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 امللخص

  -هدف البحث إلى : 
بناء مقياس تعزيز الروح الرياضية لالعبين من قبل مدربي فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي الممتاز من  -1

 وجهة نظر العبيهم  .
التعرف على مستوى ابعاد تعزيز الروح الرياضية لالعبين التي يقوم بها مدربو فرق كرة قدم الصاالت في الدوري  -2

 العراقي الممتاز من وجهة نظر العبيهم  . 
على  اً ( العب 120وعينة التطبيق النهائي ) العبًا (  182تم استخدام المنهج الوصفي بطريقة المسح  وضمت عينة البناء ) 

التوالي من  العبي اندية الدوري العراقي الممتاز بكرة قدم الصاالت . وللحصول على البيانات تم بناء مقياس تعزيز الروح 
واالنحراف ، ، وقد عولجت البيانات إحصائيا من خالل الوسط الحسابي  الرياضية وتطبيقه بعد توفر الشروط العلمية فيه

 ومعامل ألفا كرونباخ . وقد استنتج الباحثان عدة استنتاجات أهمها، ومعادلة جيتمان ، واالرتباط البسيط ، المعياري 
والذي تم بناءه على فرق الدوري العراقي الممتاز  ، صالحية مقياس تعزيز الروح الرياضية لالعبين من قبل المدربين -1

 .  بكرة قدم الصاالت
ممتاز اهتمامًا فائقًا بتعزيز الروح الرياضية عند العبيهم من يولي مدربو فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي ال -2

 وفق رؤية شاملة لتنمية ابعادها .  على خالل التحرك

 أهمها : عدة توصياتوأوصيا ب
 امكانية اعتماد مقياس الدراسة الحالية لتقييم دور المدرب في تعزيز الروح الرياضية لالعبين .  -1

المتميز في تعزيز الروح الرياضية لالعبيهم وتحفيزهم على االستمرار بذلك من حث المدربين على تمسكهم بدورهم  -2
 دارية في انديتهم . المركزي بكرة القدم والهيئات اإل خالل االتحاد العراقي

 الكلمات المفتاحية: الروح الرياضية، مدرب كرة قدم الصاالت.
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Abstract 

The research aims to: - 
1- Scale building by Erected the gauges for enhancing the footballers sports manship of 

the Iraqi footballers coaches in Futsal from the footballers point of view . 
2- Identifying the levels for enhancing the footballers  manship Sport that which act by 

the Iraqi footballers coaches in futsal  the super Iraqi leagues from the footballers point 
of view . 

 The description programme had been used by the survey method and it included two 
samples , the build and the final application ( 182 / 120 ) footballers in frequently for the 
super Iraqi league teams and to get data of enhancing the manship sports whish had built 
and applied it in default of the scientific conditions on it . The data had been corrected by 
counting with using the arithmetic the standard deviation and the simple linkage with 
Gettman equalization and Alpha Cronbach  operator . The two investigatars deduced many 
things like :-  
1- Ability Gauges for enhancing the footballers manship sports by the coaches which had 

built in the super Iraqi leauges teams in futsal . 
2- The footballers Iraqi coaches in futsal have got a very high interested in enhancing the 

footballers manship sports by acting the inclusive vision with developing its sides .  
The two investigators advised many tips :-  
1- The ability of depending on the sitting education gouges to evaluate the role of 

coaches in enhancing the players manship sports . 
2- Encourage the coaches to keep their a distinct  roles in enhancing the players manship 

sports and encourage them to go on with the central Iraqi union of football and their 
configuration managers of their clubs .  
3- Keywords: Sportsmanship, Football Coach Futsal.   
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 التعريف بالبحث  – 1
 المقدمة وأهمية البحث  1-1

يد الممارسة الرياضية تكسب الفرد العدإذ إن ان النشاط الرياضي وسيلة فعالة لرعاية الشباب وتنميتها تنمية متزنة 
(  198,  2004) شحاته ,     و نشاط أما يصدر من الفرد من سلوك ظهر تأثيرها في يالتي من االتجاهات المرغوبة 

خر ان آو بمعنى أو منافستهم أخرين نساني خالل التعامل مع اآلاإل ة قيمة اخالقية مرغوبة للسلوكوتعد الروح الرياضي
 ( . 78,  1998الخبرة الحركية تدعم الخبرة االخالقية ) عالوي , 

 جميعها نشطة الرياضيةلعاب واألاألولما كانت الروح الرياضية ذات اهمية كبيرة للتعبير عن شخصية الالعبين في 
 فانوالتسامح وضبط النفس والشجاعة واالصرار , صية من خالل صفات العدالة هم في بناء وصقل هذه الشخكما تس

االخالقية دارية والتدريبية و لياته اإلآالرياضية العليا من خالل تنفيذ  في بناء أسس هذه القيميبرز دور المدرب 
لالعب بشكل مباشر او غير ن يتأثر بها اأيمكن التي قدوة في ممارسة سلوكيات الروح الرياضية الواالجتماعية كونه 

وفق اسلوب قيادي علمي وعملي يوضح ايجابيتها على مباشر من خالل ارشاداته وتوجيهاته باتباع هذه السلوكيات 
دلة الواقعية التي تحدث في ذلك بالحجج والبراهين واأل داعما  التي تحدث من عدم االخذ بها ويحذر من العواقب الوخيمة 

عند  ةادية في تقديم صوره واضحة ومفهومالمختلفة وموظفا إلمكاناته وخبراته ومهاراته الفنية والقيلعاب الرياضية األ
داري نساني مع المالك التدريبي واإلوالمنصف واإل, الالعبين عن المنافسة الرياضية الشريفة والمتضمنة تعاملهم الواعي 

عن تحفيزه  فضال  , رف المتزن في حاالت الفوز والخسارة والحكام والجمهور والتص, والفني ومع زمالئهم ومنافسيهم 
اهمية دور المدربين في , عليه تزداد للروح الرياضية يصدر عن العبيه للسلوكيات االخالقية ومعاقبته لكل سلوك مناف  

يرات متنوعه وصعوبات وتحديات ومتغ , نظرا  لما يواجهونه من مشكالت ادارية وتنظيمية متداخلة تعزيز الروح الرياضية
وتطوير تفهم واعي لكيفية , وتحديد القوة الدافعة للسلوك السليم , وتنافس مستمر يتطلب التوجه نحو التحليل الموضوعي 

وتحقيق اهدافهم وحل مشاكلهم وتالفيها لتجسيد , ن القيادة مسؤولية تتضمن توحيد جهودهم أى إل قيادة الالعبين استنادا  
والتميز في صيانة السلوكيات االيجابية وتعزيزها لتحقيق  , فراد والجماعاتبالتأثير على سلوكيات األتنظيمية التوقعات ال

ق وأيسرها ومجمل هذا التصور يتمحور حول ما يقوم به المدرب من دور بتعزيز الروح ائاالهداف المتوخاة بأفضل الطر 
 الرياضية عند العبيه.

