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 ملخص البحث
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  ونتائج المباريات؟ كرة القدم والعبي مدربيهل هناك عالقة بين اتصال و  ؟كرة القدم والعبي مدربيبين 
و إختيار عينة بحث  إستمارة اإلستبيان، ، وذلك بإستعمال  وصفي المسحيو لمعالجة هذه المشكلة تم إعتماد المنهج ال 

 30،  و ذلك بنحو المدربين و الالعبين الذين ينشطون في الفرق الهاوية ، و الفرق المدرسية بوالية غليزانمتمثلة في مجموعة من 
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Résumé  

    Nous avons traités l'importance de la communication entre les entraineurs et les joueurs, cette étude a 

pour but d'améliorer le niveau sportif des footballeurs cadi . C'est terrain vierge pour l'application des résultats 

réalisables dans l'entrainement. Notre problématique était d'une part de détecter le niveau de communication 

entre les entraineurs et les joueurs, et d'autre part , de vérifier  sa relation avec les résultats des compétitions. 

pour cella, nous avons apportés le type descriptive analytique, en utilisant outil du questionnaire. Ainsi, 

nous avons sélectionnés 30 individus (15 entraineurs et 15 joueurs) , qui s'activent au sains des clubs de football 

amateurs et aussi des clubs scolaires. 

Après l'analyse des résultats, nous avons conclu  que la communication entre l'entraineur et le joueur est 

reliée directement avec le rendement sportif des joueurs et le niveau de club et ses résultats.  

les étudiant recommande de conseiller les entraineurs pour coupler l'intervention individuelle ou 

collective avec les joueurs selon l'action des ses frontières technique et sociologique , psychologique. tout cella 

pour assurer la bonne transmission de l'information et l'expérience.    
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2 |  
 

  :مقدمة

عملیة أساسیة في مجاالت العمل المختلفة إلى جانب  Communicationیعتبر االتصال 

كونه عملیة ال تقف عند وقت أو مرحلة معینة من أداء الفرد، وكلمة االتصال مشتقة من 

 ".الصلة والعالقة وبلوغ غایة معینة من هذه الصلة"وهو یعنى في اللغة ) وصل(المصدر

  )31صفحة ، 2014میمون سمیر ، (

ویعرف بأنه المشاركة بین شخصین أو أكثر على المعلومات أو األفكار واآلراء 

، 2014میمون سمیر ، ( .واالعتقادات والعواطف وغیرها من الرسائل التي یرغبون بتبادلها

  )31صفحة 

وحیث أن التفاعل اإلیجابي في الریاضة یعتمد على نجاح عملیة االتصال باعتباره 

میمون ( .المدخل لتحقیق األهداف والتوصل إلى السلوك التعاوني واالنتماء بین الجماعة 

  )31، صفحة 2014سمیر ، 

مجال التدریب الریاضي لتحقیق  ویعتبر االتصال من أهم العوامل التي تساهم في

التفاعل بین المدرب والالعبین من خالل إمدادهم بالمعلومات والتوجیهات الالزمة لألداء، 

كذلك تعدیل حالتهم النفسیة وتعبئة طاقاتهم لبذل الجهد الالزم سواء من خالل عملیة التعلیم 

  )31، صفحة 2014میمون سمیر ، ( .المهاري أو التطبیق التنافسي

ویتوقع من المدرب الذي یجید االتصال أن یالحظ األداء ویقوم بتحلیله ویستطیع 

مساعدة الالعبین من خالل تقدیم التغذیة الراجعة المناسبة بشكل واضح وبنَّـاء دون استخدام 

أسامة كامل راتب ، ( .لالعب التهدید مما یعمل على تحسین األداء واالرتقاء بالحالة التدریبیة

  )142، صفحة 2000

تتوقف على  الریاضي  وحیث أن الحالة التدریبیة لالعب التي ترتبط بمستوى األداء

الحالة التي علیها مستوى الالعب من الناحیة البدنیة والفنیة و المهاریة والنفسیة حتى یمكن 

محمد ( .الوصول إلى نقاط القوة أو الضعف للعمل على تدعیمها وكذلك العمل على تالفیها

  )86، صفحة 2002حسن عالوي، 
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بین المدرب والالعب هامة وضروریة لنجاح أي التواصلیة لذا تعتبر العالقة المتبادلة 

عملیة التدریب وقد جرت محاوالت عدیدة لدراسة هذا الجانب، فتبین أن هذه العالقات تتكون 

وفقًا لتوافر بعض الشروط فحاجات المدرب ُتَكِمْل أحیانًا حاجات الالعب وحاجات الالعب 

انًا حاجات المدرب وتبین من الدراسات السابقة أن سوء العالقة بین المدرب ُتَكِمْل أحی

والالعب تظهر عندما ال یكون هناك تفاعل بین االثنین ویغلب على سلوكهما االنعزال 

واالنطوائیة وكلما ازدادت فترة التعاون بین المدرب والالعب ازدادت إمكانیة االنسجام بینهما 

  )91، صفحة 2002محمد حسن عالوي، ( .تصال بینهمویتضح ذلك من خالل اال

بعدما اتضحت معالم بحثنا، سیقوم الطلبة بدراسة أثر إستعمال ثالث أسالیب مختلفة 

للتدریس و مدى تأثیرها على تعلم المهارات األساسیة لریاضة كرة الطائرة، محاولین بذلك 

التدریس في صقل المواهب لدى التالمیذ ، و تطویر أدائهم من كل إبراز أهمیة طرق 

النواحي سواءا تعلق األمر بالناحیة النفسیة ، البدنیة ، المهاریة و حتى التكتیكیة التي 

  .تتمحور على تعزیز الذكاء الریاضي لدى التلمیذ

 : مشكلة البحث  .1

یرتبط عمل المدربین بمجموعة من المهارات الضروریة منها مهارات االتصال   

"Communication Skills"  والتعامل مع الالعبین واألجهزة اإلداریة واتخاذ القرار في المواقف

الریاضیة حیث تشیر الدراسات والبحوث إلى أهمیة عملیة االتصال وأسالیب اتصال المدربین 

 .Korman,A.K, 1974, p) .باریات وتأثیر ذلك على مستوى تفوق الفریقبالالعبین أثناء الم

190) 

فقد أشار العدید من العلماء إلى أن هناك عالقة سلبیة بین مستوى تفوق الفریق وكثرة   

 مMadden 1995استخدام المدربین لالتصال أثناء المباراة وهذا یتفق مع ما أشار إلیه مادن 

، و الذي توصل إلى أن هناك عالقة إیجابیة بین التقدم لالعبین ونوع االتصال وأوصى 

بضرورة تعدیل أسلوب المدربین في نوع االتصال مع الالعبین، حیث تم قصر االتصال مع 
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الالعبین قبل المباراة، اإلتفاق على خطة اللعب، أثناء فترات الراحة لتقدیم التوجیهات 

 )49، صفحة 2007جمال معوش علي بلعباس، ( .ینلالعب

ماهي إال منافسة بین العبین اثنین یحاول كل منهما الفوز  كرة القدموحیث أن مباراة   

بالمباراة فإن هذا الكفاح المباشر بینهما یتطلب أن یجید كل منهما المهارات الفنیة بدقة 

وتكامل تحت ضغط المنافس وكلما ارتفعت دقة أداء المهارات زاد كفاح الالعبین مما یزید 

  . من جمال اللعبة

الریاضي أن یتعرف على مشاعر العبیه ومیولهم وما یحبونه  لذا یجب على المدرب  

والحدیث مع الالعب بشأن  ،أو یفضلونه عن طریق مالحظة سلوكیاتهم أثناء وبعد المنافسة

انطباعاته عن آخر بطولة قد شارك فیها وهل هو مقتنع تمامًا بأسلوب المدرب واستمع منه 

جمال معوش علي ( .عن المنافسات السابقة إلى نصائح وتعلیمات وٕارشادات جدیدة ومختلفة

  )49، صفحة 2007بلعباس، 

وفى ضوء ما سبق تتضح أهمیة توافر االتصال الجید بین المدرب والالعب حیث أن   

االتصال الجید یساعد الالعب على فهم ومواجهة العدید من المشكالت والضغوط التي 

أثناء التدریب أو المباریات    كما یساعد الالعب على فهم العدید من المواقف  تواجهه سواء

الضاغطة التي قد یمكن التغلب علیها من خالل أنواع االتصال المختلفة والمتبادلة بین كًال 

  .من الالعب والمدرب

 ماوقیامه بینكالع كرة القدمفي مجال ریاضة  الطالبان الباحثانومن خالل خبرة   

 االحظ ،للعدید من التدریبات والبطوالت ماومن خالل ُمَتابعته ،كرة القدمیب وتدریس مادة بتدر 

أن المدرب یقوم ببعض اإلشارات واإلیماءات وتعبیرات الوجه والرأس التي تتم منه إلى 

الالعب لكي ُتَغّیر من أداءه أو وضعه أو یتخذ قرار قد ینهى األداء لصالحه وفى نفس 

  .على قانونیة األداء وتركیز انتباه الالعبالوقت ال تؤثر 
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ونرى من خالل كثرة التدریب واالتصال والتفاهم واالنسجام بینهم، أصبح هناك لغة   

ل الجید من الحركات واإلشارات ُتظهر مدى التفاهم واالنسجام بینهما وهذا دلیًال على االتصا

  .ن الالعب من الفوز بسرعةبینهما وبالتالي قد ُتمك

التعرف على مدى مستوى فاعلیة مهارات االتصال  الطالبان الباحثانومن هنا یحاول   

ومدى تأثیرها على نتائج المباریات ومن هنا نجد أن مشكلة  كرة القدم والعبي مدربيبین 

  :التاليمحاولة اإلجابة عن التساؤل  فيالبحث تتمثل 

  ؟لقدمكرة ا والعبي مدربيما هو مستوى مهارات االتصال بین  -

  ونتائج المباریات؟ كرة القدم والعبي مدربيهل هناك عالقة بین اتصال  -

 :أهداف البحث .2

  :یهدف هذا البحث إلى التعرف على

 .كرة القدم يالعب و يمستوى فاعلیة مهارات االتصال بین مدرب -1

كرة  بيلالع األداء الریاضيالعالقة بین مستوى فاعلیة مهارات االتصال ونتائج  -2

 .القدم

 .مهارات االتصال في كرة القدم يالعب و يالفروق بین مدرب -3

العالقة بین درجات تقییم المدربین ودرجات المالحظة الموضوعیة المستخدمة فى  -4

 .البحث

 :فرضیات البحث .3

  :الفرضیات التالیةالطالبان في إطار دراسة موضوع البحث، قترح ی

 .كرة القدم والعبي مدربيهناك مستوى لفاعلیة مهارات االتصال بین  -1

هناك عالقة طردیة موجبة بین مستوى فاعلیة مهارات االتصال ونتائج األداء  -2

 .كرة القدم  لالعبيالریاضي 

  .كرة القدم في مهارات االتصال والعبي مدربيتوجد فروق دالة إحصائیة بین ال  -3
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 :أهمیة البحث .4

 مدربيلذا تظهر أهمیة البحث الحالي في محاولة التعرف على دور االتصال بین   

كرة القدم وأثرها على مستوى األداء الریاضي ، حیث أن واقع األبحاث والدراسات  والعبي

النفسیة في البیئة الریاضیة الجزائریة، یفتقر إلى مثل هذه الدراسة بصفة عامة وفى مجال 

خاصة، وهذا بجانب إمكانیة االستفادة من تطبیق نتائج البحث ریاضة كرة القدم بصفة 

كرة القدم مما دفع الطالبان إلى  لالعبيالحالي في االهتمام بالجانب النفسي والشخصي 

  .إجراء هذا البحث

 :مصطلحات البحث .5

بمعنى الصلة و العالقة و بلوغ غایة  اللغةجاء تعریف االتصال في  :اإلتصال - 1

، 2000إبن منظور ، (معینة من وراء تلك الصلة ، قال ابن منظور في لسان العرب 

وصل الشيء وصًال و صلة ، و الوصل ضد الهجران و وصل الشيء . )124صفحة 

  .هإلى الشيء وصوًال و توصل إلیه انتهى إلیه و بلغ

شيء نقوم به في كل زمان ومكان " communication)  ِ(االتصال إصطالحا أما   

إنه من أكثر . إلیهم أو أمرا نلتقي فیه بأشخاص، أو نرید أن نوصل معلومة أو فكرة

األنشطة التي یقوم بها اإلنسان في حیاته، وبطبیعة الحال أكثر من تناوله للطعام 

ویحدث االتصال بین الصغار والكبار واألصدقاء واألعداء والرجال والنساء مع . والشراب

  ".بعضهم البعض ومع غیرهم من البشر

أثیرات البدنیة الموجهة والتي تساهم مجموعة التمرینات أو الت" هو : التدریبمفهوم  -2

في إحداث تكیفات أو تغیرات وظیفیة في أجهزة وأعضاء الجسم لتحقیق مستوى عال من 

  )05، صفحة 2011محمــد أحمد الشامي، (". االنجاز الریاضي

و الذي  "To Perform"األداء لغویا مصطلح مستمد من الكلمة االنجلیزیة : األداء - 3

  .والذي یعني تنفیذ مهمة أو تأدیة عمل "Performer" اشتق بدوره من الفرنسیة القدیمة
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هذا . تحقیق األهداف التنظیمیة مهما كانت طبیعة وتنوع هذه األخیرة "األداء هو   

أو بالمفهـوم الواسـع للعـملیة التي " النتائج  "المبـاشرالتحقیق یمكن أن یفهم في اتجاه 

  ."عـمل"تـؤدي إلى النتائج 

تنفیذ العامل ألعماله ومسؤولیاته التي تكلفه بها المنظمة أو الجهة التي "األداء هو   

  ".ویعني النتائج التي یحققها الفرد بالمنظمة.ترتبــط وظیفته بها

  :الدراسات السابقة و المشابهة .6

 –عمر سعیدي و آخرون، معهد التربیة البدنیة و الریاضیة  : الدراسة األولى .1

  الجزائر -دالي إبراهیم 

، و كان عنوانها سیر الحصة 2001دورة  ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر  

 18- 15(من الناحیة النفسیة ، صنف أشبال  بالتدریبیة من طرف المدرب و عالقته بالالع

المشترك بین الدراسة و موضوع هذا البحث، هو أثر العالقة بین المدرب و ، و الجانب )سنة

فروض هذه الدراسة ، و التي  الالعبین على النتائج أو األداء الریاضي ، حیث تحققت

  :كانت

وجود عالقة بین المدرب و الالعبین و تأثیرها على النتائج الریاضیة إیجابا، بإنتهاج  - 

 .األسلوب القیادي

ه الدراسة على المنهج الوصفي الذي یهدف من وراءه إلى مسح شامل للحالة اعتمدت هذ

، و تم إعتماد هذا المنهج كونه یرتكز على تحلیل العالقات بین المتغیرات و  ةالمدروس

  .محاولة قیاسها ، من خالل اإلستبیان لكونه مناسب للموضوع

كرة القدم ینشطون  فرد ممثل في العبي 80تمت هذه الدراسة على عینة مكونة من 

  .في القسم الوطني الثالث
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  :الدراسة أهدافمن بین أهم 

تشخیص حالة الفرق الجزائریة من الجوانب النفسیة و اإلجتماعیة و الكشف عن  - 

المناخ الوجداني و اإلنفعالي من خالل تحدید نوعیة العالقات السائدة في الفرق ، بین 

 .المدربین و الالعبین

 .تحلیل نوعیة العالقة بین المدرب و الالعب محاولة دراسة و - 

محاولة تحلیل عام لمختلف الجوانب المتحكمة في بناء العالقات داخل الجماعات  - 

  .الریاضیة

حروش لمین، المعهد الوطني للتكوین العلي في علوم و  : الدراسة الثانیة .2

  .تكنولوجیا الریاضة، الجزائر

اإلدارة الریاضیة للمنشآت الریاضیة سواء  اإلتصال و أثره علىكان عنوان الدراسة   

  .في الداخل بین العمال و بین اإلدارة من جهة أو الخارج و تحسین صورتها

كانت اإلشكالیة المطروحة، إلى أي مدى یساهم لإلتصال بنوعیه الداخلي و الخارجي   

اضیة في إدارة المنشآت الریاضیة؟ و ماهي انعكاسات ذلك على استقطاب الجماهیر الری

  لها؟

كانت الفرضیات أنه یرجع وجود العالقات اإلجتماعیة بین األفراد داخل المنشآت   

الریاضة إلى وجود إستیراتیجیة فعالة لإلتصال، أما الفرضیة الثانیة فكانت تنص على عدم 

