكون وقع كالمً و 

 أفعالً على الالعب
     

10 
ستمع الى الالعب و هو ٌتحدث عندما أ

 أتواصل معه بحركات العٌنٌن. فاننً
     

10 
أومئ برأسً عندما أستمع لالعب و 
هو ٌتحدث داللة على موافقة ما ٌقوله 

 أو رفضه.

     

      أبتسم عندما أتحث مع الالعبٌن 10

10 
عندما أرٌد انهاء مناقشة ما فاننً 
أستخدم جمال ختامٌة مثل ) استمتعت 

 بالحدٌث معك ( 

     

10 
أستطٌع تقدٌر ما ٌرمً الٌه الالعب 
 من خالل النظر الٌه أثناء التحدث معه 

     

10 
أبذل قصارى  جهدي لكً أفهم 

 الالعب.
     

      أقطب حاجبً عندما ال أتفق مع االعب 01

00 
 أعطً انتباهً الكامل لالعب أثناء 

 تحدثه.
     

00 
عندما أتحدث أحاول أن تكون ألفاضً 

 ) كلماتً( بسٌطة و جملً قصٌرة .
     

00 
أخاطب الالعب أثناء حدٌثً معه 

 باسمه المحبب.
     

00 
أراجع نفسً ألتأكد من أننً فهمت ما 

 ٌحاول الالعب اٌصاله لً .
     

00 
اذا قدم لً الالعب اعتذاره على خطأ 

 أتقبل اعتذاره بسهولة . ما فاننً
     

00 
أراعً أن تكون نبرات صوتً مالئمة 

 لموضوع الحدٌث .
     

00 
أبدي رأًٌ و تعلٌقاتً على ما ٌقوله 

 الالعب حتى و لو لم ٌطلب هو منً .
     

00 
أستطٌع أن أفهم وجهة نظر الالعب 

 بسهولة .
     

00 
 اذا صدر منً خطأ تجاه الالعب فاننً

 أعتذر منه بكل صدر رحب .
     

     ادراك االٌماءات التً ٌستخدمها  01



 

 

 الالعب أثناء حدٌثه معً .

00 
أحاول انهء النقاشات التً ال تهمنً 

 بسرعة .
     

00 
أنتظر الالعب حتى ٌنهً كالمه قبل 

 أن أكون حكما على ما ٌقوله .
     

00 
أشجع الالعب على اكمال حدٌثه ، 

تعبٌر مثل حقا ، نعم ،  باستخدام
 أفهمك.

     

00 
عندما أكون مع الالعب أنتقً 
العبارات بعناٌة ألتمكن من جذب 

 اهتمامه .

     

00 
أنهً حدٌثً مع الالعب بجمل ختامٌة 

 أختارها بعناٌة .
     

      أبتعد عن مناقشة المواضٌع الحساسة . 00

00 
لدي القدرة على التعبٌر عما ٌجول فً 
نفسً عندما ما ئؤدي الالعب 

 مشاعري .

     

00 
أشعر باننً عند تحدٌثً مع الالعب 

 ٌفهمنً بشكل جٌد .
     

00 

أشٌر  عندما أوجه انتقادا لالعب فاننً
الى سلوكٌاته و أفعاله و لٌس الٌه 
بشكل شخصً ، كأن أقول ) أنا 
أختلف معك فً الطرٌقة التً تحدث 
 بها بدال من القول ) انت متحدث سٌئ(

     

01 
لدي القدرة على حل مشاكلً مع 
الالعب دون أن أفقد السٌطرة على 

 عواطفً .

     

00 
أفضل عدم خوض جدال مع االعب قد 

 الى اتفاق .ال نصل 
     

00 
أتوقف ببطئ بعض الشٌئ العطاء 

 الفرصة لالعب بالتحدث .
     

 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 البويرةجامعة 

 
 

 لالعبينموجهة  استبيان استمارة
  املاسرت يف إطار إجناز مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة 

 بعنوان: 
 
 
 
 
 
 
 

ىذه االستمارة باإلجابة عن ىذه األسئلة، ولعلمكم أنو ال توجد أسئلة صحيحة وأخرى  ءنرجو من سيادتكم مل
 خاطئة.

 ا فإن صراحتكم وصدقكم يف اإلجابة سيزيد البحث قيمة ومصداقية أملنا كبري إلجناح ىذه الدراسة.لذ
 متنانولكم منا جزيل الشكر وأمسى عبارات اال
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مهارات االتصال عند المدرب الرياضي وعالقتها 
 بتماسك الفريق الرياضي 

 كرة اليد ألنديةدراسة ميدانية 
 -البويرة -



 

 

 قراراتو بصورة سريعة دون إشراككم؟ يأخذ املدرب ترى أنىل  -1
 حسب نوع املباراة                  ال                                نعم              
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 اتسلط -      
 اعتبار الالعب غري ناضج -      
 الثقة الزائدة                                 -      

 ىل قيام املدرب  بتبيان نقاط قوتك وضعفك: -3
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 تشجيع املدرب لعالقة املودة بني الالعبني:ىل  -7

 تزيد من وحدة متاسك الفريق فقط. -      
 تزيد من ثقة الالعبني فيما بينهم فقط.  -      
 معا . االثنني -      
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 يف حتسني نتائج الفريق ؟ إجيابابينكم وبني املدرب تؤثر  التصاللىل ترون بأن الطريقة املنتهجة  -08
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 ال . -          

 
 

 ىي الطرق اليت تروهنا ناجحة يف جعل نتائج الفريق موفقة ؟ ما -09
 .حداأفكار املدرب لكل العب على  إيصالطريقة  -
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                             .نعم -          
 . ال -          

 ؟األنسب يف عملية اتصال املدرب بالالعبني كيف ترى الطريقة  -11
 .االتصال الفردي -      
 .االتصال اجلمعي -      
 على حسب احلالة  -      
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                                          الالعبني.حبضور مجيع  -    
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 .قتل روح املبادرة
 مساعدة الالعب يف حتقيق متاسك الفريق.

 ما هي أحسن الطرق لتعامل المدرب معكم؟ :-16
 .التجاوب مع متطلباتكم املعقولة

 .حتسيسكم باالىتمام واالستماع إليكم
 .م حالتكميعتربكم كأصدقاء ويتفه

 .أشياء أخرى