سؤوليات ومهام المدربين في تعزيز الروح الرياضية عند العبيهم وتقويم في توضيح م هذا البحثعليه تكمن اهمية 
جهودهم وترشيدها لتمكينهم من تشكيل ممارسات واساليب واليات لبناء غاية من غايات الممارسة الرياضية متمثلة بالروح 

مثل للجهد لرئيسة واالستثمار األهامهم التدريبية الرياضية اابرزها اتاحة قيام المدربين بمعدة الرياضية لتحقيق فوائد 
منافسات وبما ينعكس على تحسين اثناء الفي والوقت في تطوير المستوى الرياضي مع زيادة تركيزهم وحضورهم الذهني 

, كما تعد هذه الدراسة على حسب علم الباحثان من اولى الدراسات التي تناولت هذا الموضوع المتعدد داء والنتائج األ
 سيوفر هذا البحثالنفس واالجتماع  , كذلك علم دارة و قة بالتدريب واإلب بين علوم التربية الرياضية المتعلاالثار والمرك

العاب رياضية اخرى مع امكانية الربط بمتغيرات تنظيمية وشخصية ذات صلة  فيتكزات للشروع في ابحاث متقدمة المر 
 وعالقة بموضوع تعزيز المدرب للروح الرياضية لالعبيه .     
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 مشكلة البحث  2 - 1
دارية والتدريبة ية المختلفة الكثير من الجهود اإللعاب الرياضلى المستوى المتميز في األيتطلب الوصول ا

ساسية مما ال شك فيه ان هذه القواعد األلموارد المالية والمادية والمعلوماتية التي تتيح استمرارية التطوير, و والعلمية وا
وفاعلية من قبل مالكات متمكنة وحريصة قادرة على مواجهة تحديات التنوع , تشكل مرتكزات ال بد من ادارتها بكفاءة 

نسانية ويأتي في مقدمة هذه المالكات المدرب الرياضي ومن عالقاتها اإلو , واالختالف في قوة ثقافة التنظيمات الرياضية 
يجب عليهم تفهم اسس وقواعد التدريب الرياضي الحديثة إذ ق ائاجل تنفيذ المهام المطلوبة من قبل المدربين بأفضل الطر 

إليصال الالعبين الى كافة ية في اعداد الفرق من النواحي البدنية والفنية والخططية والنفس محوريا   التي تلعب دورا  
والتحلي بقيم الروح , المستويات الرياضية العليا التي تؤهلهم لتحقيق االنتصارات في ظل التنافس الرياضي الشريف 

تنشده الحركة الرياضية والعاملين فيها لما له من مخرجات ادارية ونفسية  وهدفا   وشعارا   الرياضية التي اصبحت رمزا  
 . المختلفة مختلف نواحي العمل الرياضي ومتطلباته  فيواجتماعية وتأثيرات ايجابية 

والمناسب , نه لم ينل االهتمام الكافي أال , إالرغم من اهمية موضوع تعزيز الروح الرياضية وحساسيته ومخرجاته على و 
وخاصة من قبل المدربين , وحتى الدراسات , ساليب والقواعد التي تستخدم في تطبيقه باستكشاف األفي المجال الرياضي 

 ز الروح الرياضية عند العبيهم اإلالمتعلقة بالروح الرياضية والمتوفرة اوصت بالتأكيد على المدربين في العمل على تعزي
على ليات ة علمية داخل العراق توضح هذه األلم يعثر الباحثان على اي دراس ليات هذا التطوير , عليهآنها لم تحدد أ

مرين اولهما انه بإمكان المدرب القيام بهذه المهمة من خالل ما يمتلكه من سلطات وقدرات وامكانات وصفات أالرغم من 
يتخللها من جلسات ولقاءات  وما, ساحات التدريب والمنافسات القريب والمباشر مع الالعبين في  حضورهفضال  عن , 

وتوجيهات وارشادات ونصائح , وثانيهما  ظهور حاالت متزايدة ومستمرة من التصرفات , واجتماعات وسفرات 
 اثناء التدريب والمنافسات في العديد من االلعاب الرياضية .في والسلوكيات غير الرياضية 

  -تيين : ركز مشكلة البحث في التساؤلين اآلعليه تت
ات ( التي تتضمنها ) الفقر  ما هي ابعاد مقياس دور المدرب في تعزيز الروح الرياضية لالعبيه ؟ وما هي العوامل  -1

 .هذه االبعاد 
ي ما هي مستويات ابعاد تعزيز الروح الرياضية لالعبين التي يقوم بها مدربو فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراق  -2

 . الممتاز من وجهة نظر العبيهم 
 أهداف البحث 3 - 1

 يهدف البحث إلى 
بناء مقياس تعزيز الروح الرياضية لالعبين من قبل مدربي فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي الممتاز من   -1

 وجهة نظر العبيهم . 
تعزيز الروح الرياضية لالعبين التي يقوم بها مدربو فرق كرة قدم الصاالت  وعوامل التعرف على مستوى ابعاد -2

 في الدوري العراقي الممتاز من وجهة نظر العبيهم  .
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 مجاالت البحث  4 - 1
 العبو فرق كرة قدم الصاالت للدوري العراقي الممتاز   المجال البشري : 1- 4 - 1
ق كرررة قرردم الصرراالت فرري العررراق المشرراركين فرري الرردوري العراقرري الممترراز مقرررات انديررة فررر المجااال المكاااني :  2- 4 - 1

 وقاعات المنافسات فيه .
  2018/  7/  4ولغاية    2018/  3/  10الممتدة من  المدة المجال الزماني : 3 - 4 - 1
 مصطلحات البحث  5 - 1
 التقييم  1-5-1

وهو مبني على اسس ومعايير علمية وقياس , هو تقدير قيمة واقع وكائن ما , انطالقا  من حدود موضوعية  
 (  10,  2014وحساب ويشمل تقييم المؤسسات واداء االشخاص وتقييم النتائج ) الحمداني , 

 الروح الرياضية  2 -1-5
احترام األنظمة والقوانين والحكام والعادات تعني حسن التصرف والسلوك االخالقي والسعي لتحقيق الفوز مع  

 ( . Robert   ,   35 , 1997والتقاليد االجتماعية والفريق المنافس )
لين واالعراف االجتماعية ؤو امه لألنظمة والقوانين والمسويتفق الباحثان مع كونها اهتمام الالعب واحتر  

في الرياضة  ) شحاته ,  لمشاركةلنسبي للمدخل السلبي تجاه اوايضا التزام الالعب الكامل للعبته والغياب ا, والخصم 
2004  ,202 . ) 

 تعزيز الروح الرياضية  1-5-3
والتي ينبغي , يعرفها الباحثان اجرائيا  بانها المهام والواجبات الهادفة الى تنمية الروح الرياضية عند الالعبين 

ليات تعزيز التزام الالعبين الكامل آلتوجيهات والسلوكيات والمتمثلة باو , على المدرب القيام بمتطلبات تقويمها باإلرشادات 
تجاه المشاركة الرياضية , واحترامهم لألعراف االجتماعية , واحترام االنظمة والقوانين والمسؤولين , واحترام المنافس , 

 وتجنب المدخل السلبي للفوز تجاه المشاركة في المسابقات الرياضية . 
 يز االلتزام نحو التدريب والمنافسةتعز  1-5-3-1

مجموعة السلوكيات والمسؤوليات التي يقوم بها المدرب لتعزيز التزام الالعب الكامل نحو االشتراك بالتدريب           
 تعزيز  محاولة التحسن في ادائه .  فضال  عنوالمباريات وبذل اقصى الجهود للوصول الى المستوى المطلوب 

 تعزيز احترام العادات واالعراف االجتماعية  1-5-3-2
مجموعة السلوكيات والمسؤوليات التي يقوم بها المدرب لتعزيز احترام الالعبين للتقاليد  الخاصة بالمنافسة الرياضية     

, واالحترام , والطاعة , صيلة ) الحب والمحافظة على القيم الرياضية األ, مثل التصافح باأليدي قبل وبعد انتهاء المباراة 
 .مهزوما   أموالتسامح ( واالعتراف باألداء الجيد للمنافس والسلوك الجيد لالعب سواء كان فائزا  

 تعزيز احترام القوانين واالنظمة والقواعد والمسؤولين   1-5-3-3
 مجموعة السلوكيات والمسؤوليات التي يقوم بها المدرب لتعزيز طاعة الالعبين للقوانين الرياضية في الظروف          