ثالثا ، جاءت الفرضیة . كفاءة مسیري المنشآت الریاضیة یؤثر سلبا على عملیة اإلتصال 

نصها ، استقطاب الشرائح اإلجتماعیة نحو المنشآت الریاضیة یعود إلى تفعیل األخیرة و 

  .من طرف مسیري اإلدارة الریاضیة لاإلتصا

منشآت ریاضیة غبر كامل  10مدراء ، من  10عامل و  300تمثلت عینة الدراسة في 

  .التراب الوطني

  :من نتائج، هو الطالبان الباحثانأهم ما توصل إلیه 

 .الهام و الفعال لإلتصال في إدراة المنشآت الریاضیة إثبات الدور - 



 .التعريف بالبحث: الفصل التمهيدي                                                                                                                   

9 |  
 

 .و المدراء دإدراج األهمیة البالغة لإلتصال في القضاء على المشاكل بین األفرا - 

 .زیادة عامل الرضا العملي للوصول إلى نتائج مرجوة - 

جامعة عبد الحمید ، إشراف العنتري محمد علي  میمون سمیر : لثةالدراسة الثا. 3

  .، الجزائرمستغانم  -بن بادیس 

كانت الدراسة بعنوان فاعلیة اإلتصال بین المدرب و الالعب في تحسین نتائج   

 2014الماستر في التربیة البدنیة و الریاضیة دورة جوان  شهادةالفریق، ضمن متطلبات نیل 

و الالعب فاعلیة في تحسین  المدربهل لإلتصال بین ، حیث تمثلت مشكلة البحث في 

 لإلتصال: ؟، و اقترح الطالب الباحث الفرضیة التالیة )أكابرصنف (نتائج فریق كرة القدم 

فیما یخص عینة البحث  أمابین المدرب و الالعب فاعلیة في تحسین نتائج فریق كرة القدم، 

الطالب المنهج  ، أي اتبع، وزعت علیهم استمارة تضم أسئلة استبیانمدرب  30فتمثلت في 

  .الوصفي في معالجة موضوع بحثه

إنتهت هذه الدراسة إلى انه العالقة الحسنة بین المدرب و الالعب ، و سهولة االتصال 

أنها المساهمة و بشكل جد مؤثر في تحسین نتائج فریق كرة القدم ن و العكس \بینهما من 

  .صحیح

 التعلیق على الدراسات السابقة:  

التواصل، داخل المؤسسات  أوفي مجملها تتناول دور اإلتصال  تالدارسالقد كانت   

هذا الدور في األداء الریاضي أو تنمیة دافع اإلنجاز و  أهمیةو الفرق الریاضیة، كما تناولت 

  .على تحقیق النتائج بكفاءة عالیة داألفراتحفیز 

نیة من خالل ما سبق، نستخلص أن غیاب أو ضعف اإلتصال داخل الفرق بصفتها مع

بموضوع دراستنا، و بین أفراد المؤسسات الریاضیة بصفة عامة، من شانه التأثیر سلبا على 

  .النتائج الریاضیة

كما یؤثر تأثیرا سلبیا، بالغ األهمیة على الالعبین و المدربین، و كذا العالقة بین   

، لذلك  المدرب  الالعب، و هو جانب اإلتصال بین هاذین األخیرین، في كل لقاء یجمعهما
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من ناحیة تأثیره جاءت الدراسة هذه إلظهار دور اإلتصال بین المدرب و الالعب الریاضي، 

  .الریاضي لالعبي كرة القدم ءعلى نتائج األدا

فهذه الدراسات ستساهم بعون هللا في تنظیم الجانب النظري ، و من خاللها سنحدد 

  .ستطالعیةالمنهج المتبع ، و إختیار العینة و حدود الدراسة اإل
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  :مقدمة

تمثل عملیة االتصال مع اآلخرین من أساسیات الحیاة الیومیة ، حتى أصبح الصمت   

نوعا من أنواع االتصال مع اآلخرین ألنه ینتمي إلى لغة الجسد ، و تتمثل أهمیة االتصال 

ثقافات الشعوب و تعمل هذه المهارة على نهوض الحیاة و استمرارها ، و  في عملیة تعزیز

تأتي هذه الدراسة من أجل مد جسر التعاون  و سد الفجوة بین مفاهیم االتصال و التعرف 

  .على وسائل االتصال و معوقاته و استراتیجیات التواصل الفعال 

ذه العملیة تعد نشاط و تعتبر عملیة التواصل همزة الوصل بین األشخاص ألن ه  

اجتماعي یتم فیه تفاعل الناس مع بعضهم بعض و أن أي نشاط البد من مجموعة من 

  .القواعد تحكم هذا النشاط من حیث العناصر و المعوقات

وفي إطار ما تقدم أصبح االتصال في القرن الحادي والعشرین قوة هائلة للتأثیر في   

وتعدیله ألنه یقوم على أساس فهم الجوانب اإلنسانیة ألفراد الجماهیر وفي تكوین الرأي العام 

  .المجتمع والمهارة الفنیة في االتصال بالناس والقدرة على رسم الخطط وتنفیذها

وتهدف طرق اإلعالم واالتصال جمیعها إلى تحقیق التوافق والعالقات العامة لصالح   

مصالح المشتركة بینهم والتعرف واكتشاف ال الناس،المجتمع وذلك من خالله فهم عقلیات 

  .على القوى المؤثرة فیهم ورسم الخطط المناسبة لمواجهتها
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  :تعریف االتصال وطبیعته  - 1-1

ِ االتصال    ) ( communication  شيء نقوم به في كل زمان ومكان نلتقي فیه

التي یقوم إنه من أكثر األنشطة . بأشخاص، أو نرید أن نوصل معلومة أو فكرة أو أمرًا إلیهم

ویحدث االتصال . بها اإلنسان في حیاته، وبطبیعة الحال أكثر من تناوله للطعام والشراب

بین الصغار والكبار واألصدقاء واألعداء والرجال والنساء مع بعضهم البعض ومع غیرهم 

  )19، صفحة 2005أحمد بن مرسلي ، ( .من البشر

أن نقول إنه عملیة إنشاء المعاني ومشاركة  -باختصار  -یمكننا  االتصال ؟فما هو   

ویحدث االتصال عندما یقوم الشخص بإرسال أو . اآلخرین فیها من خالل استخدام الرموز

وهذا األمر ال یشمل اللغة المنطوقة أو . استقبال المعلومات واألفكار والمشاعر مع اآلخرین

ل كذلك لغة الجسد، وأسلوب الشخص في طریقة تعبیره المكتوبة فحسب، ولكنه یشم

  .لآلخرین

اتصالهم    عند الجسد وٕابداء المشاعر یجعل البشرإن تبادل المعلومات ولغة   

  )45، صفحة 2014میمون سمیر ، ( :األنشطةینخرطون في جملة من 

أو المعبر عن نفسه أن یتذكر ماذا قال له نشاط المخ حیث یتعین على المتحدث  -1

  الشخص اآلخر أو عبر له عنه،

نشاط  نفسي إذ یتعین على كل متصل أن یفهم معاني الكلمات أو اإلیماءات وفهم  -2

  نفسه ونفسیات اآلخرین،

  نشاط اجتماعي حیث إن مجرد تبادل المعلومات یحدث في بیئة اجتماعیة، -3

تستعمل في تبادل المعلومات، واللغة عنصر مهم من  نشاط ثقافي ألن هناك لغة -4

  .عناصر الثقافة

كلمة أو إیماءة (وتبدأ عملیة االتصال حینما یقرر شخص ما أن یستخدم رمزًا لغویًا   

إلثارة معاٍن معینة لدى شخص ) أو إشارة أو أي شيء یعطى تفسیرًا من أصحاب هذه اللغة

جابات داخلیة خاصة بالشخص من صور ونقصد بالمعاني أي است. أو أشخاص آخرین

. ذهنیة أو تفسیرات أو مشاعر أو مفاهیم كالتي تثیرها فینا الكلمات التي نعرف دالالتها
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وتكتمل عملیة االتصال حینما تتوافق تلك االستجابات الداخلیة للمعاني الموجودة لدى 

  ).منشئ الرسالة(إلى حد ما مع الذي قام باالتصال ) الرسالة(مستقبل 

ولعلنا بهذا الشرح قد وصلنا إلى بدایة التعرف على مكونات االتصال، التي یعرضها القسم 

  .التالي 

 )67، صفحة 2005أحمد بن مرسلي ، (: عناصر االتصال ومكوناته  - 1-2

كانوا من األمور المهمة لفهم االتصال أنه عملیة مستمرة، فالناس ال یفكرون فیما   

فهناك . یتصلون بشأنه بعد انتهائه فحسب، بل إنهم یفكرون حال القیام باالتصال كذلك

الذي یتم فیه االتصال، وهذه مهمة ) المكان والجو النفسي (الكلمات والمالبس والبیئة 

كما أن عملیة االتصال تتطور وتتغیر بشكل ال یمكن أن تتوقع . بالنسبة للمرسل والمستقبل

حتى ) نشطة ومتحركة(فاالتصال إذن عملیة دینامیكیة . دث في الخطوة التالیةمعه ما سیح

كل حالة . وٕان كانت مجرد قراءة في صحیفة أو استماع إلى المذیاع أو مشاهدة للتلفاز

  :ال بد أن تشتمل على العناصر اآلتیة -مهما كانت فریدة  - اتصال 

  .االتصالالطرف األول في  المرسل أو القائم باالتصال أو -1

  .الرسالة -2

   .التشویش على الرسالة -3

  .المستقبل أو الطرف اآلخر في االتصال -4

  .القناة أو الوسیلة -5

  .رجع الصدى أو التغذیة الراجعة -6

  .بیئة االتصال أو السیاق الذي یتم فیه االتصال -7

  : ویمكن لنا أن نشرح كًال من هذه العناصر على النحو التالي

، 2005أحمد بن مرسلي ، ( :( Sender ) القائم باالتصال أو المرسلالمتصل أو  -1

  )72صفحة 

هو منشئ الرسالة، قد یكون شخصًا واحدًا أو أكثر ممن یقوم بهذا األمر في الوقت نفسه، 

كما أن المرسل قد یتحول إلى مستقبل والعكس كما یحصل في حالة التقاء الطالب مع 

قد یبدأ األستاذ بإرسال رسالة كإلقاء السالم على الطالب ولكن سرعان ما یتحول . األستاذ



 .اإلتصال أو التواصل: الفصل األول                                                                                                                  

16 |  
 

و بهذا یقوم المرسل بتقمص . ( یرد على الرسالة لفظیًا أو بإشارة منهالطالب إلى مرسل ف

یقرر المعنى الذي یرید إیصاله إلى الطرف اآلخر، ویرمَّز : أربعة أدوار في عملیة االتصال

، ویرسل الرسالة، ویتصور )یضع في كلمات أو إشارات تسمى رموزاً (المعنى في رسالة 

  ).ه الرسالة ویتفاعل مع استجابة المستقبل لهذ

حینما یقرر المرسل ما یرید من رسالته كمجرد نقل خبر أو :( Encoding ) الترمیز-2

أمر، أو إبراز تأثره بهذا الخبر أو نحو ذلك فإن علیه أن یضع المعنى المراد في شكل 

تؤلف جمیعها ) فیترجم المعنى بكلمات وأفكار وآراء وأصوات وتعبیرات جسدیة(رموز 

  .یرسلها إلى الطرف اآلخرالرسالة التي 

مجموع الكلمات والقواعد اللغویة واألفكار، والشكل  سالة هيالر : ( Message ) الرسالة -3

الظاهر للمتصل، وحركات الجسم والصوت، وجوانب الشخصیة التي تبرز للطرف 

واثق، خائف، ( اآلخر، كما أنها تشمل االنطباع والذي یعطیه اإلنسان عن نفسه 

  .وأسلوبه في التعبیر ) لخا... متردد، 

وتشكل الرسالة في مجملها دافعًا یرَسل للطرف اآلخر لیستثیر عنده استجابة معینة بناًء 

وتتشكل الرسالة أیضًا بطبیعة التشویش الذي یحصل . على طبیعة الرسالة وكیفیة استقبالها

ب الجبین فإن : فإذا قال األب البنه. لها والبیئة التي تتم فیها اذهب إلى حیث ترید وهو مقطِّ

الة ال تعني بالضرورة الموافقة على الذهاب،  ولكنها ربما تعني التهدید أو عدم الرضا الرس

  )74، صفحة 2005أحمد بن مرسلي ، (. عن الذهاب، وهكذا

  : ( Noise or Interference ) التشویش على الرسالة-4

وقد یكون مصدر . تشویشا علیهاكل ما یغیر المعنى المراد من أي رسالة یسمى   

وهذا المصدر . التشویش خارجیًا مادیًا كأصوات أبواق السیارات أو صوت المذیاع المرتفع

موجود بدرجة ما في كل بیئة اتصالیة، فرائحة المكان غیر المریحة، أو درجة حرارة الجو، 

إبطیه أو تعثر كلماته  أو رائحة العطر الفواحة، أو األمور الملفتة للنظر في المتحدث كرائحة

أو درجة سرعة حدیثة، أو مالبسه األنیقة جدًا، أو شكله الخارجي كلها مصادر خارجیة 

  )75، صفحة 2005أحمد بن مرسلي ، ( .للتشویش على الرسالة
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وبذلك فإن التشویش هو كل ما یشوش أو یشوه وضوح الرسالة ودقتها ومعناها     

  )75، صفحة 2005أحمد بن مرسلي ، (. وفهمها وتذكرها

  : (  Channel or Medium ) الوسیلة أو القناة الحاملة للرسالة-5

والقنوات . الوسیلة هي الطریق الذي تمر من خالله الرسالة بین المرسل والمستقبل  

الطبیعیة لنقل الرسائل هي موجات الضوء والصوت التي تمكننا من رؤیة اآلخرین 

  . وسماعهم

  )76-75، الصفحات 2005أحمد بن مرسلي ، ( : ( Receiver ) المستقبل-6

وقد یكون . یقوم المستقبل بتحلیل الرسائل وتفسیرها وذلك بترجمتها إلى معان معینة  

قد  -كما سبق التوضیح  -والمستقبل . المستقبل فردًا أو جماعة أو حتى منظمة كبرى

: یتحول إلى مرسل ومستقبل في آن واحد؛ ذلك أن مهمة المستقبل تتلخص في ثالثة أمور

وهنا ال بد من . الرسالة وتحویلها إلى معان واالستجابة للرسالةاستقبال الرسالة، وفك رموز 

  . شرح معنى فك الرموز في الرسائل من قبل المستقبلین لها

  : ( Decoding ) فك الترمیز -7

سبقت اإلشارة إلى أن الرسالة تتضمن رموزًا لفظیة أو غیر لفظیة الستثارة معینة لدى 

تفسیرها دائمًا بطریقة واحدة لدى كل المستقبلین فإن المستقبل، وبما أن الرسائل ال یمكن 

كل مستقبل سیقوم بمعالجة الرسالة في ذهنه ویقارنها بالرسائل والتجارب السابقة لیكتشف 

وتبعًا لخلفیة المستقبل وتجاربه فإن تلك الرموز إذا لم یصاحبها توافق مع . ماذا تعنى له

  .لرسالة قد یأتي بغیر النتائج المرغوبةخبرات المرسل أو صاحبه التحیز فإن تفسیر ا

    : ( Feedback ) رجع الصدى أو التغذیة الراجعة -8

لجعل ) رجع صدى(إن رجع الصدى عملیة آنیة تتم من خالل إرسال المستقبل استجابات 

وهذا یعطینا . المرسل یعرف أثر رسالته ومدى وصول المعنى المطلوب منها إلى المستقبل

مع بیئة االتصال والتعرف على أنفسنا أكثر حینما نرسل رسائل إلى قدرًة على التكیف 

وكلما زادت . اآلخرین مما یجعل االتصال بحق عملیة مشتركة بین المرسل والمستقبل

كان ذلك أدعى لتعزیز المعلومات في ) رجع الصدى أو التغذیة الراجعة(االستجابات 

  )79، صفحة 2005مرسلي ، أحمد بن ( .الرسالة
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  :بیئة االتصال والسیاق الذي یتم فیه-9

