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 ( 4104  الولكانون ا 04......... القبول  4104 ايلول 42)االدتالم  

 امللخص

 :التعرف الى هدف البحث
بين فرق المراكز المتقدمة والمراكز المتأخرة في لمدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة الرياضي  مهارات االرشاد النفسي-1

 حدود عينة البحث. في الدوري 

بين فرق المراكز المتقدمة  لمدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة الرياضي مهارات االرشاد النفسيالفروق الفردية في  -2
  في حدود عينة البحثو والمراكز المتأخرة في الدوري 

( العب من المراكز االخيرة في الدوري  24قدمة و)من المراكز المت  (العب24(العب بواقع  )48اذ بمغ المجموع الكمي لمعينة ) 
المقياس  تم وضع مهارات المدرب في االرشاد النفسي الرياضي و %( من مجتمع البحث، تم استخدام مقياس 44وتمثل نسبة )

( و)بيرتون بريور  Judy Van Raalte( و )جودي فان رالتي   Mark Andreson)مارك اندرسون من قبل كل من 
Britton Brewer تحقق من صدقه الظاهري بعد ال (.و2442وماجدة اسماعيل  ( واعد صورته العربية )دمحم العربي شمعون

 توصل ،االختبار التائيوالنسبة المئوية و  واالنحراف المعياري  معالجة البيانات احصائيا تم استخدام الوسط الحسابي وثباته، وتم
 :ة اآلتي اتلالستنتاج احثالب
غير مستثمرة بشكل جيد من قبل المدربين في ات االرشاد النفسي لمدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة مهار ان اغمب -

 مراحل االعداد النفسي لفرقهم الرياضية.

بشكل واضح لحاجة الالعبين مهارات االرشاد النفسي لمدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة ظهور مهارة االتصال من بين -
 .حل مشكالتهم و تحسين مستوى االداء عينة البحث فيافراد 

 كرة السمة  -ندية اال مدربي  -مهارات االرشاد النفسي الرياضي الكممات المفتاحية: 
A comparative study in psychological counseling skills for basketball  coaches of 

Premier League clubs  among the advance and late positions the league 

Asst.Prof.Dr. Isam Mohammed Abdul Ridha   

Abstract 

The research aims at Identify: 

1- psychological counseling skills for basketball  coaches of  Premier League clubs  among the 

advance and late positions in the league within  the research sample. 
2- Individual differences in psychological counseling skills for basketball  coaches of  Premier 

League clubs  among the advance and late positions  in the league within  the research sample.   

  4102 –( 42) –العدد  –( 41) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف دنوية(
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    The total sample (48) players  by(24) players .from advanced positions and (24) of the last 

player of the late positions on the league and which represented (40%) of the research 

community, using a scale of the skills coach in sports psychological Counseling which were 

stated by ( Mark Andreson) and (Judy Van Raltate) and ( Britton Brewer) and promising Arab 

image by (Mohammed A l arabi Shimon, and Magda Ismail) (2002) And  after verifying 

the face validity and  reliability, The statistical tools used are (the mean . standard deviation,  the 

percentage and t- Test). 
The researchers reached the following conclusions:  

   - the most of the psychological counseling skills for basketball  coaches of Premier League 

clubs  is well invested by the coaches in the psychological stages of preparation for their sports 

teams. 
-The emergence of skill of communication between the skills of psychological counseling  for 

basketball  coaches of  Premier League clubs  and clearly to the need of players members of the 

research sample to solve their problems and improve the performance level. 

Basketball   -Coaches of Clubs   -Keywords: Psychological Counseling Skills  

 التعريف بالبحث :-1
 المقدمة وأهمية البحث: 1-1

الة في زيادة كفاءة الرياضي وقدراتو من خالل مما الشك فيو ان بمقدور عمم النفس الرياضي المساىمة الفع           
ي يقوم بيا المدرب باستخدامو المعارف النفسية وقوانينيا ونظميا في عممية التدريب وان يدرك العالقة المتبادلة الميام الت

والنفسية في أثناء اإلعداد لخوض المنافسات الرياضية وعندىا يكون قد أستثمر الطاقات الكامنة لدػ  البدنيةبين الحاالت 
 ء األمثل وتحقيق اإلنجاز المطموب.الالعبين بصورة افضل في الحصول عمى األدا