حتى عند كافة عن احترام الحكام قراراتهم  داريين والمنظمين فضال  تعليمات واحترام المسؤولين من اإلوااللتزام بال كافة
 ظهورهم بعدم الكفاءة التحكيمية .
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 تعزيز احترام المنافس  1-5-3-4
وفق مؤشرات االحترام  على مجموعة السلوكيات والمسؤوليات التي يقوم بها المدرب مع العبيه لتعزيز ظهورهم          

و القيام بأية تصرفات او سلوكيات تقلل من أهم وتجنب استغالل االصابة لديهم ومستوياتهم وجهود , والتقدير للمنافسين
 ساءة اليهم .ذار لهم في حالة اإلعن االعت فضال  , شأنهم 

 تعزيز المدخل االيجابي للمشاركة والفوز  1-5-3-5
مجموعة السلوكيات والمسؤوليات التي يقوم بها المدرب لتعزيز ادراك الالعبين لألداء المتميز بوصفه طريق          

و التعصب في حالة االداء غير أبتعاد عن التشنج والحصول على الجوائز والتكريم الشخصي واال , موضوعي للتفوق
 وااللتزام بقيم التنافس الرياضي الشريف لتحقيق الفوز. , الجيد 

 الدراسة السابقة  .2
( بعنوان )) أثر برنامج ارشادي نفسي في تطوير الروح الرياضية والسلوك  2012دراسة ) الجنابي ،  1 – 2

 ( . االجتماعي لدى العبي الكرة الطائرة (
والتعرف على واقع الروح الرياضية , هدفت الدراسة الى بناء مقياس الروح الرياضية لدى العبي الكرة الطائرة للمتقدمين 

واثر برنامج ارشادي نفسي في تطويرهما . وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي , وتكونت عينة  , والسلوك االجتماعي
(  2012 – 2011ولى في الدوري العراقي لكرة الطائرة للموسم ) جة الممتازة واألالعبي اندية الدر البحث النهائية من 

( العبا  شكلوا عينة صدق  242العينتين الضابطة والتجريبية فضال  عن )  إلى( العبا  مقسمين  24والبالغ عددهم ) 
وفق االجراءات العلمية المتبعة في البحث العلمي , وعولجت على وقام الباحث ببناء مقياس الروح الرياضية  , البناء

 , ومعامل االلتواء , والمنوال, والوسيط , ومربع كاي  , واالنحراف المعياري , البيانات احصائيا  من خالل الوسط 
ختبار التائي لعينة واال,  ومعامل الفاكرونباخ , ومعامل االرتباط البسيط لبيرسون , واالختبار التائي لعينتين مستقلتين 

  -نها : عدة م وتوصل الباحث الى استنتاجات ,  واحدة
فاعلية البرنامج االرشادي النفسي في تطوير الروح الرياضية وتحسين مستوى السلوك االجتماعي لدى العبي  -1

 الكرة الطائرة للمتقدمين . 
 اس الروح الرياضية لالعبين من قيالذي قام الباحث ببنائه وقدرته فاعلية مقياس الروح الرياضية  -2
للبرنامج االرشادي افضلية عن التدريب المتبع من قبل المدرب في تطوير الروح الرياضية والسلوك االجتماعي  -3

 لدى العبي الكرة الطائرة للمتقدمين . 
 للبرنامج االرشادي تأثير ايجابي في تطوير مجاالت الروح الرياضية .  -4
على العينة الضابطة تأثير ايجابي في تطوير الروح الرياضية , كما وجد  للتدريب المتبع من قبل المدرب -5

الباحث فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي لدى المجموعة الضابطة في 
ي المواقف الفعالة , واالتزان مجاالت ) االلتزام التربوي تجاه الفريق , واحترام القوانين واالعراف االجتماعية , وتبن

 (. 7,  2012االنفعالي () الجنابي , 
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 اجراءات البحث  -3
 منهج البحث  3-1

 تم استخدام المنهج الوصفي وباألسلوب المسحي لمالءمته وطبيعة البحث الحالي . 
 مجتمع البحث وعيناته   3-2

وفق على تلعب في الدوري العراقي الممتاز لكرة قدم الصاالت  ا  ( نادي 18( العبا  يمثلون )  332ضم مجتمع البحث ) 
االحصائيات التي حصل عليها الباحثان من االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم / لجنة الخماسي / الصاالت في ضوء 

قام الباحثان كتاب تسهيل المهمة من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل . وللضرورة البحثية فقد 
( العب والثانية للتطبيق النهائي وبنسبة 200% ( وبواقع )60) ولى للبناء وبنسبة تقسيم مجتمع البحث الى عينتين األب
 . ا  ( العب 132% ( وبواقع ) 40)
 عينة البناء  3-2-1

سة تكونت عينة البناء من جزئيين تم اختيارهما بشكل عشوائي من مجتمع البحث االول خاص بالدرا
, وقد  ا  ( العب190( العبين , في حين ضم الجزء الثاني عينة صدق البناء وتكونت من )10االستطالعية وقد شمل )

 مجتمع البحث % ( من54,8( استمارة صالحة للتحليل االحصائي وهي تمثل ) 182استطاع الباحث الحصول على )
 ( .1كما مبين في الجدول رقم )

 ( 1الجدول رقم ) 
 مجتمع البحث وعيناته

 عدد الالعبين اسم النادي ت
 عينة التطبيق النهائي عينة البناء

  صدق البناء الدراسة االستطالعية
 الفعلي الفرضي الفعلي الفرضي الفعلي الفرضي

 10 10 12 13 2 2 25 نفط الوسط 1
 8 9 12 14   23 غاز الجنوب 2
 6 7 10 10   17 الحكيم 3
 8 8 12 12   20 الوسط مصافي 4
 6 8 10 11   19 مصافي الجنوب 5
 8 9 12 12   21 النور 6
 6 6 10 10   16 الميناء 7
 7 8 10 11   19 بلدية البصرة 8
 6 7 9 9 2 2 18 الجنسية 9
 5 5 7 8   13 بلدية الناصرية 10
 6 6 10 10   16 الجيش 11
 5 5 7 7 2 2 14 القوة الجوية 12
 7 9 12 13   22 الجنوب 13
 7 7 10 10 2 2 19 الشرطة 14
 6 7 10 10   17 ديالى 15
 6 6 8 8 2 2 16 امانة بغداد 16
 7 8 10 11   19 نفط الجنوب 17
 6 7 11 11   18 الشرقية 18

 120 132 182 190 10 10 332 المجموع
 %91 %100 %96 %100 %100 %100 %100 النسبة المئوية
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 عينة التطبيق النهائي  3-2-2
( العبا  , وقد حصل 132شملت عينة التطبيق النهائي على ما تبقى من مجتمع البحث والبالغ عددهم )

% ( من مجتمع البحث كما مبين في  36( استمارة صالحة للتحليل االحصائي وهي تمثل نسبة ) 120الباحثان على )
  (.1الجدول رقم )

 البحث  اةأد 3-3
لغرض الحصول على البيانات المتعلقة بأهداف البحث تطلب بناء مقياسيين لتعزيز الروح الرياضية لالعبين 

ة االستعانة باالستبيان كأداة رئيسوفق تخطيط يتبنى االجراءات العلمية لتحديد االبعاد وصياغة الفقرات من خالل على 
 لجمع البيانات. 