. یعنى هذا الجو العام المتمثل في المحیط النفسي والمادي الذي یحدث فیه االتصال

وتشمل البیئة المواقف والمشاعر والتصورات والعالقات بین المتصلین وكذلك خصائص 

  .الحرارة فیهالمكان مثل سعته، وألوانه، وترتیبه، ودرجة 

فمثًال یحتاج إلقاء . وال شك في أن بیئة االتصال تؤثر على طبیعة االتصال ومدى جودته

  . درس علمي إلى بیئة هادئة مناسبة ولیس إلى بیئة صاخبة مزعجة

  )123، صفحة 2006أمیرة محمــد، ( :أنواع االتصال  - 1-3

وتبعًا لذلك فإن هناك . یتحدد نوع االتصال بناء على عدد األشخاص الذین یشتركون فیه

 -واالتصال الجمعي  -واالتصال الشخصي  -االتصال الذاتي : خمسة أنواع من االتصال

  : وسنشرحها فیما یلي. واالتصال بین الثقافات -واالتصال الجماهیري

  : ( Intrapersonal Communication )  االتصال الذاتي -1

ویتعلق هذا باألفكار . هذا النوع من االتصال یحدث لكل منا حینما نتحدث مع أنفسنا

وبما أن االتصال یتركز في داخل . والمشاعر والمظهر العام ـ كما نراه ونحس به ـ في ذواتنا

وتتكون الرسالة من األفكار . اإلنسان وحده، فإنه هو المرسل والمستقبل في الوقت نفسه

المشاعر، كما أن وسیلة االتصال هي المخ الذي یترجم األفكار والمشاعر ویفسرها، وهو و 

نفسه الذي یصدر رجع الصدى عندما یقّلب المرء األفكار والمشاعر فیقبل بعضها ویرفض 

  .البعض اآلخر أو یستبدلها بغیرها

  :  )ersonal CommunicationterpIn  (االتصال الشخصي-2

الشخصي حینما یتصل اثنان أو أكثر مع بعضهم البعض عادة في جو یحدث االتصال 

. غیر رسمي، لتبادل المعلومات ولحل المشكالت ولتحدید التصورات عن النفس واآلخرین

االتصال الثنائي واالتصال في مجموعات : ویشمل االتصال الشخصي نوعین رئیسین هما

  .صغیرة

  : ( Group Communication ) االتصال الجمعي-3

إلى عدد من األفراد ) متحدث(في االتصال الجمعي تنتقل الرسالة من شخص واحد 

ویحدث . یستمعون، وهو ما نسمیه بالمحاضرة أو الحدیث العام أو الخطبة أو الكلمة العامة
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هذا عادة من خالل المحاضرات الدینیة أو التوجیهیة أو التجمعات الجماهیریة أو المظاهرات 

لترحیب والتأبین، والحدیث في األماكن العامة إلى عدد قلیل أو كثیر من السیاسیة وكلمات ا

  .الناس

  : ( Mass Media Communication ) االتصال الجماهیري-4

یحدث االتصال الجماهیري من خالل الوسائل اإللكترونیة كاإلذاعة والتلفاز واألفالم 

مل وسائل االتصال وتش. واألشرطة المسموعة واإلنترنت والصحف والمجالت والكتب

. الجماهیري كذلك وسائط االتصال المتعددة كاألقراص المضغوطة واألقراص المرئیة ونحوها

ورغم كثرة . وهذا یعني أن الرسالة یقصد بها الوصول إلى عدد غیر محدود من الناس

 استخدامنا لوسائل االتصال الجماهیري إال أن فرص التفاعل بین المرسل والمستقبل قلیلة أو

  .منعدمة في أكثر األحیان

  : ( Intercultural Communication ) االتصال الثقافي-5

ویحدث االتصال الثقافي حینما یتصل شخص أو أكثر من ثقافة معینة بشخص أو أكثر 

وحینئذ البد أن یعي المتصل اختالف العادات والقیم واألعراف وطرق . من ثقافة أخرى

. الوعي، فإنه سینتج عن االتصال قدر من سوء الفهموٕاذا غاب هذا . التصرف المناسب

على سبیل المثال، لو أنك سرت في مكان عام في الوالیات المتحدة األمریكیة ممسكًا بید 

صدیقك فسیظن الغربیون أنكما من الجنس الثالث بینما ال یرى الناس في الملكة العربیة 

  .بینكما السعودیة ذلك عیبًا، بل هو عالمة على حمیمیة الصلة

الذاتي والشخصي والجمعي ( ویمثل الشكل التالي أنواع االتصال األربعة األولى 

 .أما االتصال الثقافي فإنه قد یأتي على أي من هذه األنواع). والجماهیري 
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  .نموذج أنواع االتصال األساس  : 01شكل 

  

  

الشخص أ  الشخص ب    

الشخص ب   الشخص أ   

الشخص ج  الشخص د     

)الثنائي (االتصال الشخصي   

)في مجموعات صغیرة (االتصال الشخصي   

 املتحدث

فرد     

فرد    فرد      

فرد    فرد      

 االتصال الجمعي

الذات    

  االتصال الذاتي

 الرسالة الفردية

 الرسالة الثنائية
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 نماذج االتصال - 1-4

یمكننا وصف عملیة االتصال باستخدام النماذج التي تصور كیفیة حدوث هذه   

والنموذج عبارة عن مبسط لعملیة االتصال یعرض على هیئة رسم أو شكل یبین . العملیة

ذات فائدة كبرى ألنها تصور الموضوع والنماذج . عناصر االتصال وتسلسلها والعالقة بینها

  )131، صفحة 2006أمیرة محمــد، ( .المطروح بطریقة مرتبة توضح أبعاده بشكل مبسط

وفي هذا اإلطار سنجد أن الباحثین قد طوروا ثالثة نماذج رئیسة هي على النحو   

  :اآلتي

  :  ( Linear Model ) االتجاهالنموذج الخطي أو أحادي ) أ

قبل قرابة ستین عامًا نظر الباحثون إلى االتصال على أنه أمر یفعله شخص لشخص 

حیث یقوم المرسل بوضع أفكاره : وبهذا یشبه االتصال إعطاء حقنة في الجسد. آخر

إلى ) إلخ... حدیث، رسم، كتابة (ومشاعره في رسالة، ثم یحقنها من خالل وسیلة معینة 

وٕاذا ما قدر للرسالة أن تمضي من . قبل یقوم بنقل رموزها بطریقة تشبه ما أراده المرسلمست

  . في خط واحد مستقیم فإنه قد كتب لها النجاح) تشویش(غیر 

ویمكننا رؤیة هذا . قد یبدو هذا النموذج یسیرًا، ولكنه البدایة لفهم عملیة االتصال  

  : النموذج من خالل الشكل التالي

  (Adler, Ronald B. and all, 1995, p. 9) نموذج االتصال أحادي االتجاه : 02شكل  
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وحینما یبدأ باالتصال یختار . المرسل قد یكون رجًال أو امرأة، والمستقبل قد یكون أحدهما

لغة لفظیة مثل عبارة السالم علیكم، أو لغة غیر لفظیة مثل اإلشارة بالید ( رموزًا معینة 

هذه الرموز تمثل الرسالة ). للتحیة، وقد یكون بهما جمیعًا، إضافة إلى ابتسامة من الوجه 

. لیتحقق االتصال) یحللها ویفهمها(ترسل للمستقبل الذي علیه أن یفك رموز الرسالة  التي

  : Interactive { Dual } Model ) )أو ثنائي االتجاه ( النموذج التبادلي ) ب

النموذج ذو االتجاه الواحد لتفسیر عملیة االتصال سهل الفهم إال أنه ال یعكس العملیة 

من المرسل (ال یمكن القول بأن االتصال یسیر في اتجاه واحد  فمن ناحیة. االتصالیة بدقة

خاصة في االتصال  -؛ إذ یسهل علینا أن نرى أن معظم حاالت االتصال )إلى المستقبل

لقد كان النموذج السابق . تسیر في اتجاهین -بین شخصین أو مجموعة صغیرة من الناس 

من المستقبل تجاه ما یستقبله من  یتجاهل رجع الصدى ورد الفعل) ذو االتجاه الواحد(

رسائل، ثم یقوم بإرسال رسائل، وهكذا یتحول من مستقبل إلى مرسل ثم إلى مستقبل في 

  . وقت قصیر جدًا، بل حتى في الوقت نفسه

ومن ناحیة أخرى یفترض نموذج االتجاه الواحد أن كل رسالة یجري ترمیزها وفك   

ولكن الواقع أن كًال من المرسل والمستقبل . صدرموزها، وأن هذه عملیة تجري بوعي وعن ق

قد یرسالن رسائل دون وعي منهما، فال یعیان ما یصدر عنهما من رموز غیر لفظیة 

) التفسیر(كتعبیرات الوجه واإلشارات ودرجة الصوت ونحوها، وقد یفوتهما فك الرموز 

 Dimbleby, Richard and Graeme ). للرسائل التي یرسلها المتحدث أو القائم باالتصال

Burton, 1998, p. 34)  ، ومن هنا یكون من المناسب إبدال مسألة الترمیز وفك الرموز

  . بالسلوك االتصالي الذي یشمل األفعال القصدیة وغیر القصدیة لالتصال
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)في اتجاهین(نموذج االتصال التبادلي :03شكل   

باإلرسال واالستقبال ) الشخص أ والشخص ب(هذا النموذج یقوم كل من الطرفین يف   

ولقد عبرنا عن قیامهما بالترمیز وفك الرموز بالسلوك االتصالي حیث یرسل . للرسائل

وفي كال , الرسائل بقصد أو بدون قصد، ویفسر الرسائل ویفك رموزها وهو غیر منتبه لها

ب مرحلة إرسال الرسائل واستقبالها مما یؤثر على كفاءة الحالین نجد أن التشویش یصاح

  )11، صفحة Adler, Ronald B. and all ،1995(. االتصال وفعالیته

  :  ( Interactive  Model ) نموذج االتصال التفاعلي) ج

نظرًا ألن عملیة االتصال معقدة أكثر مما نتصور فإن كًال من النموذجین السابقین   

فاالتصال . یقُصر عن التفسیر الكامل لهذه العملیة) ذي االتجاه الواحد وذي االتجاهین(

كما أنه یعتمد . یعتمد على البیئة التي یتم فیها سواء كانت بیئة مادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة

  . ل النفسیة والذاتیة لكل من طرفي االتصالعلى العوام

الطبیعة التفاعلیة لالتصال تشرح لنا طبیعة التأثیر المتبادل الذي یحدث عندما   

نتفاعل مع بعضنا البعض، ألن االتصال لیس ما یفعله شخص لشخص ولكنه ما یفعله 

رف شخص مع شخص، فاالتصال یعتمد على العالقة مع الطرف اآلخر، وكلما كان الط

  .اآلخر أكثر مهارة في االتصال كانت فرص النجاح فیه أكبر
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ویشرح النموذج التالي هذه الطبیعة التفاعلیة لالتصال التي تشمل التبادل بین طرفي 

 (Dimbleby, Richard and Graeme Burton, 1998, p. 35 ). االتصال والبیئة االتصالیة

  )103، صفحة 2005أحمد بن مرسلي ، ( : االتصالخصائص  - 1-5

االتصال عملیة متشابكة العناصر حیث إنها تمتلئ بالرموز اللفظیة وغیر اللفظیة   

في ظل الخبرات الشخصیة و )  المستقبلون(والمستقبل ) المرسلون(التي یتبادلها المرسل 

خالل (وال یمكن أن یتطابق تفاعالن . والثقافة السائدة لكل متصلالخلفیات والتصورات 

. تطابقا تاما ألن كل حالة اتصال فریدة ومستقلة بذاتها وظروفها وسیاقها) عملیة االتصال

ولذلك البد من معرفة خصائص االتصال التي تعبر عن دینامیكیته أو حركته النشطة 

  )103، صفحة 2005أحمد بن مرسلي ، ( .التفاعلیة الدائبة

  : ( continuous process ) االتصال عملیة مستمرة -1

نظرًا ألن االتصال یشتمل على سلسلة من األفعال التي لیس لها بدایة أو نهایة   

ولذلك یستحیل على المرء أن یمسك بأي اتصال ویوقفه . محددة فإنها دائمة التغیر والحركة

إن االتصال ال یمكن إعادته تمامًا . بدراسته، ولو أراد أن یفعل ذلك لتغیر االتصال ویقوم

كما هو ألنه مبني على عالقات متداخلة بین الناس وبیئات االتصال والمهارات والمواقف 

  .والتجارب والمشاعر التي تعزز االتصال في وقت محدد وبشكل محدد

  : ( complete system )  االتصال یشكل نظامًا متكامالً  -2

یتكّون االتصال من وحدات متداخلة، وتعمل جمیعًا حینما تتفاعل مع بعضها البعض   

وٕاذا ما غابت بعض العناصر أولم . من مرسل ومستقبل ورسائل ورجع صدى وبیئة اتصالیة

 .تعمل بشكل جید فإن االتصال یتعطل أو یصبح بدون التأثیر المطلوب

 :ومتغیر االتصال تفاعلي وآني -3

االتصال نشاط ینبنى على التفاعل مع اآلخرین حیث یقوم الشخص باإلرسال   

ال یمكن أن یتصل شخص بآخر ثم ینتظر اآلخر حتى وصول . واالستقبال في الوقت نفسه

إننا عادة ما نرسل رسائل إلى .  الرسالة ثم یقوم بإرسال رسالة إلیه أو یستجیب لرسالته
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فمثًال یحدثك شخص عن حصول حادث . ل إرسال رسائلهم إلینااآلخرین حتى قبل أن یكتم

سیر لصدیق لكما، وٕاذا بك  قبل أن یكمل قصة حدوث الحادث تظهر عالمات الحزن 

وبالتالي یستجیب هو لتأثرك . علیك، وربما نزلت منك دمعة ألم وهو مازال مستمرًا في حدیثه

هكذا تتداخل الرسائل وتتفاعل وتتغیر و . فیختصر القصة، وقد یبدأ بتطمینك علیه وأنه بخیر

  . بسرعة وآنیة

  : ( mostly irreversible ) االتصال غیر قابل للتراجع أو التفادي غالباً  -4

ر لشخص أن یرغب في التراجع عن االتصال بعد حدوثه، فإنه ال یمكنه     إذا ما قّدِ

أو حتى نسیان قد یستطیع التأسف أو االعتذار أو إصالح ما أفسده االتصال . ذلك

هناك بعض االستثناءات مما یكون . ولكن ال یمكن مسحه أو الظن بأنه لم یحدث. االتصال

قد أعد لالتصال كرسالة ُكتبت، وقبل إرسالها إلى المرسَل إلیه یمكن إبقاؤها ولكن في حاالت 

لسابقة وبما أن االتصال ال یمكن التراجع عنه، فإنه ینبني على التفاعالت ا. قلیلة ومحدودة

إذا اتصلت بأحد المطاعم عدة مرات للحصول على . والتاریخ المشترك بین أطراف االتصال

  .نوع معین من الطعام ولم تجده، فإنك غالبًا لن تعید االتصال للغرض نفسه

وكما أن التراجع عن االتصال غیر ممكن غالبا فإنه ال یمكن تفادیه في كثیر من    

  -إذا ما تفادى أحدنا االتصال من جانب أصدقائه . الحاالت خاصة في االتصال الشخصي

 :أغراض االتصال. فإن ذلك قد یؤدي إلى آثار سلبیة على هذه الصداقة -مع رغبتهم فیه 

األغراض ویشبعون عددًا من االحتیاجات من خالل یحقق الناس مجموعة من   

. االتصال، إلى جانب أن االتصال بشكل فعال یوفر قدرًا من المتعة والرضا عن النفس

وسواء كان الحدیث مع شخص من بلد آخر أو مشاركة في مجموعة نقاش للبحث من حل 

باشرة؛ فإن نجاح مشكلة، أو كان محاولة إقناع اآلخرین بعمل شيء معین من خالل خطبة م

  .المرء في االتصال یشعره بالسعادة واالرتیاح
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ویتضح من خالل رصد أغراض الناس من االتصال أنها تتركز حول تحقیق الذات   

ویمكننا تقسیم المجاالت الرئیسة ألهداف . والحاجات الشخصیة وبناء العالقات مع اآلخرین