وان نجاح أو فشل الالعب في أؼ رياضة فيو نتيجة الى مزيج من القدرات البدنية والعقمية اذ عندما يشترك        
ن المنافسة الرياضية ىي موقف ما ىو اكثر من المقدرة البدنية ألالالعب في إحدػ المنافسات الرياضية فانو يحتاج الى 

والمدرب الرياضي في جميع األلعاب لو دور في  (79، 0222البدنية والنفسية لالعب .)راتب،من المقدرة  اختبار لكل
ن اغمب الفرق الرياضية ال تممك من االختصاصات النفسية في عممية التوجيو واإلرشاد باعتبار أتحممو المسؤولية في 

ة التوجيو واإلرشاد النفسي لالعبين إذ إن إرشادات المدرب المدرب الرياضي مسؤوليإذ "تقع عمى واإلرشاد عممية التوجيو 
، 0222وتوجيياتو تعد من العوامل الميمة التي تؤثر تأثيرا بالغا عمى الحالة النفسية لمفرد الرياضي". )الطالب ولويس، 

049) 
العبوىا بايقاع وتحرك سريع وبما  اليقبل الشك "ان لعبة كرة السمة تعد من بين األلعاب الجماعية التي يتميز أداء     

( مما يتطمب امكانية استخدام ميارات المدرب 7، 0226بشكل مستمر بين اليجوم والدفاع طيمة شوطي المباراة" )العزبي،
التي من  الرياضي  في تقديم المعمومات وقدرة االتصال والتدعيم المباشر لالعب وغيرىا من ميارات االرشاد النفسي

 عمى استقرار الالعب  نفسيا والحصول عمى االداء االفضل. خالليا يمكن الحفاظ
 التدريب ومتطمبات الجوانب ومختمف والتخصص الفريق الكافية حول بالمعمومات المدرب وىذه الميارات ىي  المام      
 الفريق في الالعبين بحياة عالقة ليا التي المجاالت كل ربط ومحاولة الالعبين لمنقاش بين ميمة موضوعات ،واقتراح
عممية  تسييل عمى ،والعمل الالعبين مع التعامل أثناء المسؤولية بروح والتحمي منيا، قصد االستفادة المنافسة وحول



 ......دراسة مقارنة يف مهارات االرشاد النفسي الرياضي

33 

 

 فأكثر أكثر الذات والتفاعل لتقدير ذلك خالل من الالعبين وتشجيع الكم من أكثر المحتوػ  عمى والتركيز االتصاالت
 المعايير مختمف ومناقشة التعامل في إظيار مرونة خالل من وىذا الالعب قالليةاست وتدعيم اإلرشادية الجمسات خالل

 عممية لممارسة الئق نموذج عكس عمى ،والمقدرة النفس االعتماد عمى عمى الالعبين وتشجيع اإلرشاد لعممية األخالقية
 يؤثر سوف حتما األساسية خدماتال ضوءىا عمى وقدم المدرب لدػ الميارات ىذه الرياضي فكمما توفرت النفسي اإلرشاد

( 55، 0226الفريق)عبدلي ، بمستوػ  يرتقي وبذلك واالنفعالي النفسي واالستقرار األداء مستوػ  عمى ممحوظ ذلك وبشكل
 ميارات االرشاد النفسي لمدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمةومن خالل ما تقدم تتجمى اىمية البحث في التعرف عمى 

ة نظر الالعبين والتي قد تمكن العب كرة السمة من التطور وتحسين مستوػ االداء من خالل حسن من خالل وجي
 استغالل قدراتو العقمية والبدنية والميارية في اثناء اشتراكو في  المنافسات الرياضية.

 مشكمة البحث : 1-2
عمى كيفية أداء  الرياضية الجماعية  ياتغالبا ما يكون  التركيز واالىتمام من قبل المدربين في اغمب الفعال      

الالعبين في أثناء المنافسة وتحديدا عند تطبيق الجوانب الخططية لمفريق عمى اعتبار ان النواحي الميارية والبدنية قد 
وصمت الى مرحمة متقدمة لخوض تمك المنافسات عمما ان الميام الممقاة عمى العب كرة السمة  تتطمب المزيد من 

 أفضل. إنجاز ونجاح الجانب الخططي في الوصول  الىالميارؼ  ي األداءالحرص ف
  منيافي مجال االرشاد النفسي الرياضي  عمى عدد من المصادر العممية احثومن خالل اطالع الب    