 تحديد ابعاد المقياس  3-3-1
) و    (Robert  ,    1997دبيات المتوفرة والمتعلقة بالروح الرياضية )احثان على المصادر واألاطلع الب

 ) االلتزام نحو التدريب والمنافسة , خمسة ابعاد فيها هيالتي اظهرت وجود  ( 2012) الجنابي , و (  2004شحاته , 
تجنب و احترام المنافس , و احترام القوانين واالنظمة والمسؤولين , و احترام االعراف والعادات والتقاليد االجتماعية , و 

, المدخل السلبي للمشاركة والفوز ( والتي اعتمدها الباحثان كأساس لبناء مقياس دراستهما الحالية استثمارا للوقت والجهد 
ودوره وسلوكياته  , المدربفضال  عن االسترشاد بها التباع مسار علمي وعملي واضح ومالئم يساعد في بيان ممارسات 

 ومسؤولياته في تعزيز الروح الرياضية عند الالعبين .
 صياغة الفقرات  3-3-2

ذ تركز المحور إلمدرب للروح الرياضية لالعبين , تم االعتماد على محورين لصياغة فقرات مقياس تعزيز ا
ول على  االطالع على الدراسات والمصادر المتعلقة بالروح الرياضية ودور المدرب في تعزيزها , في حين تضمن األ

/  11/  28ولغاية  2017/  11/ 5الممتدة من  المدة(  في  1المحور الثاني توزيع استمارة والواردة في الملحق  ) 
ن الذين يمتلكون شهادات تدريبية وعلمية في المجال ( م 2على عدد من المدربين الواردين في الملحق )  2017

 ولدى معظمهم خبرات سابقة كالعبين دوليين ودرجة اولى . , الرياضي 
موزعة على خمسة  ( فقرة   55ذ تضمن  ) إية لمقياس تعزيز الروح الرياضية ولذلك في تشكيل الصيغة األ أسهموقد  

تعزيز احترام و تعزيز احترام العادات واالعراف االجتماعية ، و منافسة ، )) تعزيز االلتزام نحو التدريب والابعاد هي 
 تعزيز المدخل االيجابي للمشاركة والفوز ((و تعزيز احترام المنافس ، و القوانين واالنظمة والقواعد والمسؤولين ، 

 لكل بعد .   ( فقرة   11وبواقع ) 
 صدق المحتوى  3-3-3

) تعزيز  عبر االطالع على المصادر المتخصصة والمتعلقة بالمقياسيينتوصل الباحثان الى صدق المحتوى 
الروح الرياضية والقوة التنظيمية ( وتحديده لألبعاد وفقا  لإلجراءات العلمية مع تحليله لمضامين تلك االبعاد بقصد تشكيل 

الباحثان لذلك في صياغة  مع توظيف ,صورة متكاملة وشامله وواضحة تتضمن النواحي المكونة لكل بعد من االبعاد 
فضال  عن ان هذا االجراء مكن من الوصول الى تعريف اجراءي لكل , الفقرات وبما يالءم طبيعة عينة البحث واهدافه 

 بعد من ابعاد المقياس . 
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 الصدق الظاهري   3-3-4
وطلب  , ( 3) للتأكد من صالحية المقياس تم عرضه على مجموعة من المحكمين الواردين في الملحق رقم 

منهم ابداء اية مالحظات يرونها حول شمولية االبعاد وصالحية الفقرات ووضوحها ومالئمتها لطبيعة العينة وكذلك بيان 
و اضافة أ , و اعادة صياغة, أصالحية بدائل االجابة المقترحة مع امكانية اجراء التعديالت المناسبة من خالل حذف 

المحكمون على صالحية االبعاد وبدائل االجابة , وفيما يخص وضوح الفقرات ومناسبتها عدد من الفقرات. وقد اجمع 
التي اخذ بها الباحثان كونها تحافظ على مضمون الفقرة ة لطبيعة العينة فقد ابدى الخبراء بعض التعديالت اللغوية البسيط

نسب اتفاق المحكمين عليها  ويتبين حصول  وتوضحها بشكل ادق , وفيما يتعلق بصالحية الفقرات فقد استخرج الباحثان
 % (  مما يعني ابقاء هذه الفقرات بصورة مبدئية . 82جميع الفقرات على نسب اتفاق ال تقل عن ) 

  التطبيق االستطالعي للمقياس  3-3-5
( 10)قوامهااذ تم تطبيقه على عينة , استهل الباحثان خطوات بناء المقياس  بصورة عملية بدراسة استطالعية 

 3/  10العبين اختيروا بطريقة عشوائية من بين االندية المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة قدم الصاالت بتاريخ 
ها لدى الالعبين ني الفقرات وفهم طريقة االجابة عهادفين من خالل ذلك التأكد من توفر متطلبات الوضوح ف,  2018/ 
كما وفرت فرصة , و استفسارات تطرح من قبل الالعبين أية تساؤالت أ نالجابة عفرت هذه الدراسة فرصة اإذ و , 

فضال  عن ان الدراسة االستطالعية , التعرف على درجة استجابة المبحوثين للمقياس والذين عبروا عن تفاعلهم مع فقراته 
الباحثان لتالفيها في التطبيق النهائي , كما تمثل تدريبا  عمليا  وتجربة للوقوف على المعوقات والمشكالت التي قد تواجه 

 دقائق ( .  9ن االجابة إذ بلغ ) استهدف الباحثان من خاللها تحديد زم
 صدق البناء  3-3-6

تم ايجاد صدق البناء للمقياس باعتماد اسلوبين هما اسلوب تمييز الفقرات واالتساق الداخلي على االستمارات 
 ( استمارة . 182نة صدق البناء والبالغة ) التي حصل عليها الباحثان من عي

 القوة التمييزية للفقرات   3-3-6-1
% ( لكل 27) وبواقعتم ايجاد خاصية التمييز لكل فقرة من فقرات المقياس باستخدام المجموعتين المتطرفتين 

 لكل مجموعة   .    ( استمارة   49وبذلك بلغ عدد االستمارات ) , منهما 
ن ان يوالدنيا لكل فقرة من الفقرات كاساس للتميز وقد تبين للباحث االتائية بين المجموعتين المتطرفتين العليوتم ايجاد القيم 

عد احترام العادات واالعراف واحدة من ب  , ( فقرات  4قد تميزت بين المجموعتين بينما لم تتميز )  ( فقرة   51) 
عد احترام المنافس مما نظمة والقواعد والمسؤولين والثالثة والرابعة من ب  والثانية  من بعد احترام القوانين واال, االجتماعية 

 يتطلب حذفها . 
 االتساق الداخلي   3-3-6-2

لتحرير درجة صردق العبرارات وانسرجامها الرداخلي قرام الباحثران بإيجراد معامرل االرتبراط برين درجرة الفقررة وكرل مرن 
( اسرررتمارة  182عرررد الرررذي تنتمررري اليررره والدرجرررة الكليرررة للمقيررراس ,  وترررم  اجرررراء هرررذين االرتبررراطين علرررى       ) درجرررة الب  

ن جميرع أتبرين بر من فقرات مقيراس تعزيرز الرروح الرياضرية  بعرد حرذف الفقررات غيرر المميرزة  وقرد ة  ( فقر  51والمتضمنة  ) 
 داخليا   . ةالفقرات متسق

 الثبات   3-3-6-3
 . ( الفا كرونباخ ) وكذلك معامل , لغرض التحقق من توفر الثبات في المقياسيين تم استخدام طريقة التجزئة النصفية  
 طريقة التجزئة النصفية   3-3-6-3-1

(  182)  سرررتجابات عينرررة البنررراء البالغرررةلغررررض اسرررتخراج معامرررل الثبرررات بهرررذه الطريقرررة قرررام الباحثررران باسرررتخدام ا
قسرمت الفقررات الرى نصرفين ضرم النصرف األول نتررائج , لمقيراس تعزيرز الرروح الرياضرية   ( فقررة   51والمتضرمنة )  اسرتمارة  

العبررارات ذات التسلسررالت الفرديررة , فيمررا ضررم النصررف الثرراني نتررائج العبررارات ذات التسلسررالت الزوجيررة بحيررث أصرربح لكررل 
( , ثم استكمل الباحثران اجرراءات اسرتخراج  0,95ينهما إذ بلغ ) وزوجية وتم استخراج معامل االرتباط ب ةرديفرد درجتان ف
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( علرى  0,95( و )  0,91إذ بلغرت قيمهمرا ) ( جيتمان وسربيرمان برراون  ) الثبات للمقياس بشكل كلي باستخدام معادلتي
 التوالي . 