  :الناس في االتصال إلى أربعة مجاالت رئیسة

  )81، صفحة 2006أمیرة محمــد، ( : اض المتعلقة باالستجابة للحاجات الشخصیةاألغر  -1

    ( survival )  :البقاء والحفاظ على الحیاة  ) أ

إن بناء العالقات الشخصیة من خالل االتصال یؤدي إلى الحفاظ على صحة   

إلى األمراض البدنیة والنفسیة بفعل الضغط حیاة اإلنسان، كما أن غیاب االتصال یؤدي 

  .والقلق والوحدة والعزلة االجتماعیة

     ( sense of security ) الحاجة إلى األمان والشعور باالطمئنان  ) ب

مهما كانت حاجة اإلنسان مادیة، فإن حاجاته الروحیة توازیها إن لم یكن     

إننا نشعر . في ذاته وعلى نفسه كل إنسان یحتاج إلى الشعور  باألمن واالستقرار. أكثر

  .بحاجتنا إلى تقدیر اآلخرین وأننا مرغوب فینا من الناس

   : ( persuasion ) الحاجة إلى اإلقناع)  ج

إننا نتصل من أجل إقناع اآلخرین حتى یفكروا ویتصرفوا بالطریقة التي نفكر         

نهدف في أحیان كثیرة إلى تغییر آراء الناس ومواقفهم وحضهم على قول . بها ونتصرف

  . شيء أو فعله

    : ( control ) ممارسة القوة والسیطرة على اآلخرین )د

مثاًال ) المعلومات ووسائل اإلعالم من خالل السیطرة على ( وتمثل الدعایة   

واضحًا لهذا النوع من االتصال مثل ما كانت تمارسه ألمانیا النازیة أو االتحاد السوفیتي 

  .سابقًا أو ما تمارسه الوالیات المتحدة أو بریطانیا وبعض الدول الغربیة الیوم

   : (decision-making ) اإلعانة على اتخاذ القرار) هـ 

المتصلین في االتصال مع اآلخرین من أجل البحث عن القرار  ینخرط بعض    

  .به  المناسب تجاه تبني شيء معین أو سلوك محدد نفكر في القیام 
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    :( confirmation ) الحاجة إلى التوكید) و 

قد نتخذ قرارًا معینًا، ولكننا ال ندري هل نستمر في تنفیذه أو نمیل إلى التراجع      

  . االنقطاعأن الحاجة قائمة إلى التوكید واالستمرار أو عدم التوكید و  وهذا یعني. والتوقف

  : ( Social Needs Purposes ) األغراض المتعلقة بالجوانب االجتماعیة -2

  : یشتمل هذا الجزء على مجموعة من األغراض على النحو التالي

هذا المجال یتیح لنا االتصال بقصد : ( cooperation ) التعاون مع اآلخرین)  أ

نحن أفراد . التعاون مع اآلخرین من خالل تكوین مجموعات اجتماعیة ننتمي إلیها

... في أسر وأعضاء في مجموعة من زمالء العمل أو الهوایة أو الجوار أو الدارسة 

  . إلخ

إننا نتصل  : ( social maintenance ) الحفاظ على المؤسسات القائمة والمجتمع) ب   

من أجل الحفاظ على األسرة والحي والقبیلة والشركة أو المؤسسة التي نعمل بها أو 

  .وبقدر ما نحافظ  على ذواتنا ونفسیاتنا من الداخل. ننتمي إلیها

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ب�ن  �تصالية  عالقةال : الفصل الثا�ي

  املدرب و الالعب �� الر�اضة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .العالقة اإلتصالية بني املدرب و الالعب يف الرياضة: الفصل الثاين                                                                              

29 |  
 

  :مقدمة

إن الغرض األساسي من تناولنا لموضوع المدرب الریاضي هو التعرف على هؤالء 

الذین یتطلعون إلي العمل في مجال التدریب بالواجبات والخصائص والسمات والمعارف 

والدوافع التي ترتبط بشخصیة المدرب الریاضي وطبیعة عملة حتى یصبح في مقدورهم إعداد 

مل ، ألن المدرب الریاضي هو الذي یتولى قیادة عملیة التربیة والتعلیم أنفسهم لمثل هذا الع

  .لالعبین الریاضیین ، ویؤثر تأثیرًا مباشرًا في تطویر شخصیاتهم بصورة شاملة ومتزنة 

تتأسس عملیة تربیة وتعلیم الالعب الریاضي على مقدار ما یتحلى به المدرب الریاضي  و

من قیم وخصائص وسمات وقدرات ومعارف ومهارات ودوافع والتي یشترط توافرها في 

  .والنجاحالمدرب الریاضي حتى ُیكتب لعملة كل التوفیق 

هام والمعاونة الفاعلة إن المهمة الملقاة على عاتق المدرب الریاضي تتطلب منة اإلس

في تحقیق أهداف الدولة التي تحاول تحقیقها عن طریق المستویات الریاضیة العالیة ، 

فالمدرب الریاضي الذي یقتنع في قرارة نفسه بالمستقبل الزاهر للدولة ال یقنع فقط بمحاولة 

لعمل العمل على االرتقاء بالمستوى الریاضي لالعبین فحسب ، بل یبذل قصارى جهده ل

  .على تربیتهم تربیة خلقیة واإلسهام بقدر كبیر في محاولة تنمیة الشخصیات الواعیة والفعالة 

ویتطلب األمر من المدرب الریاضي لضمان نجاحه في تحقیق تلك الواجبات أن یكون على 

 إلمام بالنظم والقواعد والقوانین والمفاهیم والقیم والعادات السائدة في مجتمعة والتي یتأسس

علیها أیدیولوجیة الدولة وبهذه الطریقة یستطیع المدرب الریاضي أن یسهم بنصیب وافر في 

  .العمل على البناء الشامخ لوطنه ورفعة رایته عالیة خفاقة بین مختلف األمم 
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  :المدرب الریاضى  -2-1

 مستواهم في وتؤثر الالعبین وتدریب تربیة عملیة تتولى التي التربویة الشخصیة هو

 ، متزناً  شامالً  تطویراً  الالعب شخصیة تطویر في فعال دور وله ، مباشراً  تأثیراً  الریاضي

 ویمثل ، ومعلوماته تصرفاته جمیع في به یحتذي أعلى مثالً  المدرب یكون أن وجب لذلك

 صفحة ،2006 ، میلج كمال( .التدریب عملیة في والهام األساسي العامل الریاضي المدرب

41(  

  :الناجح الریاضي المدرب خصائص -2-2

 .الغرور وعدم بالواقعیة یمتاز - 

 الصعبة المواقف في والتنظیم التنسیق على قادراً  - 

 .العمل في باإلخالص یتمیز - 

 المناسبة للظروف وفقاً  والمرح الدعابة یستطیع - 

 .المتبادل باالحترام یتمیز - 

 المواقف في والتماسك االنفعالي بالثبات یتمیز - 

 .العقالني بالتفكیر یتمیز - 

 .الموهوبین اكتشاف على بالقدرة یتمیز - 

 .الفوز تحقیق في والرغبة بالحماس یتمیز - 

 .الالعبین بین التفرقة وعدم بالعدل یتمیز - 

 .بالنفس بالثقة یتمیز - 

 .الفاضلة باألخالق یتمیز - 

 .اآلخرین على التعدي وعدم باألمانة یتمیز - 

 .التدریب لبرامج السلیم العلمي لتخطیطا على قادراً  - 

 .العمل في والجدیة بالوفاء یتمیز - 

 .المتغیرة الصعبة المواقف وقراءة بالمرونة یتمیز - 

 .المهني التأهیل من عالي بقدر یتمتع - 

 .البطولة مستوى على الریاضي النشاط مارس قد یكون - 
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 .جیدة بصحة ویتمتع وریاضیاً  طبیاً  الئقاً  یكون أن - 

 .العصر مستجدات كل على ومطلعاً  مثقفاً  یكون - 

 .لالعبین قدوة یكون حتى مدخناً  یكون ال أن یجب - 

 .واألحزان األفراح في الالعبین یشارك أن - 

 .الالعبین بحب متمتعاً  یكون أن - 

 .فیه یعیش الذي المجتمع واتجاهات للدولة، العامة بالسیاسة ملماً  یكون أن - 

 . صةوالخا العامة الریاضیة بالثقافة یهتم - 

  :الریاضي المدرب وممیزات خصائص أهم من أن مختار محمود حنفي ویرى

 .االجتماعي الذكاء - 

 .التدریب خطة وضع في الذكاء - 

 .والعدالة األمور على الصائب الحكم - 

 .بالنفس والثقة االنفعالي النضج - 

 .التخصصیة بالریاضة الجیدة المعرفة - 

 .الخبرة السابقة كالعب - 

 .باالحترامالمظهر العام الموحي  - 

 .والصحة النفسیة البدنیة اللیاقة - 

 .الصوت القوي المقنع - 

 )17 صفحة ،2006 ، بوجلیدة حسان( .القدرة على التعبیر وتوصیل المعلومة - 

  :الریاضي المدرب صفات  -2-3

 .حسن المظهر .1

 .الصحة الجیدة .2

 .القدرة على قیادة الفریق الریاضي .3

 .الثقافة والمعلومات التدریبیة في الریاضة التخصصیة والمقدرة على تطبیقها .4

 .حسن التصرف .5

http://www.sport.ta4a.us/fitness/1112-physical_fitness.html
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كاألمانة، الشرف، العدل، المثابرة، الوالء، المسئولیة، ( التمسك بمعاییر األخالق  .6

 ).الصدق

كالثبات االنفعالي ، االنبساطیة ، الصالبة ، ( التمتع بالسمات الشخصیة اإلیجابیة  .7

 ).التحكم الذاتي ، االجتماعیة

كالتنظیم، المثابرة، اإلبداع، المرونة، القدرة على ( التمتع بالسمات النفسیة اإلیجابیة  .8

 ).النقد البناء

 .القدرة على التكیف مع المجتمع .9

  :رب الریاضي الناجح وأهمها ما یليالسمات الشخصیة للمد  - 1-4

 .)العملیة( الشخصیة الفعالة  الشخصیة الواقعیة أي - 1

 .الشخصیة اإلبداعیة - 2

 .لدیها ملكة ا لتغییر.الشخصیة التي تتمیز بالذكاء  - 3

 .القادر على اتخاذ القرار.الشخصیة االنبساطیة - 4

  .السیطرةالشخصیة المحببة و الودودة القادر على  - 5

  ).الغیر متغطرسة(  انفعالیا،الشخصیة القانعة المتزن  - 6

  : السمات الشخصیة للمدرب الریاضي الناجح - 1-5

 Tutko وتتكو،  Ogilvie أوجیلفي( أشار العدید من الباحثین في علم النفس الریاضي 

إلي أن المدرب الریاضي الناجح  ) Svoboda وسفوبودا،  Arnheim وأرنهایم،  Klafs وكالفس

عن المدرب الریاضي غیر الناجح بالعدید من السمات ، وقد قام محمد حسن عالوي یتمیز 

 )43، صفحة 2002محمد حسن عالوي، ( : ببلورة أهم هذه السمات وتلخیص أهمها فیما یلي

 . تحمل المسؤولیة  -               .االنفعاليالثبات  - 

 . اإلبداع -     .والتعطفالتناغم الوجداني  - 

 . المرونة -      . القدرة على اتخاذ القرار  - 

 . القیادة -         . الطموح -                 .الثقة بالنفس  - 
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 : الثبات االنفعالي .1

یعتبر التحكم في االنفعاالت من األهمیة بمكان المدرب الریاضي الناجح حتى یستطیع 

نفوس الالعبین ، وحتى یستطیع أن یعطي تعلیماته ونصائحه إشاعة الهدوء واالستقرار في 

لالعبین بصورة واضحة ونبرات هادئة وخاصة في مواقف المنافسات الریاضیة ذات الطابع 

 . االنفعالي العنیف والضغوط النفسیة العالیة

وكثیرًا ما یصادف المدرب الریاضي العدید من المواقف العصیبة سواء في عملیات التدریب 

الریاضي أو المنافسات الریاضیة والتي تتطلب من المدرب الریاضي ضبط النفس وكبح 

جماحها والسیطرة على انفعاالته ، إذ أن سرعة االنفعال والغضب والعصبیة وسرعة التقلب 

والحدة من العوامل التي تسهم في األضرار البالغة بالعمل التربوي الریاضي للمدرب ، 

 . سلبي لنفوذ وسلطة المدربوتساعد على التأثیر ال

أي ینتقل أثرها " معدیة " هذا من ناحیة ، ون ناحیة أخرى فإن االنفعاالت كما یقولون 

بسرعة ، فظهور انفعاالت الخوف والقلق والتوتر واإلستثاره على المدرب الریاضي سوف 

مباشرة عن  ینتقل أثرها بصورة فوریة على الالعبین ، وبالتالي یصبح المدرب مسئوال بصورة

 . تحكم الالعبین في انفعاالتهم

 : التناغم الوجداني والتعاطف .2

إحساس وٕادراك المدرب الریاضي لما یحس به  " Empathy بالتناغم الوجداني" یقصد 

" التناغم الوجداني " الالعب وتفهم انفعاالته وتقدیره لما یعانیه ، ویجب علینا أن نفرق بین 

الن التعاطف یقصد به مشاركة  " Sympathy ة الوجدانیةالتعاطف أو المشارك" وبین 

المدرب الریاضي لالعبین في انفعاالتهم ـ أي مشاركة وجدانیة بغض النظر عن نوعها 

 . وأسبابها

من أبرز السمات الفاعلة " التناغم الوجداني " وقد أشارت العدید من الدراسات إلى أن 

عبین ، إذ أن هذه السمة تساعد المدرب بالنسبة للمدرب الریاضي كمعین ومساعد لال
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الریاضي على تفهم حاجات ومیول ودوافع الالعبین ، لیس بهدف التأثیر علیهم ولكن بهدف 

 . القدرة على حفزهم إلخراج أحسن ما عندهم

 اإلتصالیةومن ناحیة أخرى فإن سمة التناغم الوجداني للمدرب الریاضي تكمن في مهاراته 

ى تفهمهم وتقدیرهم والمیل والشعور الصادقین للمدرب تجاه العبیه ، بالالعبین وقدرته عل

 . األمر الذي یعمل على اكتسابه لثقتهم وتقدیرهم

والعالقة بین المدرب الریاضي والالعبین والتي تتأسس على االحترام والعطف والحب والثقة 

التي تعمل على نجاح المتبادلة وٕاحساس المدرب بجهود الالعبین تعتبر من بین أهم العوامل 

 . هالمدرب الریاضي في عمل

للمدرب " التعاطف أو المشاركة الوجدانیة " ومن ناحیة أخرى ینبغي النظر إلي مفهوم 

الریاضي لیس على أنها مشاركة النفعاالت الالعبین في مواقف توترهم واستثارتهم وانفعاله 

بغي النظر إلي مفهوم التعاطف بمثل انفعاالتهم في مواقف المنافسات الریاضیة ، بل ین

والمشاركة الوجدانیة من ناحیة إحساس المدرب الریاضي بأفراح وسعادة الالعبین أو 

مشاكلهم االجتماعیة أو كل ما یلم بهم من أحداث أو أحزان وأن تتسم هذه المشاركة 

 . الوجدانیة باإلیجابیة والفاعلیة

 : القدرة على اتخاذ القرار .3

التي تمیز المدرب الریاضي الناجح عن المدرب الریاضي غیر  من بین أهم السمات

الناجح قدرته على سرعة اتخاذ القرار ، وخاصة في مواقف المنافسة المتغیرة التي تتطلب 

سرعة اختیار بین بعض البدائل اختیار بدیل محدد بصورة رشیدة وعقالنیة ولیس بصورة 

 . عاطفیة أو انفعالیة

لى سرعة مالحظة مواقف التدریب أو المنافسة الریاضیة وقدرة المدرب الریاضي ع

و كذلك القدرة على سرعة اتخاذ قرار بتنویع أو تغییر , والحكم علیها بطریقة موضوعة 

التصورات الخططیة أو سرعة التعرف على مكمن الخطأ في األداء كلها عوامل هامة 

 . مرتبطة على اتخاذ القرار



 .العالقة اإلتصالية بني املدرب و الالعب يف الرياضة: الفصل الثاين                                                                              

35 |  
 

القصوى في اتخاذ القرار بل البد أن یرتبط بذلك اتخاذ القرار  السرعة ولیس المهم هو

 . المناسب في التوقیت المناسب

 : الثقة بالنفس .4

وخبراته إن المدرب الریاضي الذي یتمیز بثقته في نفسه وفي قدراته ومعلوماته ومعارفه 

یكتسب مركزًا قویًا بین الالعبین ویساعد على احترامهم له وتقبلهم لتوجیهاته والثقة بالنفس 

 . تساعد المدرب الریاضي على سهولة اتخاذ القرار وتقبل أراء الالعبین دون حساسیة مفرطة