 طريقة معامل  آلفا كرونباخ  3-3-6-3-2
نه ال يتم تصحيح الفقرات االتساق الداخلي للمقياس نظرا  ألدير ثبات لتقتم استخدام طريقة معامل الفا كرونباخ     

 .  (  0,94, إذ بلغت )  بشكل ثنائي
 وصف المقياس بصيغته النهائية وتصحيحه  3-3-7.

( وهي تتوزع اساسا  على خمسة أبعاد  4وكما موضح في الملحق )  ( فقرة   51بصيغته النهائية على ) استقر المقياس 
تعزيز احترام القوانين و عراف االجتماعية , تعزيز احترام العادات واألو االلتزام نحو التدريب والمنافسة , هي ) تعزيز 

, 10, 11( وبواقع ) والفوزتعزيز المدخل االيجابي للمشاركة و تعزيز احترام المنافس , و واالنظمة والقواعد والمسؤولين , 
( على التوالي , وفيما يخص بدائل االجابة فقد كانت خماسية وتتمثل في ) دائما  , غالبا  , احيانا  , نادرا  ,  11, 9, 10

( على التوالي وفيما يتعلق بتنظيم المقياس تم توزيع فقرات ابعاده بشكل  1,  2,  3,  4,  5ابدا  ( وتحمل االوزان ) 
وتحسب الدرجة الكلية للمستجيب ال يتأثر المستجيب بنمط الفقرات .  ( حتى 2منتظم وكما مبين في الجدول )  عشوائي

 . ( درجة  51( درجة , بينما القيمة الدنيا    )  255للبدائل المختارة عن كل فقرة اذ تبلغ القيمة العليا لالستجابة  )  وفقا  
 ( 2الجدول ) 

 تعزيز الروح الرياضية بشكل عشوائي منتظم في المقياس بصورته النهائيةتوزيع فقرات ابعاد مقياس 

عدد  البعد ت
 تسلسل الفقرات الفقرات

 50 46 41 36 31 26 21 16 11 6 1 11 تعزيز االلتزام نحو التدريب والمنافسة 1

تعزيز احترام العادات واألعراف  2
  47 42 37 32 27 22 17 12 7 2 10 االجتماعية

تعزيز احترام القوانين واالنظمة  3
  48 43 38 33 28 23 18 13 8 3 10 والقواعد والمسؤولين

   44 39 34 29 24 19 14 9 4 9 تعزيز احترام المنافس 4

تعزيز المدخل االيجابي للمشاركة  5
 51 49 45 40 35 30 25 20 15 10 5 11 والفوز

 التطبيق النهائي للمقياس  3-3-8 
( العبرررا  , بعرررد تزويرررد العينرررة  132ترررم تطبيرررق مقيررراس تعزيرررز الرررروح الرياضرررية لالعبرررين  علرررى عينرررة التطبيرررق والبالغرررة ) 

بالتعليمات حول كيفية االجابة عن المقياس مع االستفادة من مالحظرات التطبيرق االسرتطالعي , وقرد امتردت مردة التطبيرق 
 . 2018/  7/  4الى  2018/  4/  25من  للمدةالنهائي للمقياس 

 المعالجات االحصائية  3-4
معادلة و , خ معامل الفا كرونباو معامل ارتباط بيرسو , و النسبة المئوية , و االنحراف المعياري , و الوسط الحسابي , 

 لعينتين مستقلتين .   اختبار ) ت ( و معادلة سبيرمان براون , و جيتمان , 
 عرض النتائج ومناقشتها  -4
بناء مقياس تعزيز الروح الرياضية لالعبين من قبل مدربي فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي الممتاز من  4-1

 وجهة نظر العبيهم  .
 ( يوضح الصيغة النهائية للمقياس . 4وقد تحقق هذا الهدف من خالل إجراءات البحث في الباب الثالث والملحق رقم ) 
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الذي ينص على )) التعرف على مستوى ابعاد تعزيز الروح الرياضية الثاني عرض ومناقشة نتائج الهدف  2 – 4
لالعبين التي يقوم بها مدربو فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي الممتاز من وجهة نظر العبيهم (( وقد 

 على النتائج اآلتية . انحصل الباحث
 (  3الجدول ) 

 األوساط  الحسابية  واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والمستوى لفقرات ابعاد تعزيز الروح الرياضية والكلي 

 المعالجات االحصائية ت  االبعاد 
 المستوى النسبة المئوية   ع -+  -س

 
 
 
 

تعزيز االلتزام نحو 
 التدريب والمنافسة

 مرتفع جدا 95% 0,45 4,75 1
 مرتفع جدا 93,8% 0,62 4,69 6

 مرتفع جدا 92% 0,62 4,60 11
 مرتفع جدا  85,4% 0,81 4,27 16
 مرتفع جدا  95% 0,50 4,75 21
 مرتفع جدا  87% 0,70 4,35 26
 مرتفع جدا  89,4% 0,81 4,47 31
 مرتفع 78,6% 1,15 3,93 36
 مرتفع جدا  84,8% 0,93 4,24 41
 مرتفع جدا  89,4% 0,77 4,47 46
 مرتفع 76,8% 1,09 3,84 50

 مرتفع جدا %87,98 4,51 48,39  الكلي 

 
 

تعزيز احترام 
العادات واالعراف 

 االجتماعية
 

 مرتفع جدا  89% 0,85 4,45 2
 مرتفع جدا  87% 0,75 4,35 7

 مرتفع جدا  89,2% 0,70 4,46 12
 مرتفع 77% 0,91 3,85 17
 مرتفع جدا % 91,8 0,57 4,59 22
 مرتفع 77,2% 1,11 3,86 27
 مرتفع جدا 80,2% 1,11 4,01 32
 مرتفع 76,6% 0,88 3,83 37
 مرتفع جدا 86,2% 0,78 4,31 42
 مرتفع 76% 1,21 3,80 47

 مرتفع جدا %83,1 4,40 41,55  الكلي 

 
 
 
 

تعزيز احترام 
القوانين واالنظمة 
 والقواعد والمسؤولين

 مرتفع جدا  80%     1,01 4,00 3
 مرتفع جدا  87,2% 0,94 4,36 8

 مرتفع جدا  80,8% 1,13 4,04 13
 مرتفع جدا  95% 0,45 4,75 18
 مرتفع جدا  93,8% 0,61 4,69 23
 مرتفع جدا  92% 0,62 4,60 28
 مرتفع جدا  84,8% 0,85 4,24 33
 مرتفع جدا  95% 0,50 4,75 38
 مرتفع جدا  87% 0,70 4,35 43
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 مرتفع جدا  89,4% 0,81 4,47 48
 مرتفع جدا %88,56 4,01 44,28  الكلي 

 
 
 
 

تعزيز احترام 
 المنافس

 مرتفع  78,6% 1,15 3,93 4
 مرتفع جدا  84,8% 0,93 4,24 9

 مرتفع جدا 89,4% 0,77 4,47 14
 مرتفع 76,8% 1,09 3,84 19
 مرتفع جدا  89% 0,85 4,45 24
 مرتفع جدا  85,4% 0,77 4,27 29
 مرتفع جدا  88,4% 0,76 4,42 34
 مرتفع 76,8% 0,81 3,84 39
 مرتفع جدا  91,8% 0,57 4,59 44

 مرتفع جدا %84,6 3,46 38,07  الكلي 

 
 
 
 

تعزيز المدخل 
االيجابي للمشاركة 

 والفوز

 مرتفع جدا  80,2% 0,82 4,01 5
 جدا  مرتفع 82,4% 1,01 4,12 10
 مرتفع  78,6% 1,15 3,93 15
 مرتفع جدا  84,8% 0,93 4,24 20
 مرتفع جدا  89,4% 0,77 4,47 25
 مرتفع 76,8% 1,09 3,84 30
 مرتفع جدا  87,6% 0,96 4,38 35
 مرتفع جدا  87% 0,75 4,35 40
 مرتفع جدا  87,4% 0,82 4,37 45
 مرتفع جدا  86,6% 1,00 4,33 49
 مرتفع جدا  87% 0,75 4,35 51

 مرتفع جدا %84,4 4,84 46,42  الكلي 
تعزيز الروح 

 مرتفع جدا %85,77 16,84 218,72  الرياضية الكلي 

( ان جميع ابعاد تعزيز الروح الرياضية لالعبين والتي يمارسها المدربون ظهرت  3يتضح من الجدول ) 
% ( وهو ما انعكس على 88,56 -% 83,1بعاد ما بين ) النسبة المئوية لهذه األ اقتربتبمستوى ) مرتفع جدا  ( إذ 

) مرتفع جدا  ( وبنسبة مئوية    إذ كانت بمستوى  , النتيجة الكلية لمسؤولية المدربين في تعزيز الروح الرياضية لالعبين
% ( وقد جاءت هذه النتائج من خالل حصول اغلب فقرات ابعاد تعزيز الروح الرياضية على مستوى ) 85,77بلغت ) 

من قبل مرتفع جدا  ( , عليه فقد تجاوزت هذه النتائج نتائج دراسة ) الجنابي ( في مستوى تعزيز الروح الرياضية لالعبين 
اته للفريق , كما ن المدرب قد اهتم بشكل جيد في مسألة الروح الرياضية من خالل توجيهأيشير الى  المدربين عندما

ن مدربي الفرق العراقية التي تلعب في الدوري الممتاز بكرة الطائرة مهتمين أن هذا مؤشر جيد على أيضيف على ذلك ب
سواء ) الجنابي ,  دارة على حد  ئج واسعاد الجمهور واإلحسين النتابالروح الرياضية لفرقهم لما لها من دور ايجابي في ت

( ويرى الباحثان ان هذه النتائج تؤكد الدور القيادي والتربوي للمدربين المتعلق بتعزيز الروح  148 – 147,  2012
ر وحول والذي اشارت اليه اغلب المصادر المتخصصة , إذ تنقل ) الحمداني ( عن هذه المصاد, الرياضية عند العبيهم 

الواجبات التربوية للتدريب الرياضي والمتضمنة تقديم المعلومات لالعبين للتصرف بروح رياضية عالية داخل وخارج 
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الملعب , وكذلك فيما يتعلق بمسؤوليات المدرب الرياضي والتي منها توجيه وارشاد الالعبين , وان يقوم بإدارة مسؤولياته 
العالية والسلوك المستقيم مع دعم القوانين الرياضية واالنظمة وهو مسؤول عن  باألسلوب الذي يمثل الروح الرياضية

,  2014سلوك الالعبين وعليه التفكير في تحضير وترتيب واعداد البرامج الشيقة والمليئة بالروح الرياضية ) الحمداني , 
قدم الصاالت يتفهمون مسؤولياتهم ( كما تؤكد هذه النتائج على ان مدربي الدوري العراقي الممتاز بكرة  17,  14

وقد تأكد ذلك  , ويمارسون ادوارهم االرشادية والتوجيهية والسلوكية المتعلقة بتعزيز روح الرياضية عند العبيهم, التربوية 
 , ول في بطولة اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة قدم الصاالتعلى المركز األ( نفط الوسط ) من خالل حصول نادي 

شارك في نهائيات اندية اسيا لكرة قدم الصاالت وحصوله على جائزة اللعب النظيف وحسب النشرة االعالمية في قناة والم
كرة الصاالت العراقية التي تصدر من االتحاد العراقي المركزي لكرة قدم / الصاالت ) قناة كرة الصاالت العراقية  , 

الرياضية من مخرجات متنوعة وخاصة فيما يتعلق بتركيزهم على  (  ويدركون ما تحققه هذه القيم االخالقية 2018
داء الرياضي وهو ما ينعكس باإليجاب على النتائج وتطور مستوى إذ تزداد فرص تحسن األ, مهامهم التدريبية الرياضية 

عبة شبابية على قدم الصاالت ل وان لعبة كرة ال سّيمااللعبة وهو ما يحفزهم على القيام بهذه المهمة على افضل وجه 
غلب , وال سيما في منافسات رياضة المستويات العليا كالدوري العراقي الممتاز لما تتطلبه من توفر مزيج متكامل األ

ومتوازن من القدرات البدنية العالية والمهارات الكروية المتميزة والتحركات الخططية الدفاعية والهجومية المدروسة 
مرة على طول زمن المباراة وساحة اللعب المحددة , وهذا العمر الشبابي يتيح للمدرب كقيادي والسريعة والمتبادلة والمست

واستثمار مثل هكذا اعمار تتقبل النصح واالرشاد والتوجيه لتثبيت وتعزيز , ومربي ارساء قيم السلوك الرياضي السليم 
اضة متمثلة بالمدربين في التأثير االيجابي في دالة على تأكيد دور الري عدة وهو ما يحمل مؤشرات, الروح الرياضية 

وخاصة في لعبة كرة قدم الصاالت , والمساهمة البناءة في صقل الشخصية الرياضية االجتماعية , سلوكيات الممارسين 
واهتمام االعالم وتأييد ودعم المسؤولين كونها لعبة حديثة نوعا ما في , لعكس صورة مشرقة لها تجذب انظار الجمهور 

دوري حديث العمر ايضا  مما يتطلب ترسيخ مكانة اللعبة واثبات دوافع المسؤولين عنها وممارسيها في  في, العراق 
وعدد العبين محدد , تشكيل بيئة لعب سليمة تعزز من سمعة ومكانة اللعبة خاصة انها تجري في ملعب محدد المساحة 

لكل فريق مع قرب ساحة اللعب من الجمهور والمتابعين مما يجعل كل تصرفات الالعبين منظورة ( خمسة  ) ايضا  
 ويمكن متابعتها بسهولة .  