أو التوتر في  القلق كما أن المدرب الریاضي الواثق من نفسه ال یظهر علیة التردد أو

 . المواقف غیر المتوقعة ، ویستطیع بسهولة إبراز وجهة نظرة لالعبین وٕاقناعهم بها

ر ولمغاالة في الثقة بالنفس أو الغرور من جانب لمدرب الریاضي من العوامل ذات األث

 . العكسي على الالعبین وال تساعد على توطید العالقات اإلیجابیة معه

 : تحمل المسؤولیة .5

في بعض األحیان نجد أن بعض المدربین یرجعون أسباب الفشل أو الهزائم إلى الالعبین 

أو الفریق الریاضي أو إلى بعض األسباب أو العوامل األخرى ، في حین أنهم قد ینسبون 

لیهم ، وبغض النظر عن األسباب التي تؤدي إلي الفوز أو الهزیمة فإن هناك الفوز والنجاح إ

جزء من المسؤولیة یقع على عاتق المدرب الریاضي والبد أن یتحمل هذه المسؤولیة بقدر 

 . كبیر من الشجاعة

فالمدرب الریاضي الناجح یكون مستعدًا لتحمل المسؤولیة في جمیع األوقات ، وخاصة 

، ویسعى إلي ممارسة النقد الذاتي قبلي انتقاد اآلخرین ، ومحاولة مواجهة  في حاالت الفشل

 . األسباب التي أدت إلي مثل هذه الحاالت

وتحمل المسؤولیة یتطلب قوة اإلرادة من المدرب الریاضي وشجاعة المواجهة لألخطاء 

  . الناجمة ومحاولة بذل الجهد لتصحیح هذه األخطاء

  

 

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1533-speed2.html
http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/1057-concern.html
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 : اإلبداع .6

على اإلبداع واستخدام العدید من الوسائل الحدیثة والمبتكرة أثناء التدریب إن القدرة 

الریاضي ، وكذلك التشكیل المتنوع للبرامج التدریبیة والقدرة على إبراز أنواع متجددة ومبتكرة 

في مجال عملیة التدریب الریاضي تعتبر من بین أهم العوامل التي تظهر قدرة المدرب 

 . الریاضي على اإلبداع

إن الروتینیة في إصدار توجیهات أو في تشكیل أنواع األداء الحركي أو الخططي ال 

 . تساعد على تنمیة وتطویر أداء الالعبین

 . فالمدرب الریاضي الناجح مبدع مبتكر والمدرب الریاضي غیر الناجح روتیني وتقلیدي

 : المرونة .7

قف المتغیرة ، وخاصة في نطاق یقصد بالمرونة هي القدرة على التكیف و المواءمة للموا

 . الظروف ذات الضغوط النفسیة العالیة كما هو الحال في المنافسات الریاضیة

وال یقصد بالمرونة أن یتغاضى المدرب الریاضي عن الخطأ أو یتقبل األمر الواقع لعدم 

وة القدرة على تحقیق األهداف المرج: حدوث المزید من المشاكل ولكن یقصد بسمة المرونة 

في ضوء متطلبات الموقف وٕامكانیة استخدام أكثر من وسیلة لتحقیق الهدف وعدم الجمود أو 

 . النمطیة أو اإلسرار على طریقة واحدة وعدم تغییرها بالرغم من فشلها في تحقیق األهداف

المدرب الریاضي الذي یتسم بالمرونة مدرب واقعي یتعامل مع األحداث بطریقة واقعیة ولیس 

 .خیالیةمثالیة أو رومانسیة أو بطریقة 

 : الطموح .8

المدرب الریاضي الناجح طموح یتمیز بالدافعیة نحو التفوق والمزید من التفوق في ضوء 

األسس الموضوعیة ، وبالتالي یسعى إلي دفع وحفز العبیه بشتى الوسائل اإلیجابیة لتحقیق 

 . أعلى ما یمكن من مستوى

والمدرب الریاضي الطموح یتمیز بالمثابرة واإلسرار وعدم فقد األمل في تحقیق الهدف 

النهائي ، وال یستسلم بسهولة ویسعى نحو تطویر نفسه وتطویر قدراته ومعلوماته ویتمسك 
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بأهدافه بغض النظر عن قیمة الوقت والجهد ، وال یقنع بمكاسبه الحالیة ولكن یسعى إلي 

  . إطار اإلمكانات المتاحة واستثمارها ألبعد مدى مزید من المكاسب في

 : القیادة .9

المدرب الریاضي الناجح یتسم بسمة القیادة ویقصد بذلك قدرته على التوجیه والتأثیر في 

سلوك الالعبین وقدرته على الترتیب والتنسیق المنظم للمجهودات الجماعیة من أجل التوصل 

 . الفریق والالعبین إلي أقصي درجةإلي تطویر مستوى وقدرات ومهارات 

وكذلك قدرته على حفز الالعبین وٕاثابتهم وكذلك قدرته على نقد الالعبین أو توقیع بعض 

 .المناسبالعقوبات علیهم في التوقیت 

والمدرب الریاضي الذي یتسم بسمة القیادة یحترمه الجمیع ویقدرونه ویستمعون إلیة 

محمد حسن (. قون في قدراته على قیادتهم ورعایتهموینفذون توجیهاته عن طیب خاطر ویث

  )24-21، الصفحات 2002عالوي، 

" إلى أراء  " Gould 1999 جولد و Weinberg اینبرج و" ومن ناحیة أخرى أشار كل من 

والذي حصل على العدید الذي یعتبر من المدربین الناجحین في كرة القدم  "Parcells بارسلز

العدید من السمات التي یعتقد أنها هامة لنجاح المدرب " من البطوالت الهامة وقد حدد 

  )46-44محمد حسن عالوي، بال تاریخ، الصفحات (. الریاضي

 .القدرة على إكساب الوالء الجماعي للفریق الریاضي -.                 المرونة - 

 .تحمل المسؤولیة  - .                         الثقة بالنفس - 

 اإلعداد الذاتي الجید لمهنة التدریب الریاضي - .   الصراحة والصدق في القول والعمل - 

 .الضبط الذاتي -                             . الصبر  - 

 . تكیف للمواقف الطارئة أو المتغیرةالقدرة على سهولة ال - 

الذكاء ، التفاؤل ، الدافعیة : إلي هذه القائمة كل من " جولد " و " واینبرج " كما أضاف 

 .الداخلیة لإلنجاز والتعاطف
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، الصفحات 2002محمد حسن عالوي، ( .السمات الشخصیة للمدرب الریاضي الناجح: 04شكل رقم

25-26(   
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  :الشخصیة الریاضي المدرب سمات اراتاختب - 1-6

  یمكن للمدرب الریاضي أن یختبر نفسه :الریاضيقیاس السمات الشخصیة للمدرب

 :لمحاولة التعرف على نوعیة سماته الشخصیة باستخدام التالي

 . ولتكن العنف ومدى انطباقها علیك بأي درجةتم اختیار صفة واحدة :التعلیمات  - 

من خالل المثال السابق یقوم المدرب بوضع دائرة حول الدرجة التي یرى نفسه فیها 

 . ویجب من مراعاة الصدق مع النفس في اإلجابات

 )49-46تاریخ، الصفحات محمد حسن عالوي، بال ( : قائمة السمات الشخصیة:  01جدول رقم 

بدرجة  السمة

 كبیرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قلیلة

 ال هذا و

 ال ذاك

بدرجة 

 قلیلة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 كبیرة

 عكس السمة

 غیر قادر 3 2 1 0 1 2 3 قادر على اتخاذ القرار

 غیر واثق من نفسه 3 2 1 0 1 2 3 واثق من نفسه

 ال یتحمل المسئولیة 3 2 1 0 1 2 3 یتحمل المسئولیة

 منطوي 3 2 1 0 1 2 3 اجتماعي

 غیر حازم 3 2 1 0 1 2 3 حازم

 غیر طموح 3 2 1 0 1 2 3 طموح

 متشائم 3 2 1 0 1 2 3 متفائل

 غیر ثابت انفعالیا 3 2 1 0 1 2 3 ثابت انفعالیا

 غیر مرن 3 2 1 0 1 2 3 مرن

 الضغوطال یتحمل  3 2 1 0 1 2 3 یتحمل الضغوط النفسیة

 غیر ذكي اجتماعیا 3 2 1 0 1 2 3 ذكي اجتماعیا

 غیر متعاطف 3 2 1 0 1 2 3 متعاطف

 غیر مبدع ومبتكر 3 2 1 0 1 2 3 مبدع ومبتكر

 وعي منخفض بالذات 3 2 1 0 1 2 3 وعي عالي بالذات

 غیر قیادي 3 2 1 0 1 2 3 قیادي
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 : قائمة السمات الشخصیة مفتاح التصحیح:  02جدول رقم 

بدرجة  السمة

 كبیرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قلیلة

ال هذا 

 وال ذاك

بدرجة 

 قلیلة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 كبیرة

 عكس السمة

 غیر قادر 1 2 3 4 5 6 7 قادر على اتخاذ القرار

 غیر واثق من نفسه 1 2 3 4 5 6 7 واثق من نفسه

 یتحمل المسئولیةال  1 2 3 4 5 6 7 یتحمل المسئولیة

 منطوي 1 2 3 4 5 6 7 اجتماعي

 غیر حازم 1 2 3 4 5 6 7 حازم

 غیر طموح 1 2 3 4 5 6 7 طموح

 متشائم 1 2 3 4 5 6 7 متفائل

 غیر ثابت انفعالیا 1 2 3 4 5 6 7 ثابت انفعالیا

 غیر مرن 1 2 3 4 5 6 7 مرن

 الضغوطال یتحمل  1 2 3 4 5 6 7 یتحمل الضغوط النفسیة

 غیر ذكي اجتماعیا 1 2 3 4 5 6 7 ذكي اجتماعیا

 غیر متعاطف 1 2 3 4 5 6 7 متعاطف

 غیر مبدع ومبتكر 1 2 3 4 5 6 7 مبدع ومبتكر

 وعي منخفض بالذات 1 2 3 4 5 6 7 وعي عالي بالذات

 غیر قیادي 1 2 3 4 5 6 7 قیادي

یتم التعرف على السمات وقد قام العدید من الباحثین بدراسة مستفیضة لكي 

الشخصیة الهامة بالنسبة للمدربین، وقد استخدم الباحثین أحدث االختبارات لتحدید البروفیل 

الشخصي المثالي للمدرب الریاضي، وعند تحلیل هذه النتائج تبین اتفاق وجهات نظر 

 :الكثیرین حول السمات الشخصیة للمدرب الریاضي الناجح وأهمها ما یلي

 . العملیة  الشخصیة الفعالة  -             . الشخصیة الواقعیة   - 

 . الشخصیة المبدعة  -              .اإلبداعیةالشخصیة   - 

 . لتغییرلدیها ملكة ا  -    .تمیز بالذكاءالشخصیة التي ت  - 

 . القادر على اتخاذ القرار  -        . الشخصیة االنبساطیة   - 
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 . الشخصیة المحببة والودودة  -          . القادر على السیطرة   - 

 ( الغیر متغطرسة( الشخصیة القانعة   -                  .انفعالیاالمتزن  - 

فإن الریاضیین یرون في المدرب الشخصیة القویة التي  السمات،ومما ذكر من هذه 

مجابهة وفي كثیر من األحیان یكون قادرًا على  الصعبة،یمكن االعتماد علیها في المواقف 

  )20، صفحة 2002یحي السید الحاوي ، ( .الظروف المتغیرة وتنظیم أحوال العبیه

 : Coaching Skills  :مهارات التدریب للمدرب الریاضي  - 1-7

 :وتتضمن التالیة،كمدرب ستجد انه علیك أن تنمي المهارات 

 . فعال مع ریاضییكتعلم كیف تتمكن من االتصال بشكل   - 

 . أن تفهم عملیة التعلم و مبادئ التدریب - 

 . أن تفهم وتطبق الطرق التدریبیة المالئمة - 

 .أن تفهم أسالیب التدریب المختلفة - 

 . فهم إمكانیات األطفال أثناء النمو - 

 . توفیر المشورة للریاضیین حول مبادئ السالمة في اللعب - 

 . یز أعراضهأن تفهم أسباب اإلفراط في التدریب وتمی - 

 . أن تفهم كیف تقلل خطورة اإلصابة من قبل الریاضیین - 

 . إعداد برامج تدریبیة لتلبیة احتیاجات كل ریاضي - 

 . ساعد الریاضیین لتنمیة مهارات جدیدة - 

 . استعمال اختبارات لمراقبة عملیة التدریب وتوقع األداء المستقبلي - 

 . ةتقدیم المشورة للریاضیین حول احتیاجاتهم الغذائی - 

 . فهم مصادر الطاقة ومعرفة طرق تطویرها لكل ریاضي - 

 . نصح الریاضیین في مهاراة االسترخاء و التصور الذهني - 

 . نصح الریاضیین في استعمال المكمالت الریاضیة المسموح بها - 

  . تقویم أداء الریاضي في المنافسات 
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)http://www.iraqacad.org الكتروني، موقع( 

 )، موقع الكترونيCoaching Roles )http://www.iraqacad.org :  :أدوار المدرب - 1-8

 .نصح الریاضیین حول التدریب الذي سیطبق والمالبس واألجهزة الالزمة لذلك :الناصح - 

 .والمنافساتتقییم أداء الریاضیین خالل التدریب  :المقیم - 

 .العملیةنقل الریاضیین إلى مواقع التدریب والمنافسة في  :السائق - 

 .الریاضيیمكن أن یكون عامل مخفف لهم ومعزز لسیكولوجیة  :المستشار - 

  یستعرض للریاضیین المهارات التي یطلب منهم أن تحافظ على لیاقتك البدنیة :المهاري - 

 .فرحتهموفي  یصبح المدرب صدیق یمكن للریاضیین أن یشاركوه في مشاكلهم :یقصد - 

 .اللعبةجمع البیانات بالمنافسات الوطنیة والدولیة ومتابعة آخر التطورات في  :الباحث - 

 . قد یكون هذا جزأ من دورك كمستشار حیث غالبا ما توجه إلیك األسئلة :العالم - 

 .یمارسوهاتعلیم الریاضیین مهارات اللعبة التي  :المدرس - 

 . حافز على الریاضیین طوال السنة :المحفز - 

 . إعداد الخطط التي تالءم كل ریاضي :المنظم - 

غالبا ما یرغب الریاضي في تواجد المدرب قریبا منة لیساعده في تخطي  :الداعم - 

 .األزمات

 : أشكال ونوعیات المدربین الریاضیین - 1-9

وهو الذي یرغب في التجدید وزیادة معلوماته ومعارفه من خالل "  :المدرب المجتهد - 

 . " اشتراكه في الدورات التدریبیة سواء بالداخل أو الخارج

وهو المدرب المثالي في تفكیره وأخالقیاته وفي تعامله مع الالعبین "  :المدرب المثالي - 

 . " ومع المنافسین واإلدارة

ي سرعة الوصول إلى المستویات العلیا دون هو الذي یرغب ف"  :المدرب المتسلق - 

بذل الجهد والعطاء ، ودائمًا ما یستخدم الطرق الملتویة في الوصول إلي أغراضه ، 

 . " ودائمًا ما یفشل
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وهو نوعیة من المدربین ترغب دائمًا في التجدید واإلطالع على "  :المدرب الطموح - 

والتقییم المستمر لعملیة التدریب مع  أسالیب التدریب الحدیثة واالهتمام بالبحث العلمي

 ."اإلمكانیات المتاحة االعتبار،الوضع في 

وهو المدرب الذي ینظر إلي األمور بنظرة واقعیة ، واضعًا في "  :المدرب الواقعي - 

االعتبار إمكانیاته وٕامكانیات الهیئة التي یعمل بها وبالتالي یوظف ذلك وفقًا لقدرات 

 . " العبیه

 وااللتزام،وینقصها الواقعیة  الحیلة،وهذه النوعیة من المدربین قلیل "  :المدرب الحائر - 

لدي هؤالء المدربین ینقصه الدقة والوعي بكثیر من  التفكیر ولذلك نجد أن مستوى

 . " األمور

وتكون هذه النوعیة من المدربین غیر مستقرة مع فریق واحد "  :المدرب الطواف - 

وینظر إلي الجانب المادي كأساس في تنفیذه للتدریب وقد یكون بعض المدربین 

 . "محترف لهذه المهنة) المتمیز والجاد والطموح والكثیر منهم(

وهذه النوعیة من المدربین نجد أنها ترغب في "  :)الحدیث ( المدرب المودرن  - 

التحدیث ، وبعضهم یجید أكثر من لغة أجنبیة ، ودائمًا یسعى إلى حضور الدورات 

التدریبیة المتقدمة في الدول األجنبیة ، ویراسل المجالت الخاصة بالتدریب الریاضي 

ل الریاضي ، العالمیة ویستفسر عن أحدث المعارف والمعلومات الجدیدة في المجا

وكثیرًا ما تلقي هذه النوعیة من ) اإلنترنت ( من خالل شبكة المعلومات العالمیة 

المدربین استحسان كبیر من المسئولین ، وتتخطفهم األندیة الكبیرة سواء داخل دولته 

  )33-32، الصفحات 2002یحي السید الحاوي ، ( " .أو خارجها 

  