 االستنتاجات والتوصيات  - 5
 االستنتاجات  1 – 5
صررالحية مقيرراس تعزيررز الررروح الرياضررية لالعبررين مررن قبررل المرردربين والررذي تررم بنرراءه علررى فرررق الرردوري العراقرري  -1

 ز بكرة قدم الصاالت .الممتا
يولي مدربو فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي الممتاز اهتماما  فائقا  بتعزيرز الرروح الرياضرية عنرد العبريهم  -2

 وفق رؤية شاملة لتنمية ابعادها .  على من خالل التحرك
 التوصيات 2 – 5
 الروح الرياضية لالعبين . امكانية اعتماد مقياس الدراسة الحالية لتقييم دور المدرب في تعزيز -1



 .........تقييم دور املدربني يف تعزيز الروح الرياضية لالعبي اندية

131 
 

حث المدربين على تمسركهم بردورهم المتميرز فري تعزيرز الرروح الرياضرية لالعبريهم وتحفيرزهم علرى االسرتمرار برذلك  -2
جرروائز وشررهادات داريررة فرري انررديتهم مررن خررالل اليررات تخصرريص المركررزي بكرررة القرردم والهيئررات اإل مررن قبررل االتحرراد العراقرري

 تقدير للمدرب المثالي والفريق المثالي والالعب المثالي والجهاز التدريبي المساعد المثالي واللعب النظيف  . 
اجراء دراسات لتعزيز الروح الرياضية لالعبين من قبل المدربين على فعاليات والعراب رياضرية اخررى مرع امكانيرة  -3

 ياضية .والالعبين والتنظيمية في المؤسسات الر ربطه ببعض المتغيرات الشخصية للمدربين 

 المصادر

 المصادر العربية  - 1

 رالسااكر  ال  يضاا   الاا ر  تطاار   فاا  نفساا  ا شااي     نااي   اثاا ( :  2012)  ع اا  ع ااي  ساا  ,  الجنااي   -1

 .  ي ل جي   ,  ال  يض   الت     كك  ,   كتر اه اط رح ,  ال تق   ن الطيئ ة الك ة الع   ل ى االجت يع 

 نظا  رجها   ان رالخطط ا  ال هي  ا  لكت اي  ن ال ا    ن ا ا ة تق  م( :  2014)  عجيج  ن  ل صفي,  الح  ان  -2

 .  ال رصل جين  ,  ال  يض   الت     كك  ,   يجست    سيل ,  السك   ك ة ال  تيز ال  اق  ال ر   ان    الع  

 طااال   اان ال  يضاا  ن لاا ى االنجاايز  أماا ا  رعالقتهااي ال  يضاا   الاا ر ( :  2004)      اا  ا اا ام م,  شااحيت  -3

 . االرل الجزء,  عش  التيس  ال   ,  ال  يض   الت     رفنرن ل كرم اس رط  جك ,  ال ن ي جي   

 ,   كز الكتي  لكنش  , القيم ة .( :  س كرلرج   الق ي ة ال  يض    1998عالر  ,  ح   حسن )  -4

 المصادر االجنبية  – 2

                                                                                                                    5- Robert 

J. Vallerand, Nathalie M. Briere, Celine M. Blanchard, & Pierre J. Provencher . ( 

1997 ) . Development and Validation of the Multidimensional Sportspersonship 

Orientation Scale . Journal of Sport and Exercise Psychology 19, 197 – 206 

 المالحق

 ( 1الملحق رقم ) 

 جامعة الموصل 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 الدراسات العليا / الدكتوراه 
في النية  بناء مقياس تعزيز الروح الرياضية لالعبين من قبل المدربين ولكونكم من ذوي االختصاص في مجال التدريب 

مدربين يرجى قراءة عن خبراتكم العملية من خالل الممارسة الرياضية كالعبين واحتكاكم بمختلف ال فضال  , الرياضي 
أساس لبناء هذا االستبيان وتدوين آرائكم وافكاركم واضافاتكم  بشأنها واالطالع على االبعاد المقترحه ك يسالسؤال الرئ

لتكون قاعدة علمية وعملية يستند عليها في بناء الصيغة االولية للمقياس شاكرين تعاونكم معنا خدمة ألغراض البحث 
 العلمي وتطوير الحركة الرياضية وقيمها النبيلة . 

 تي يتبعها المدرب في تعزيز الروح الرياضية عند الالعبين ؟  ما هي السلوكيات ال -:  السؤال الرئيس
  -علما بان المصادر المتعلقة بالروح الرياضية قد حددت خمسة سلوكيات هي : 
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 ادوار المدرب في تعزيز التزام الالعبين بالتدريب والمنافسات  -اوال 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
- - - - -  

 ادوار المدرب في تعزيز احترام الالعبين للعادات واالعراف االجتماعية  -ثانيا 
- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 
- - - - -  

 ادوار المدرب في تعزيز احترام الالعبين للقواعد واالنظمة والقوانين والمسؤولين  -ثالثا 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
- - - - -  

 ادوار المدرب في تعزيز احترام العبيه للمنافسين   -رابعا 
- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 
- - - - -  

ادوار المدرب في تفعيل المدخل االيجابي لتحقيق الفوز عند العبيه علما بان الباحث يعني بالمدخل  -خامسا 
 داع والغش والعنف والمنشطات والتزوير االيجابي تحقيق الفوز على المنافس بطريقة شريفة بعيدا عن الخ

- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 

 عبين يمكن ان يقوم بها المدرب .اية اضافات تتعلق بالمحاور والفقرات ترونها مناسبة لتعزيز الروح الرياضية لال
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 ( 2الملحق رقم ) 

  اسماء السادة المدربين وبعض متغيراتهم الشخصية
 الشهادة التدريبية اللقب االسم ت

 شهادة تدريب دولية بكرة اليد  استاذ باسم جميل اسماعيل 1

 أ. د د. معتز يونس ذنون 2
اولى ,   ةموصل بكرة القدم سابقا ومدرب درجالعب نادي ال

 اولى ةشهادة درج

 أ. د محمود حسن د. مكي 3
العب نادي الموصل بكرة القدم سابقا  , شهادة تدريب 

 ( Aاسيوية  ) فئة  
 اختصاص علم النفس الرياضي أ. د د. عصام محمد 5

 أ. د د. نوفل محمود الحيالي 6
العب منتخب وطني بكرة اليد ومحاضر في االتحاد العراقي 

 بكرة اليد

منتخب وطني ومدرب منتخب وطني للشباب بكرة  العب أ. م. د د. خالد محمود عزيز 7
 السلة

 أ.م. د د. خالد عبد الجيد 8
العب منتخب وطني بكرة الطائرة ويمتلك شهادة تدريب 

 درجة اولى

 أ.م. د د. احمد حامد السويدي 9
العب ومدرب الكرة الطائرة  ويمتلك شهادة تدريبية كمرشح 

 دولي
 شهادة تدريبية بكرة القدم أ . م . د د. معن عبد الكريم 10

 م . د د. محمد شاكر 11
العب نادي الموصل  بكرة القدم  , شهادة تدريب درجة 

 اولى .

 م . د د. هادي احمد خضر 12
العب نادي الموصل بكرة القدم , شهادة تدريب اسيوية ) 

 (  Cفئة 

شهادة تدريب العب منتخب وطني بكرة القدم سابقا ,  م . د د. جميل محمود حسن 13
 اسيوية

 ( Cيمتلك شهادة تدريب اسيوية بكرة القدم  ) فئة   م . د د. عمار شهاب احمد 14

 ( C  شهادة تدريب اسيوية بكرة القدم )  فئة  م . د د. ادهام صالح محمود 15

 (  Cشهادة تدريب اسيوية بكرة القدم ) فئة  مدرس م . ربيع خلف جميل 16

 (   Aدبلوم تدريب بكرة القدم فئة )   محمدالسيد محمد جاسم  17
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 ( 3الملحق ) 

 أسماء السادة الخبراء ) المحكمين ( 

 مكان العمل االختصاص االسم واللقب العلمي ت

 جامعة االنبار  اإلدارة والتنظيم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أ.د إبراهيم يونس وكاع الراوي 1

 جامعة الموصل القياس والتقويم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة سليمان  أ.د هاشم احمد  2

 جامعة الموصل  علم النفس الرياضي / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أ.د ناظم شاكر الوتار  3

 جامعة الموصل  علم التدريب الرياضي / كلية التربية االساسية  أ.د معتز يونس ذنون  4

 جامعة الموصل القياس والتقويم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أ.د مكي محمود حسن  5

 جامعة الموصل القياس والتقويم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أ.د ايثارعبد الكريم غزال  6

 جامعة الموصل اإلدارة والتنظيم / كلية التربية األساسية  أ.د وليد خالد همام النعمه  7

 جامعة تكريت  علم النفس الرياضي /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أ.د عبد الودود احمد الزبيدي  8

 جامعة ديالى  االدارة والتنظيم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أ.د نصير قاسم خلف  9

 جامعة الموصل التربية البدنية وعلوم الرياضة علم النفس الرياضي / كلية أ.د عصام محمد عبد الرضا  10

 جامعة كركوك  علم النفس الرياضي / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أ.د مها صبري حسن  11

 جامعة الموصل اإلدارة والتنظيم/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أ.د عدي غانم محمود الكواز  12

 جامعة الموصل القياس والتقويم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة سبهان محمود الزهيري  أ.م.د 13

 جامعة الموصل  علم النفس الرياضي /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أ.م.د نغم محمود محمد صالح  14

 جامعة الموصل  علم النفس الرياضي /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  أ.م.د مؤيد عبد الرزاق حسو  15

 جامعة الموصل اإلدارة والتنظيم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أ.م.د خالد محمود عزيز  16

 جامعة الموصل اإلدارة والتنظيم / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة أ.م.د محمد ذاكر سالم عبد هللا  17
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 ( 4الملحق رقم ) 

 مقياس تعزيز الروح الرياضية بصيغته النهائية

 بدائل االجابة الفقرات ت

1 
يحثنا المدرب على اهمية المشاركة وبذل اقصى الجهود حتى لو كان مستوى 

 المنافس مرتفعا .
 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما

2 
الرياضية االصيلة في المنافسة ) الحب يوجهنا المدرب بالمحافظة على القيم 

 والطاعة واالحترام (  .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يحثنا المدرب على احترام جميع المسؤولين في النادي . 3

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يمنعنا المدرب من القيام بتصرفات استهزائيه في حالة تسجيل االهداف اوالفوز   4

5 
يوصينا المدرب باألداء المتميز كطريق موضوعي للفوز والحصول على 

 الجوائز والتكريم الشخصي .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يؤمن المدرب بان اخطاء الالعبين فرصة للتعلم والتطور . 6

7 
في العبيه روح التسامح عند ارتكاب الفريق المنافس اخطاء  ينمي المدرب

 بحقهم .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يشرح المدرب لنا المواد القانونية عن اللعبة لتجنب االخطاء  . 8
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يرفض المدرب انتقاص اي العب لمستوى قدراته الرياضية  . 9

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  ينصحنا المدرب باالبتعاد عن اللعب بعنف من اجل الفوز. 10

11 
يؤكد المدرب على بدء الوحدة التدريبية في الموعد المحدد بغض النظر عن 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  الالعب المتأخر  

12 
الحكام والمنظمين على حسن القيادة واالشراف على يذكرنا المدرب بشكر 

 المباراة  .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

13 
يرفض المدرب احتجاج العبيه على قرارات الحكام حتى لوكانت خاطئة 

 وتضر بالفريق  .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  اصابة المنافس  .يوجه المدرب العبيه على اخراج الكرة لعدم استغالل  14
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يذكرنا المدرب بان الفوز من حق الفريق الذي يستثمر الفرص  . 15

16 
يفرض المدرب عقوبات على اي العب يكرر تأخره عن بدء الوحدة التدريبية  

. 
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

17 
يحذرنا المدرب من االستهانة بجهود الزمالء والقاء اللوم عليهم عند الخسارة   

. 
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

18 
يتبنى المدرب اجراءات ) مثل التبديل الفوري ( تلزم الالعبين باحترام قرارات 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  الحكم .
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 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يوجه المدرب الالعبين باالعتذار في حالة سوء السلوك تجاه المنافس . 19

20 
يحذر المدرب العبيه من التمثيل على الحكام للحصول على قرارات تخدم 

 الفريق  .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يعطي المدرب تمارين متنوعه تثير الحماس والرغبة عند الالعبين في التدريب    21

22 
ينبهنا المدرب بان الخروج عن الروح الرياضية له عواقب تسيء الى سمعة 

 الفريق  .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

23 
اإلداريين والمنظمين للمباراة واالعالميين يشدد المدرب على العبيه  احترام 

 والجمهور كافة .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يتمنى المدرب للفريق المنافس الخاسر التوفيق في المباريات القادمة . 24

25 
والتعاون يوصي المدرب الالعبين بان الفوز يأتي من خالل اللعب الجماعي 

 بعيدا  عن االنانية  .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يمتلك المدرب تدريبا علميا  يحقق التطور الملموس عند الالعبين  . 26
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يوصينا المدرب بان المنافسة وسيلة فعالة للتعارف وتكوين الصداقات  . 27
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يحث المدرب الالعبين على احترام توجيهات كابتن الفريق  . 28
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يرفض المدرب السخرية بالالعب المنافس بعد خداعه . 29

30 
يوصي المدرب الالعبين بعدم االنفعال عند ارتكابهم اخطاء والسّيما في 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  االوقات الحرجة .

31 
يطالب المدرب ادارة النادي بتسليم المخصصات المالية لالعبين في الوقت 

 المحدد .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يوصينا المدرب بمصافحة الفريق المنافس مهما كانت نتيجة المباراة . 32

33 
يتعامل المدرب بحزم لتطبيق قواعد تصرف الالعبين في اثناء وحداته التدريبية  

. 
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يوصينا المدرب باحترام الالعب المنافس مهما كان مستواه . 34

35 
مهما كانت اهميته في يرفض المدرب مشاركة الالعب المصاب في المباراة 

 اللعب .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

36 
يحث المدرب ادارة النادي على تزويد الالعبين بالتجهيزات الرياضية الحديثة 

 المناسبة
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يوجهنا المدرب على احترام عادات وتقاليد وثقافة الفريق المنافس . 37

38 
يزرع المدرب في نفوس الالعبين القناعة بإطاعة قوانين اللعبة من اجل امنهم 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  وسالمتهم .

39 
يعترف المدرب بإداء الفريق المنافس الخاسر عند ظهوره بمستوى اعلى من 

 مستوى العبيه .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يتجنب المدرب توبيخ الالعبين بعد االداء السيء  . 40
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  ينسق المدرب مع الهيئة االدارية لتوفير سبل نجاح تنفيذ الوحدات التدريبية . 41
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يحثنا المدرب على االبتعاد عن الغرور والتفاخر عند الفوز . 42
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43 
يجعل المدرب الالعبين يتقبلون برحابة صدر قراراته في تحديد التشكيلة 

 االساسية للعب .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يدعو المدرب الفريق المنافس عدم التأثر بالخسارة وتقبلها بروح رياضية . 44

45 
يحذر المدرب الالعبين من عواقب المنشطات في هدم منظومة القيم الرياضية 

 السامية
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

46 
يستنهض المدرب في العبيه حب اللعبة والظهور بمستوى متميز كحافز 

 للتضحية  وااللتزام .
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يطالب المدرب الالعبين بضبط سلوكياتهم وتقبل الخسارة بروح رياضية . 47
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يقدم المدرب لالعبين أنموذجا  في احترام قرارات الحكام .   48
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  للفوز .يقود المدرب الالعبين لألداء بروح قتالية تعزز من قدرات فريقه  49
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يقدم المدرب لالعبيه أنموذجا  في االلتزام بمواعيد  التدريب  . 50
 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يتعاون المدرب مع الالعبين لتشخيص ومعالجة أخطائهم . 51

 