  

  

  

  

http://www.sport.ta4a.us/human-sciences/sports-psychology/1068-thinking.html
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  :ةالمدرب الریاضي و مهاراته اإلتصالی - 1-10

  :مفهوم اإلتصال كعملیة .1

، )التعامل(تعتمد عملیة التدریب الریاضي في جوهرها على إجادة المدرب للمهارات   

محمــد (: تصال بكفاءة في مواقف عدیدة، یصعب تحدیدها و منهافإنك كمدرب تحتاج لإل

  )82، صفحة 2002حسن عالوي، 

 .إقناع الالعب بأهمیة و فائدة البرنامج التدریبي - 

 .مساعدة الالعب على أداء مهارات جدیدة - 

 .التعبئة النفسیة لفریقك مقابل منافس قوياستثارة الدافع و  - 

 . حل بعض المشكالت أو الصراع بین العبي الفریق - 

و لكي یكون المدرب ناجحا في التأثیر على اآلخرین، و كذلك بالسماح لآلخرین   

المختلفة و المتعددة،  ابالتأثیر علیه ، ینبغي أن یتقن مهارات اإلتصال بأنواعها و أسالیبه

تفي بمعرفة بعض النقاط و النصائح عن كیفیة اإلتصال الفعال حتى یصبح فیجب أن ال یك

 �� مجال العالقة مع الالعب�ن 

 الديموقراطي املوجھ املسيطر

 �� مجال تخطيط و تنفيذ التدر�ب

 علمي، خ��ا�ي خ��ا�ي، علمي علمي، نظري 

 �� مجال التوجيھ و �رشاد �� املنافسات

)88، صفحة 2002محمد حسن عالوي، ( األنماط الشائعة للمدربین الریاضیین: 05شكل رقم   

 نفسا�ي �ادىء انفعا��
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مدربا ناجحا، بل ینبغي أن یتخذ من الخطوات الهامة التي تساعد على تحسین المهارات 

  .اإلتصالیة

إن نجاح المدرب فبقیادة عملیة التدریب و المنافسة یعتمد بدرجة كبیرة على اإلتصال   

مع األفراد أو الالعبین سواءا خالل التدریب أو المنافسة أو خارج في العدید من المواقف و 

 )84، صفحة 2003علي الفهمي بیك و آخرون، (. نطاق اللعب

 :كیف یحدث اإلتصال .2

  :اإلتصال مع الالعبین یتضمن الخطوات التالیة  

 .ترجمة األفكار في شكل رسالة - 

 .و محاولة تفسیرهاإستقبال الرسالة  - 

 .تفكیر المستقبل في الرسالة و اإلستجابة لها - 

 .عبر قناة اإلتصال) الالعب(نقل الرسالة إلى المستقبل  - 

 .أن تقرر ٍإرسال رسالة عن شيء معین لالعب - 

 )93، صفحة 2002محمــد حسن عالوي، ( :مهارات اإلتصال للمدرب الریاضي .3

 هناك عدة أسالیب تجعل المدرب بفقد الثقة و اإلحترام في مدربه، و : اإلحترام

 :و الثناء الذي یقدمه المدرب على نحو سلبي منها عیفسر التشجی

تقدیم المدرب التشجیع لالعب فقط في حالة الفوز، و یصرف النظر عن األداء أو  - 

 :و تقدیر منهاالجهد الذي یبذله الالعب، و هناك أسباب تجعلك موضع ثقة 

 .المعرفة الجیدة بالریاضة - 

 .التعبیر عن مشاعر الصداقة و الود نحو الالعبین - 

 تحلیل سلوك المدرب المثالي، على المدرب أثناء التدریب و  :التعامل اإلیجابي

 )95، صفحة 2002محمــد حسن عالوي، ( :المنافسة، بــ

 .و الثناء لالعبینیقدم التشجیع  - 

 .التربویة لتوجیه الالعبین تیستخدم العبارا - 

 .یتیح الفرصة لالعبین للمشاركة في إتخاذ القرارات - 

 .یهتم بالریاضي أوال، ثم المكسب ثانیا - 
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 :تحلیل األسلوب السلبي للمدرب، و ذلك

 .كثیر النقد و التهدید لالعبین - 

 .نادرا ما یقدم التشجیع و الثناء - 

 .التشجیع ، یتبعه بالتعلیقات السلبیةإذا قدم  - 

 .یستخدم العبارات الغیر تربویة - 

الالعب الثقة بین  ضعفالسلبي للمدرب ، تؤدي إلى  باألسلو  أنتجدر اإلشارة إلى   

، و إلى تقص التقدیر و اإلحترام، مما یؤثر على أداء الالعبین ریاضیا  المدرب و 

 .میدانیا و حتى سلوكیا

أثناء اللعب، ارتكب أحد الالعبین خطأ فنیا، و تكرر الخطأ " : توجیهات األداء  .4

 )43-42، الصفحات 2000أسامة كامل راتب ، ( ".عدة مرات

وجه المدرب النقد لهذا الالعب عن الخطأ، دون أن یوضح كیفیة   :1الموقف 

  .إصالحه

طلب المدرب من جمیع أعضاء الفریق التوقف عن الممارسة، و ركز  :2الموقف 

  .على الخطأ الذي ارتكبه الالعب كیفیة إصالحه

قام المدرب بتبدیل الالعب الذي ارتكب الخطأ، و أخذ یوجه بشكل  :3الموقف 

  .فردي كیف یتم إصالح الخطأ

  :تحلیل سلوك المدرب

دم التوجیهات، و ذلك بفقد الثقة به المدرب اصدر أحكاما هنا و لم یق :1الموقف 

  .و یسبب خلل في اإلتصال بینه و بین الالعبین

بل أوقف كل الالعبین و قام  الممارسة،المدرب هنا لم یستغل وقت  :2الموقف 

  .بإصالح الخطأ لالعب واحد

  .كیفیة إصالح الخطأ، بشكل ذكيأحسن المدرب في  :3الموقف 

الجسد تساهم بدور هام في التأثیر على سلوك لغة : اإلتصال الغیر اللفظي .5

یرهم و تحسین اإلتصال مع قدالالعبین، من حیث زیادة حماسهم، و زیادة ت

 )45، صفحة 2000أسامة كامل راتب ، ( .المدرب أي القائد الریاضي
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رب توصیل لمعلومات التي یریدها لالعب بسهلة دیستطیع الم: توصیل المعلومات .6

فیستخدم العبارات التي یفهمها الالعبون، و یتكلم بوضوح و بساطة حتى ...و یسر

كما یمكنه اإلتصال الجید مع الالعبین عبر المتابعة ....یستوعب الالعبون الكالم

الصبر في كما لدیه ... یقدم شرحا لألخطاء و كیفیة إصالحها كذلك ...البصریة 

  .التعامل مع الالعبین

 :لعالقة اإلتصالیةادور الالعب في تطویر  - 1-11

إذا كانت األفراد في المجتمع الواحد، یحتاج بعضهم إلى بعض، و تجمعهم أهداف    

، تكون أشد و أعظم ، و هذا ما )الفریق(عامة فإن حاجة الالعب إلى مجتمعه المحدود 

ل على تطویرها من خالل توظیفها اإلیجابي، یبرز لدیه دور یخلق عالقة جیدة ، یعم

كالمصادقة و الصداقة و األخوة التي بین الزمالء ، كما یعمل على حل المشاكل التي 

   .تحدث بسرعة

 )91، صفحة 2002محمد حسن عالوي، ( :سلوك الالعب .1

 .الدفاع عن مكتسبات الفریق - 

 .الرقي بالفریق إلى أعلى المراتب اإلرادة و العزیمة و - 

 الشجاعة و التحمل في سبیل تحقیق نتائج إیجابیة  - 

إن ما یمكن أن یعرف به الریاضي هو كل شخص یشارك بطریقة : الالعب المتفوق .2

فعالة في منافسة ریاضیة، كما أن ممارسة الریاضة التنافسیة ألي ریاضي، حیث نجد 

الریاضة دون نوع آخر، و هذا ما ینطبق عند جمیع  الریاضیین تنجذب إلى ممارسة نوع من

، 2000أسامة كامل راتب ، (، و من بین العوامل التي تساهم في استمراریة الفریق الفئات

 :، مایلي)67صفحة 

 .الثقة التي یقیمها الریاضیون المختصون في قبول اآلخرین كما هم - 

 .غیاب الغیرة - 

 .قابلیة التفاهم - 
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  :عالقة الالعب بالمدرب .3

أشار عالوي في كتاباته بأن شكل العالقة بین المدرب و العبه تؤثر على عملیة 

لتدریب، و كذا مستوى الالعبین أثناء المنافسات، فإذا كانت هذه العالقة طیبة و مفیدة، ا

التعاون، و خففت أتت بفائدتها على روح الفریق ككل، و ساهم ذلك في أواصر المحبة و 

محمــد حسن (كثیرا من حدة الخالفات و التوتر الذي قد یحدث بین المدرب و الالعب 

تكون النتیجة إیجابیة، أما إذا كانت العالقة  ي، و بالتال)121، صفحة 2002عالوي، 

سلبیة و تسیر في إتجاه معاكس ، فإن التأثیر على نتائج الفریق وارد جدا، و كذا مستوى 

أداء الالعبین، في أحیان كثیرة تنتهي العالقة بإستبعاد الالعب من الفریق، و الذي قد 

عوامل التي تؤثر في هذه یؤدي إلى نتائج سلبیة في غیر مصلحة الفریق ، و من ال

  :العالقة

 .نوعیة أراد الفریق و مستوى أدائهم - 

 .حجم الفریق من حیث التعداد - 

 .طبیعة اللعبة الممارسة و نوعیة المهارات الخاصة - 

 .الضغوط النفسیة على الفریق - 

 .مستوى تأهیل المدرب و قدراته المعرفیة و النفسیة - 

، 2000یحي السید حاوي، ( .یعطى لهمالمستوى الثقافي لالعبین و مدي فهمهم لما  - 

  )26- 25الصفحات 

 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا��انب التطبيقي
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  :تمهید

بعد دراسة الجانب النظري الذي تناول الرصید المعرفي الخاص بموضوع البحث، و   

  :الذي ضم فصلین

  .اإلتصال أو التواصل -1

  .العالقة اإلتصالیة بین المدرب و الالعب في الریاضة -2

لدراسة موضوع الدراسة المیدانیة،  )المیداني(و منه اإلنتقال إلى الجانب التطبیقي   

نى لنا إعطاء منهجیة العلمیة، و كذا التحقق من المعلومات النظریة، التي تناولناها حتى یتس

في الفصلین السابقین، و هذا عن طریق تحلیل و مناقشة نتائج اإلستبیانات ، التي كانت قد 

.وجهت إلى مجموعة من مدربي و العبي كرة القدم في بعض أندیة والیة غلیزان



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و أدوات البحث  الدراسة �ستطالعية: الفصل �ول 

  �حصائية
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  :مقدمة

في البدایة البد من التمییز بین البحث العلمي وبین النشاط العلمي المتخصص الممارس 

من قبل العلماء المتخصصین ، فالبحث العلمي طریقة أو محاولة منظمة یمكن أن توجه 

نجد أن النشاط المتخصص للعلماء یقتصر لحل مشكالت اإلنسان في مجاالت متعددة بینما 

على مجال علمي معین وضمن تخصص معین ، كما أن البحث العلمي ال ینحصر في فئة 

الخ ، .. من الناس بل یمتد لیشمل كل فئات المجتمع سواء كانوا مدرسین أو أطباء أو عمال 

لتعلم كیفیة اختیار  واإلنسان العادي یحتاج للبحث العلمي لحل مشكالته المتعددة فهو بحاجة

  )48، صفحة 2005أحمد فتحى عبد الهادي، (. وتنظیم حیاته الخاصة وعالقاته االجتماعیة

 :منهج البحث .1

إنطالقا من البناء النظري إلى غایة النتائج التي سوف یصل إلیها تجسیدا لكافة 

 .البحث و اإلجابة عن التساؤالت المطروحة مسبقاالخطوات المستساغة من أجل إنجاز 

هو األكثر مالئمة لدراسة موضوع البحث هذا و المتمثل في  المنهج الوصفي التحلیليفإن 

همیة التواصــــــــــــل بین الالعـــــــب و المـــــــــدرب في تحقیــــــــق األداء الریاضــــــــــــــــــــــي أ: 

  .القـــــــــــدم لصنف األواسط في كـــــــرة

 :مجتمع و عینة البحث .2

 :مجتمع البحث 1.2

مجموعة عناصر لها خاصیة أو عدة :" مجتمع البحث في لغة العلوم اإلنسانیة هو       

خصائص مشتركة تمیزها عن غیرها من العناصر األخرى، و التي یجري علیها البحث أو 

  )22، صفحة 2004موریس أنجرس، (". التقصي

  :عینة البحث  2.2      

أهمیة التواصــــــــــــل بین الالعـــــــب و المـــــــــدرب في و انطالقا من الموضوع البحث،   

، فقد تم تحدید مجتمع تحقیــــــــق األداء الریاضــــــــــــــــــــــي في كـــــــرة القـــــــــــدم لصنف األواسط
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، على النحو التالي  فئتینفرد من أفراد العینة ، موزعین على  30البحث ، و اإلعتماد على 

  .، و قد تم إختیارهم بطریقة عشوائیةبامدر  15العبا  و  15، 

  :هذه الفرق ناشطة في والیة غلیزان ، و هي على الشكل التالي  

  الخبرة  شهادة كفاءة  عدد المدربین  الفریق

  سنوات 10-03  ماستر في التدریب الریاضي -شهادة تقني سامي في الریاضة   04  شباب مازونة

  سنة 15- 5  ماستر في التدریب الریاضي -شهادة تقني سامي في الریاضة   07  سریع غلیزان

  سنة 15- 5  ماستر في التدریب الریاضي -شهادة تقني سامي في الریاضة   02  إتحاد وادي رهیو

  سنة 20- 3  ماستر في التدریب الریاضي -شهادة تقني سامي في الریاضة   02  إتحاد سیدي أمحمد بن علي

 كیفیة إختیار العینة: 

  العبا لكرة القدم 15نقوم في دراستنا هذه بتوزیع اإلستبیان على الالعبین و البالغ عددهم 

مدرب متمثلون في مدربین الفرق الهاویة ، و حتى أساتذة المشرفون على تدریب  15و 

  .الفرق المدرسیة

  :متغیرات البحث .3

مما الشك فیه أن البحث العلمي في أي مجال وجب ضبط متغیرات بحثه حتى تكون 

قد  النتائج العلمیة المتوصل إلیها موثوق فیها، وكذا عزل المتغیرات الداخلیة األخرى والتي

  :تعرقل مسار البحث، ومتغیرات بحثنا هي كاآلتي

 .بین المدرب و العب كرة القدم التواصل أو اإلتصال : المتغیر المستقل -

  .لالعبي كرة القدم األداء الریاضي: المتغیر التابع -

 :مجاالت البحث .4

 .25/12/2019إلى غایة  08/09/2019من : المجال الزماني  1.4

  .والیة غلیزان -أجریت الدراسة بالقاعة المتعددة الریاضات بمازونة  :المجال المكاني 2.4
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  :أدوات البحث .5

  :اإلستمارة اإلستبیانیة -1  

، و وضعت إن بحثنا یتطلب إستخدام اإلستمارة اإلستبیانیة كأداة من أدوات جمع البیانات

اإلستمارة لجمع المعلومات من أفراد العینة لتعرف على رأیهم حول موضوع البحث، أال و 

همیة التواصـــــل بین الالعــب و المدرب في تحقیــــــــق األداء الریاضي في كـرة القدم أ" هو 

  .لصنف األواسط

و تحلیلها قام الطالبان بإختیار اإلستبیان لكونه یسمح لنا بعملیة جمع المعلومات   

  :و الذي تمیز بالخصائص التالیةبسهولة، و 

  :مكونات اإلستمارة - 

، كما  مغلقة أسئلة كلها، سؤاال 12نة المستجوبة من  یتكونت اإلستمارة المقدمة للع  

تجدر اإلشارة إلى أن هناك تعدیل طفیف في سیاق األسئلة، حتى تتناسب مع العینة 

المستجوبة العبا كان أو مدرب، هذا التعدیل لغوي بحت من شأنه رفع اللبس و الغموض 

  .في سیاق طرحه

  : نيالسؤال الثا :مثال  

  إحراج     تهدئة     نرفزة : بمثابة؟  المدرب،هل تعتبرون أن انتقادكم من قبل  :الالعب -

  إحراج       تهدئة       نرفزة:  بمثابة؟  لالعبین،هل تعتبرون أن انتقادكم  :المدرب -

  :طریقة تحلیل اإلستبیان - 

قمنا بجمع اإلجابات على كل سؤال مع مراعاة تحلیل األسئلة حسب طبیعتها، حیث   

  .المعطیات العددیةاستخرجنا النسب المئویة لتحلیل 

  :الوسائل اإلحصائیة.6  

لإلختبارات التجریبیة، ) المضمون(لقد أستخلص الطلبة صدق المحتوى   : الصدق -

من خالل عرضها على مجموعة من المختصین في علوم التربیة البدنیة و الریاضیة و هم 

نخبة من األساتذة و الدكاترة  على مستوى معهد التربیة البدنیة و الریاضیة بجامعة عبد 

  .موضوع الدراسةو  بمالئمة أسئلة اإلستبیانأشروا  مستغانم، والذین -الحمید بن بادیس 
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قام الطالبان بقیاس ثبات اإلختبار من خالل توزیع إستمارة األسئلة، ثم جمع  :الثبات -

معطیات اإلجابات، و بعد مدة قصیرة أعید توزیع االستمارات على نفس العینة و جمعت 

  .ألفا كرونباخ بین اإلختبارینالبیانات للمرة الثانیة، لیحسب بعدها معامل الثبات 

 0.71أي الخاص بالمدربین، و  0.69لإلشارة فقد وجد معامل الثبات في التطبیق األول 

في التطبیق الثاني الخاص بالالعبین، و كل من النتیجتین امتاز بمعدل ثبات عالي و 

  .مقبول

  :الوسائل اإلحصائیة  -

اعتمد الطلبة مجموعة من الوسائل اإلحصائیة لمعالجة البیانات وٕاظهار النتائج، وفیما    

    :یلي عرض لتلك الوسائل

 . الوسط الحسابي .1

  )1 - عمدةعدد األ(  x) 1-عدد الصفوف : (درجة الحریة  .2

  :2كاحساب  .3

  )  المتوقع ت) / المتوقع ت –الواقعي ت(مج  = 2كا

  :حیث 

 .بالجدولالذي یحدث بالفعل والموجود  الواقعيهو التكرار  :الواقعيت 

هو التكرار المتوقع حدوثه ویختلف حسابه باختالف نوع الجدول المطلوب حساب : المتوقع ت

  .منه   2كا

  

 :صعوبات البحث. 7

  :من أهم ما صدفنا كصعوبات و عراقیل أثناء بحثنا هذا، ما یلي

 .عملیةإرتباطات  اله و ذلك كون العینة  ،اإلختباراتضیق الوقت و صعوبة تنسیق  - 

 .مدن والیة غلیزان إلى تكالیف التنقل و صعوبته  - 

  .موضوع الدراسةمراجع في عدم تمكننا من الحصول على كثرة ال - 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عرض و مناقشة النتائج: ثا�يالفصل ال
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  :عرض و مناقشة النتائج . 1

  هل تعتبرون أن عملیة اإلتصال بینكم و بین العبیكم : السؤال األول عرض و تحلیل

  تساهم في؟ 

  تحسین النتائج                   توطید العالقة                     نرفع كفاءة الالعبی

  أهمیة عملیة اإلتصال في تحسین األداء الریاضيیوضح : 03 جدول رقم

رفع كفاءة   

  نالالعبی

تحسین 

  النتائج

كا   2كا  المجموع  توطید العالقة

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 2 5.99  1.86 40  15  11  14  المدربین

 36  14  10  12  الالعبین
  غیر دال إحصائیا  لنتیجةا

 76 29 21 26  المجموع

  

  األداء الریاضي أهمیة عملیة اإلتصال في تحسین 1لنتائج السؤال رسم بیاني : 06الشكل رقم 

  

أهمیة عملیة اإلتصال في تحسین  1لنتائج السؤال المعبر عن نتائج  03لجدول رقم طبقا ل

عند درجة ) 5.99(الجدولیة  كاأقل من ) 1.86(المحسوبة  2كا، نالحظ أن قیمة  األداء الریاضي

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ، 2الحریة 

كل من المدربین و الالعبین اجمعوا على كون اإلتصال له من بالتالي خالصة القول هو أن 

في تحسین األداء الریاضي لالعبي كرة القدم، سواءا برفع الكفاءة و تحسین  ةاألهمیة البالغ

  .النتائج المرجوة ، و حتى في توطید العالقة بین المدربین و الالعبین
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  ؟ یعمل على لالعبین،هل تعتبرون أن انتقادكم  :الثانيو تحلیل السؤال عرض  

   النرفزة                          التهدئة                    اإلحراج

  ردة فعل الالعبین من إنتقاد المدربیوضح :  04 جدول رقم

كا   2كا  المجموع  النرفزة  التهدئة  اإلحراج  

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 2 5.99  6.03 18  3  13  2  المدربین

 29  14  5  10  الالعبین
  دال إحصائیا  لنتیجةا

 47 17 18 12  المجموع

  

  الخاص بردة فعل الالعبین من إنتقاد المدرب 2لنتائج السؤال رسم بیاني : 07الشكل رقم 

  

بردة فعل الالعبین من إنتقاد الخاص  2السؤال عن نتائج المعبر  04لجدول رقم بالنظر إلى ا

عند درجة الحریة ) 5.99(الجدولیة  كامن  كبرأ) 6.03(المحسوبة  2كا، نالحظ أن قیمة المدرب

  . ، مما یعني أن النتائج دالة إحصائیا 0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 2

نستنتج من عدم توافق انطباع المدربین و الالعبین بخصوص انتقادات المدرب، هو أن 

الالعبین یرون في إنتقاد المدرب إحراج أمام الزمالء ، مما قد یؤدي أحیانا للنرفزة، خصوصا لو 

كانت حادةـ، في المقابل یرى المدربین أن إنتقادتهم تدخل ضمن تهدئة مزاج الالعبین لزیادة 

  .  م و تحسین مستواهم ، مما یخدم بشكل عام مستوى األداء الریاضي للفریقتركیزه
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  هل ترون أن ضعف اإلتصال في أي فریق، یؤدي إلى :  الثالثعرض و تحلیل السؤال

  ؟ فشل و ضعف النتائج

                     ال                   نعم                          

  ضعف اإلتصال یؤدي إلى ضعف النتائج أنیوضح :  05 جدول رقم

كا   2كا  المجموع  ال  نعم  

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 1 3.84  2.41  15  0  15  المدربین

  15  2  13  الالعبین
  غیر دال إحصائیا  لنتیجةا

  30  2  28  المجموع

  

  لضعف النتائجحول ضعف اإلتصال المؤدي  3لنتائج السؤال رسم بیاني : 08الشكل رقم 

  

حول ضعف اإلتصال المؤدي لضعف  3السؤال نتائج المعبر عن  05لجدول رقم طبقا ل

عند درجة الحریة ) 3.84(الجدولیة  كاأقل من ) 2.41(المحسوبة  2كانالحظ أن قیمة ، النتائج 

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 1

یروا بأن ضعف اإلتصال فیما بینهم من  نكل من المدریبن و الالعبی نستخلص مما سبق 

  .شانه التأثر سلبا على األداء الریاضي لالعبین ، و بالتالي ضعف النتائج

  

  

  

0
2

15
13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

المدربین الالعبین

ال نعم



 .عرض و مناقشة النتائج                                                                                                                                    

 

60 |  
 

  ؟ نكیف ترون طبیعة العالقة التي تربطكم بالالعبی:  الرابععرض و تحلیل السؤال  

   عالقة عمل و فقط                   صداقة                     أخوة         

  طبیعة العالقة بین المدرب و الالعبینیوضح : 06 جدول رقم

عالقة عمل و   صداقة  أخوة  

  فقط

كا   2كا  المجموع

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 2 5.99  3.65  29 1  13  15  المدربین

  28 2  14  12  الالعبین
  غیر دال إحصائیا  لنتیجةا

  57 3 27 27  المجموع

  

  حول طبیعة العالقة بین المدرب و الالعبین 4لنتائج السؤال رسم بیاني : 09الشكل رقم 

  

حول طبیعة العالقة بین المدرب و  4لنتائج السؤال المعبر عن نتائج  06لجدول رقم طبقا ل

عند درجة ) 5.99(الجدولیة  كاأقل من ) 3.65(المحسوبة  2كا، نالحظ أن قیمة  الالعبین

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ، 2الحریة 

كل من المدربین و الالعبین اجمعوا على العالقة التي تربطهم بالتالي خالصة القول هو أن 

من الالعبین أن العالقة تندرج ضمن أداء مبنیة على اإلخوة و الصداقة، فیما رأت فئة ضئیلة 

  .مهام عمل موكل إلیهم
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  و المدربین  نهل ترون أن سوء التفاهم بین الالعبی:  الخامسعرض و تحلیل السؤال

  ؟ یؤدي إلى

  العالقات داخل الفریق           ضعف النتائج رتدهو           ضعف عملیة اإلتصال 

  السلبیة لسوء التفاهم بین المدرب  الالعبینالنتائج یوضح : 07 جدول رقم

ضعف عملیة   

  اإلتصال

تدهور 

  العالقات

كا   2كا  المجموع  ضعف النتائج

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 2 5.99  5.13 36  13  9  14  المدربین

 35  8  14  13  الالعبین
  غیر دال إحصائیا  لنتیجةا

 71 21 23 27  المجموع

  

  حول النتائج السلبیة لسوء التفاهم بین المدرب  الالعبین 5لنتائج السؤال رسم بیاني : 10الشكل رقم 

  

حول النتائج السلبیة لسوء التفاهم بین  5نتائج السؤال عن المعبر  07لجدول رقم بالنظر إلى ا

عند ) 5.99(الجدولیة  كامن  كبرأ) 5.13(وبة المحس 2المدرب  الالعبین ، نالحظ أن قیمة كا

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 2درجة الحریة 

یؤدي حتما إلى وضعیة سلبیة للفریق ككل،  نأن سوء التفاهم بین المدرب و الالعبینستنتج 

العالقات تدهور فیما بینهم ، و حتى  اإلتصالخاصة من ناحیة ضعف النتائج ، و ضعف عملیة 

  .  بینهم نحو األسوأ
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  ؟ :بــ تقربكم من الالعبین یوحيهل :  السادسعرض و تحلیل السؤال  

   اإلثنین معا                   اإلحترام و التقدیر                    بناء عالقة جیدة

  بناء العالقات الجیدةإنعكاس تقرب المدرب من العبیه على یوضح :  08 جدول رقم

رفع كفاءة   

  نالالعبی

تحسین 

  النتائج

كا   2كا  المجموع  توطید العالقة

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 14 5.99  4.56 29  15  6  8  المدربین

 34  14  9  11  الالعبین
  غیر دال إحصائیا  لنتیجةا

 63 29 15 19  المجموع

  

  الجیدة تالعالقا بناء تقرب المدرب من العبیه علىإنعكاس حول  6لنتائج السؤال رسم بیاني : 11الشكل رقم 

  

بانعكاس تقرب المدرب من الخاص  6عن نتائج السؤال المعبر  08لجدول رقم بالنظر إلى ا

الجدولیة  كامن  قلأ) 4.56(المحسوبة  2كا، نالحظ أن قیمة  بناء العالقات الجیدةالعبیه على 

غیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 2عند درجة الحریة ) 5.99(

  . دالة إحصائیا

الجیدة في الفریق ، مما یصنع  تبناء العالقاتقرب المدرب من العبیه یؤدي إلى  أننستنتج 

جو من التناغم و اإلنسجام في الفریق ككل، و الذي قد یساهم بشكل جد كبیر في تحقیق سبل 

  .  ألقالنجاح و الت
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  ؟ إیجابا، إذا كانت نمتى ترون تأثیركم على الالعبی:  السابععرض و تحلیل السؤال  

  االثنین معا      توجیهاتكم حماسیة                                توجیهاتكم هادئة

  أهمیة نوعیة التوجیهات یوضح :  09 جدول رقم

توجیهاتكم   توجیهاتكم هادئة  

  حماسیة

كا   2كا  المجموع  معااإلثنین 

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 2 5.99  5.27 15  15  0  0  المدربین

 15  13  1  1  الالعبین
  دال إحصائیاغیر   لنتیجةا

 30 28 1 1  المجموع

  

  حول أهمیة نوعیة التوجیهات 7لنتائج السؤال رسم بیاني : 12الشكل رقم 

  

،  حول أهمیة نوعیة التوجیهات 7نتائج السؤال عن المعبر  09لجدول رقم عند تحلیل بیانات ا

و في  2عند درجة الحریة ) 5.99(الجدولیة  كامن  قلأ) 5.27(وبة المحس 2نالحظ أن قیمة كا

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: مستوى الداللة المعادل لــ

حسب الظرف بین هادئة لتحسین مزاج  متوجیهاتهالمدربین یعطون أن  ما یمكن قوله هو

  .  في تفجیر أقصى حد ممكن من طاقاتهم  نالالعبیالالعب ، و بین حماسیة لمساعدة 
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  ؟ ماهي أحسن الطرق للتعامل مع الالعبین:  الثامنعرض و تحلیل السؤال  

  كأصدقاء و تفهمهمكسبهم        التحسیس اإلهتمام و اإلستماع        التجاوب مع متطلبات معقولة

  الطرق المثلى لتعامل المدرب مع الالعبینیوضح :  10 جدول رقم

التجاوب مع   

متطلبات 

  معقولة

التحسیس 

باإلهتمام و 

  اإلستماع

كسبهم كأصدقاء 

  و تفهمهم

كا   2كا  المجموع

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 2 5.99  3.92 40  14  14  12  المدربین

 36  15  11  10  الالعبین
  غیر دال إحصائیا  لنتیجةا

 76 29 25 22  المجموع

  

  حول الطرق المثلى لتعامل المدرب مع الالعبین 8لنتائج السؤال رسم بیاني : 13الشكل رقم 

  

المثلى لتعامل المدرب مع الطرق حول  8السؤال المعبر عن نتائج  10لجدول رقم طبقا ل

عند درجة ) 1.69(الجدولیة  كاأقل من ) 3.92(المحسوبة  2كا، نالحظ أن قیمة  الالعبین

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 2الحریة 

مع الالعبین ، محاولة  التعاملمن بین أهم الطرق المثلى في بالتالي خالصة القول هو أن 

  .و حسن التجاوب مع متطلباتهم المعقولة ،باإلهتمام  تحسسیهمكسبهم كأصدقاء و 
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  ؟ هل یتأثر األداء العام لالعبین بطریقة تعاملكم:  التاسععرض و تحلیل السؤال  

  ال                  نعم                                      

  مدى تأثر الالعبین بطریقة تعامل المدربیوضح : 11 جدول رقم

كا   2كا  المجموع  ال  نعم  

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 1 3.84  2.36  15  3  12  المدربین

  15  2  13  الالعبین
  غیر دال إحصائیا  لنتیجةا

  30  2  28  المجموع

  

  حول مدى تأثر الالعبین بطریقة تعامل المدرب  9لنتائج السؤال رسم بیاني : 14الشكل رقم 

  

مدى تأثر الالعبین حول  9نتائج السؤال عن المعبر  11جدول رقم لعند تحلیل بیانات ا

عند ) 5.99(الجدولیة  كامن  قلأ) 2.36(وبة المحس 2، نالحظ أن قیمة كابطریقة تعامل المدرب

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 2درجة الحریة 

ما یمكن قوله هو أن العبي كرة القدم یتأثرون بطریقة تعامل المدرب، و علیه على المدرب 

تحسین شكل تعامله مع العبیه حتى یضمن إستقرار الفریق و تحقیق النتائج الحسنة سواءا من 

  .  حیت النتائج للفریق ككل أو األداء الریاضي الفني لالعب 

  

  

  

3
2

12
13

0

2

4

6

8

10

12

14

المدربین الالعبین

ال نعم



 .عرض و مناقشة النتائج                                                                                                                                    

 

66 |  
 

  تعتبرون أن عملیة اإلتصال بینكم و بین العبیكم هل :  العاشرعرض و تحلیل السؤال

  ؟ تحسین النتائج تساهم في

  ال   نعم                                               

  حقیق النتائج اإلیجابیةأهمیة عملیة اإلتصال في یوضح :  12 جدول رقم

كا   2كا  المجموع  ال  نعم  

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 1 3.84  2.36  15  0  15  المدربین

  15  2  13  الالعبین
  غیر دال إحصائیا  لنتیجةا

  30  2  28  المجموع

  

  تحقیق النتائج اإلیجابیةأهمیة عملیة اإلتصال في  10لنتائج السؤال رسم بیاني : 15الشكل رقم 

  

تحقیق النتائج أهمیة عملیة اإلتصال في  10السؤال المعبر عن نتائج  12لجدول رقم طبقا ل

عند درجة الحریة ) 3.84(أقل من ت الجدولیة ) 2.36(المحسوبة  2كا، نالحظ أن قیمة  اإلیجابیة

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 1

اإلیجابیة لفرق لعملیة اإلتصال أهمیة بالغة في تحقیق النتائج بالتالي خالصة القول هو أن 

  .كرة القدم
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  ؟ كیف تفضلون أن یكون اتصالكم غالبا بالالعبین :عشرالحادي عرض و تحلیل السؤال  

  بصورة فردیة                   بصورة جماعیة                               

  طریقة اإلتصال الجیدة بین المدرب و الالعبیوضح : 13 جدول رقم

كا   2كا  المجموع  بصورة فردیة  بصورة جماعیة  

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 1 3.84  3.19  27  14  13  المدربین

  15  9  6  الالعبین
  دال إحصائیا  لنتیجةا

  52  23  29  المجموع

  

  حول طریقة اإلتصال الجیدة بین المدرب و الالعب  11لنتائج السؤال رسم بیاني : 16الشكل رقم 

  

تصال الجیدة طریقة اإلحول  11نتائج السؤال عن المعبر  13لجدول رقم بیانات اعند تحلیل 

عند ) 3.84(الجدولیة  كامن  قلأ) 3.19(وبة المحس 2، نالحظ أن قیمة كابین المدرب و الالعب

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 2درجة الحریة 

نقطة جد هامة ، تصال بین المدرب و الالعب قوله هو أن الطریقة الجیدة في اإل ما یمكن

فعلى المدرب حسن إختیار شكلها، فردیة كانت أو جماعیة، حسب متطلبات الوضع مراعیا في 

  .   ذلك نفسیة الالعب و متنبئا بما قد یبدیه الالعب من تصرفه
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  طریقة اإلتصال التي ترونها صائبة لتوصیل ماهي :  الثاني عشرعرض و تحلیل السؤال

  ؟ أفكاركم و مالحظاتكم ضمن برنامجكم التدریبي

      حسب طبیعة التدخل           كل العب على حدى               نالالعبی في حضور

  تحدید شكل اإلتصال بین المدرب و الالعب یوضح :  14 جدول رقم

في حضور   

  نالالعبی

كل العب 

  على حدى

حسب طبیعة 

  التدخل

كا   2كا  المجموع

  الجدولیة

درجة 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

  0.05 2 5.99  1.18 15  15  0  0  المدربین

 15  14  1  0  الالعبین
  غیر دال إحصائیا  لنتیجةا

 30 29 1 0  المجموع

  

  حول تحدید شكل اإلتصال بین المدرب و الالعب 12لنتائج السؤال رسم بیاني : 17الشكل رقم 

  

حول تحدید شكل اإلتصال بین المدرب و  12السؤال المعبر عن نتائج  14لجدول رقم طبقا ل

عند درجة الحریة ) 5.99(أقل من ت الجدولیة ) 1.18(المحسوبة  2كا، نالحظ أن قیمة  الالعب

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 2

یجب تحدید شكل اإلتصال من قبل المدرب مع العبیه، و علیه ة القول هو أن بالتالي خالص

و مآالته ، في ذلك كل الجوانب المحیطة بالموقف  مستقرئایراعي جیدا طبیعة التدخل ،  أن

  .فیتصرف بإحترافیة و ذكاء في تواصله ، بشكل فردي أو جماعي
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  :االستنتاجات العامة بعد تحلیل أسئلة اإلستبیان. 2

من خالل تحلیل نتائج اإلستبیان المقدم إلى المدربین و الالعبین، یتبین لنا أن لإلتصال أثر 

تسمح كبیر على نتائج األداء الریاضي لالعبي كرة القدم، و هذا األخیر مرتبط بعدة جوانب 

لالعب للقیام بدوره على أحسن وجه، إضافة إلى أن نوع و طریقة التعامل في اإلتصال ، و 

یات المدرب من شأنها التأثیر في معادلة األداء الریاضي لالعب كفرد ، و نتائج الفریق سلوك

  :كمجموعة متكاملة، حیث أن

إن نتائج الفریق الریاضي مرتبطة إرتباطا وثیقا باإلتصال القائم بین المدرب و  - 

الالعبین، حیث ینعكس مباشرة على أداء الفریق ككل ، و على األداء الریاضي 

 .بشكل فرديلالعب 

 .على المدرب أن یكون عادیا في تعامله مع العبیه ، بسیطا ، حازما و ذكیا - 

ال تخرج  أنهاإن ریاضة كرة القدم بالرغم من إعتمادها على خصوصیة كل العب ، إال  - 

التي تعتمد على أداء الفریق ككل، و بالتالي على عن نطاق الریاضات الجماعیة 

واصل الجماعي التي ال تقل أهمیة على التواصل الفردي المدرب إعطاء أهمیة كبیرة للت

 ).المدرب و الالعب ، و الالعبین فیما بینهم(سواءا كانت العالقة بین 

إن تقرب المدرب من العبیه یجعله أكثر حماسا و تفاعال معهم، فیمنحهم الثقة بأنفسهم  - 

ار العالقة و ، و یصنع جو من اإلحترام و التقدیر فیما بینهم، و ذلك كله في إط

 . التواصل الجید بینهم
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  :مناقشة الفرضیات على ضوء النتائج .3

،  من قبل الطلبة لإلجابة عن أسئلة المشكلةفرضیات،  ثالثح افي هذا البحث تم إقتر   

  :و بعد النتائج المتحصل علیها، یمكننا اآلن مناقشة الفرضیات

مهارات االتصال بین مدربي والعبي كرة هناك مستوى لفاعلیة  :الفرضیة األولى. 1 -1

  .القدم

أبدوا ، ال حظنا أن أفراد العینة تحلیل أسئلة اإلستبیانمن خالل ما تم عرضه من نتائج   

، و كمثال على هذا  أراء منسجمة حول فاعلیة مهارات اإلتصال بین المدربین و العبي كرة القدم

حسب بیانات الحظنا ، حقیق النتائج اإلیجابیة أهمیة عملیة اإلتصال في المتعلق 10السؤال ففي 

عند درجة الحریة ) 3.84(أقل من ت الجدولیة ) 2.36(المحسوبة  2كاقیمة  ، أن 12الجدول رقم 

  . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 1

بالغة في تحقیق النتائج اإلیجابیة لفرق لعملیة اإلتصال أهمیة بالتالي خالصة القول هو أن 

  .فالفرضیة األولى المقترحة من قبل الطالبان صحیحةو علیه .كرة القدم

هناك عالقة طردیة موجبة بین مستوى فاعلیة مهارات االتصال  ":الفرضیة الثانیة. 2 -1

 ."ونتائج األداء الریاضي لالعبي  كرة القدم

بأهمیة عملیة اإلتصال في تحسین من إستمارة اإلستبیان و المتعلق  1السؤال  بموجب  

أهمیة عملیة اإلتصال  1لنتائج السؤال المعبر عن نتائج  03لجدول رقم و طبقا ل، األداء الریاضي

الجدولیة  كاأقل من ) 1.86(المحسوبة  2كا، نالحظ أن قیمة  في تحسین األداء الریاضي

غیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ، 2عند درجة الحریة ) 5.99(

كل من المدربین و الالعبین اجمعوا على كون بالتالي خالصة القول هو أن . دالة إحصائیا

في تحسین األداء الریاضي لالعبي كرة القدم، سواءا برفع الكفاءة  ةاإلتصال له من األهمیة البالغ

  .و تحسین النتائج المرجوة ، و حتى في توطید العالقة بین المدربین و الالعبین

أن قیمة ، حیث ضعف اإلتصال المؤدي لضعف النتائج حول 3و في المقابل في السؤال 

و في مستوى الداللة  1عند درجة الحریة ) 3.84(الجدولیة  كاأقل من ) 2.41(المحسوبة  2كا
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كل من  نستخلص مما سبق و هنا . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج  0.05: المعادل لــ

یروا بأن ضعف اإلتصال فیما بینهم من شانه التأثر سلبا على األداء  نالمدریبن و الالعبی

  .الریاضي لالعبین ، و بالتالي ضعف النتائج

بالرجوع إلى الدراسات السابقة ، و باألخص الدراسة األولى و التي قام بها عمر سعیدي و 

من  بسیر الحصة التدریبیة من طرف المدرب و عالقته بالالعآخرون، و التي كانت بعنوان 

:" ، نجد انه من بین الفرضیات المحققة في البحث )سنة 18- 15(الناحیة النفسیة ، صنف أشبال 

ة بین المدرب و الالعبین و تأثیرها على النتائج الریاضیة إیجابا، بإنتهاج األسلوب وجود عالق

 ".القیادي

موجبة بین نستنتج أن هناك عالقة طردیة  المشار إلیها و الدراسة السابقة،  من خالل السؤالین

فالرضیة ، و بالتالي مستوى فاعلیة مهارات االتصال ونتائج األداء الریاضي لالعبي  كرة القدم

  .الثانیة صحیحة

توجد فروق دالة إحصائیة بین مدربي والعبي كرة القدم في ال  ":ةلثالفرضیة الثا. 3 -1

  ."مهارات االتصال

وبة المحس 2نالحظ أن قیمة كا، أهمیة نوعیة التوجیهاتحول  7بالنظر إلى نتائج  السؤال 

 0.05: و في مستوى الداللة المعادل لــ 2عند درجة الحریة ) 5.99(الجدولیة  كامن  قلأ) 5.27(

 مما یمكن قوله هو أن المدربین یعطون توجیهاتهو . دالة إحصائیاغیر ، مما یعني أن النتائج 

في تفجیر  نحسب الظرف بین هادئة لتحسین مزاج الالعب ، و بین حماسیة لمساعدة الالعبی

  . أقصى حد ممكن من طاقاتهم

اإلتصال الجیدة بین المدرب و الالعب، حیث استنتجنا من هذا طریقة حول  11و في السؤال 

أن الطریقة الجیدة في اإلتصال بین المدرب و الالعب نقطة جد هامة ، فعلى المدرب  السؤال

حسن إختیار شكلها، فردیة كانت أو جماعیة، حسب متطلبات الوضع مراعیا في ذلك نفسیة 

و بالتالي فإن الفرضیة الثالثة المقترحة .تصرفه الالعب و متنبئا بما قد یبدیه الالعب من 

  .صحیحة
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  :نستنتج من تحلیل نتائج اإلستبیان و مناقشة الفرضیات المقترحة، مایلي :اإلستنتاج العام. 4

باإلتصال القائم بین المدربین و وطیدا إن نتائج الفریق الریاضي مرتبطة ارتباطا  .1

األداء الریاضي لالعبي كرة القدم، باإلیجاب الالعبین، حیث انه ینعكس مباشرة على 

 .أو السلب

الریاضي و  األداءالجماعي ضروري فهو یساهم بشكل فعال في رفع  اإلتصال .2

أكبر لطریقة اإلتصال بین المدرب و الالعب ، لتصل  أهمیةتحسینه، و وجب إعطاء 

 .حسب الحالة إلى إتصال شخصي

تهم لمهامهم، و اخویا معهم حازما في عالقته مع الالعبین أثناء تأدی رب یكونالمد .3

خارج إطار المنافسات الرسمیة و البرامج التدریبیة الهامة ، ذلك كله من اجل تحسین 

العالقات في الفریق ككل ، و خلق جو من التناسق و اإلنسجام بین أفراد الفریق 

  .الواحد

ه مع العبیه، حیث یكون صارما و جدیا في إتخاذ حدودا لعالقت عن المدرب الذي یضإ .4

 .قرارته، و مرحا حیویا حسب الظروف، یجعله یسهم في رفع الروح المعنویة لالعبین

إن ریاضة كرة القدم ریاضة جماعیة ، مهاریة ، و یعتبر التواصل بین العبیها  .5

خصوص و مدربیها كذلك، من أهم نقاط قوة الفریق، ذلك ما یتجسد على ارض 

هات المدرب و تنفیذ خططه الرامیة لتحقیق أحسن یالملعب أین نرى سرعة تنفیذ توج

 .عاكسا بذلك مدى قوة ترابط و تواصل أفراد المجموعة الریاضیةالنتائج، 

تؤثر طبیعة العالقة القائمة بین الالعبین ذاتهم، و بین المدرب على نتائج الفریق،  .6

 .كانت نتائج الفریق أكثر إیجابیةفكلما كانت جیدة و قائمة على اإلحترام 
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  :التوصیات و اإلقتراحات. 5

  :بــ انلبافي ضوء أهداف الدراسة ، و نتائجها یوصي الط

لرفع نتائج الفرق الریاضیة یجب على المدربین و الالعبین إعطاء أهمیة بالغة للتواصل  .1

و اإلتصال بإعتبار انه عن طریقه یتم نقل الخبرات و المهارات و األفكار من المدرب 

، و بإعتبار أن لإلتصال أیضا دور كبیر في رفع مستوى األداء الریاضي بلى الالعإ

كرة القدم بصفة خاصة، كما یسهم في تحسین النتائج  لالعب بصفة عامة و العبي

 .للفرق الریاضیة

حث مدربي كرة القدم على المزاوجة خالل التدریبات و غیرها ، بین طریقتي اإلتصال  .2

و ذلك من أجل الحرص  ، الجماعي ، و اإلتصال الفردي حسب متطلبات الموقف

 .على إیصال األفكار و الخبرات بشكل جید و مضمون 

لإلهتمام باإلتصال علما و عمال، من خالل تخصیص أیام  نعیة المدربین و الالعبیتو  .3

تكوینیة تنظمها الهیئة الوصیة، من أجل رفع كفاءة المدربین في مجال اإلتصال ، و 

 .بالتالي تطویر لعبة كرة القدم و الرقي بها إلى أعلى المستویات

التواصل و التفهم لالعبین، مما یجب أن یتسم المدرب بسالسة و سهولة و لیونة في  .4

یؤدي إلى رفع كفاءتهم الریاضیة و التي ستتجلى في النتائج التي یحققونها على أرض 

 .الملعب

لكي یكون المدرب ناجحا و متفوقا علیه أن یجمع بین الصرامة، اإلحترافیة، في تطبیق  .5

ق الفریق و تناغم ، و اللیونة و األخوة و الصداقة مع العبیه بما یخدم تناس تالقرارا

 .أفراده

نظرا ألهمیة الموضوع و تشبعه الكبیر ، فإننا نقترح القیام بدراسات مشابهة تدرس  .6

اإلتصال بین المدرب و الالعب من جوانب أخرى، لما وجد من نقص كبیر في هذا 

 .النوع من الدراسات



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا��اتمة العامة 
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نقاط ، یجب إتباعها في الدراسة لتفادي عدة من خالل دراستنا هذه یتبادر إلى أذهاننا   

معظم المشاكل و الصعوبات التي كنا قد واجهناها في خضم بحثنا في موضوع الدراسة هذه، و 

  :لرفع القیمة العلمیة لهذا البحث ، ننصح بــ

 إعادة دراسة الموضوع من زوایا أخرى. 

  ى العلمي للموضوعالتعمق في المحتو. 

 التركیز على الجانب التطبیقي أكثر و أعمق. 

  محاولة تسلیط الضوء على العالقة بین المدرب و الالعب ن و تحسین المجتمع الریاضي

بأهمیة تطویر النتائج الریاضیة من اإلستثمار في ابسط األمور ، األقل تكلفة و األكثر 

 .قة اإلتصالیة في المجموعات الریاضيفاعلیة ، أال و هي اإلتصال و أهمیة العال

 إمكانیة دراسة الموضوع بالمنهج التجریبي.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و املصادر املـــراجـع
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