سماعيل، 0222)راتب ،  وجد ان ىناك حاجة  (0220( و)عبد الحفيع ،  0220( و)عالوؼ ، 0220( و.) شمعون وا 
عممية ممحة إلنضاج العممية التدريبية وتكامميا بصورة عممية دقيقة  لموصول إلى نتائج تتميز بالدقة  فعمية و

والموضوعية في عممية التقويم لممشكالت النفسية المؤثرة في االنجاز الرياضي ومعالجتيا والتعامل  معيا وذلك من 
 : ةاالتي تومن ىنا يمكن طرح التساؤاللالعبين مع اخالل مدػ امكانية تطبيق المدرب ميارات االرشاد النفسي 

 ماىي ميارات المدرب في االرشاد النفسي في المجال الرياضي ؟-
 تطبيقيا عمى الالعبين في اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة؟ امكانية  مدػما -
 هدفا البحث: 1-3

 التعرف عمى :
المراكز االخيرة  –بين فرق المراكز المتقدمة  لممتازة بكرة السمةميارات االرشاد النفسي لمدربي اندية الدرجة ا 3-5- 5

 في حدود عينة البحث. من الدورؼ 
المراكز المتقدمة بين فرق ميارات االرشاد النفسي لمدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة الفروق الفردية في  5-3-0

  .من الدورؼ وفي حدود عينة البحثوالمراكز االخيرة 
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 فرضية البحث: 1-4
لمدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة  الرياضي ميارات االرشاد النفسيتوجد فروق ذات داللة احصائية في  -

 عينة البحثفي حدود من الدورؼ و  بين فرق المراكز المتقدمة والمراكز االخيرة
 مجاالت البحث: 1-5
 عمال نينوػ و ، الرياضي سوالف الجديدو ، الرياضي رخالكو ،الرياضي  دىوكالمجال البشرؼ :العبي اندية) 5-5-5

 ( لكرة السمة المشاركين بالدورؼ العراقي لمدرجة الممتازة .الرياضي 
 0250\6\02ولغاية0250\3\02من : أجرؼ البحث بجميع خطواتو ابتداء"لزمانيالمجاال5-5-0
 ث.عينة البح الندية المشاركةل قاعات الرياضيةالالمجال المكاني:  5-5-3
 تحديد المصطمحات : 1-6

"عبارة عن مجموعة الخدمات التي تيدف إلى مساعدة الالعب  :الرياضي  مهارات االرشاد النفسي 1-6-1
الالزمة التي تمكنو من  عمى فيم نفسو عمى نحو أفضل، وأيضا فيم المشكالت التي يعاني منيا، وتزويده بالميارات

 (54، 0220، )عبد الحفيعستعدادات وقدرات". استغالل ما لديو من امكانات وميارات وا
 التعريف اإلجرائي:
 الدرجة التي يحصل عمييا الالعب  اجرائيا من خالل لممدرب الرياضيميارات االرشاد النفسي  الباحثيعرف 

 بكرة السمة في إجابتو عمى أداة القياس وذلك في حدود عينة البحث.
 االطار النظري والدراسات السابقة -2
 االطار النظري  2-1
 Psychological Counselingاإلرشاد النفسي  1 – 2-1

تحقيق سعادة اإلنسان وتطوره   ، الذؼ ييدف إلىالت التطبيقية لعمم النفس الحديثيمثل اإلرشاد النفسي أحد المجا     
ربوية أو األخالقية عن من خالل خدمة مخططة تيدف إلى تقديم المساعدة المتكاممة لمفرد لحل مشكالتو الشخصية أو الت

ومخططة تيدف إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكي  عممية واعية مستمرةطريق العالقة بين مرشد نفسي ومسترشد فيو إذن 
يعرف نفسو ويفيم ذاتو ويدرس شخصيتو جسميا وعقميا واجتماعيا وانفعاليا ويفيم  خبراتو ويحدد مشكالتو وحاجاتو 

 (00، 0222يدؼ و السيل، )الرش .ويعرف الفرص المتاحة لو
 (Titley):ال يختمف اإلرشاد الرياضي عن مجاالت اإلرشاد األخرػ ، إذ يشير تاتمي اإلرشاد الرياضي  1-2- 2

نفسية والمعايير إلى أن المدربين والرياضيين الذين ينشدون المساعدة النفسية يؤىمون بالحماية الكاممة لممبادغ ال
لحماية المضمونة ألؼ مسترشد آخر، وىذه تضم جوانب مختمفة من حياة المدرب من ا نفسيا الدرجةاألخالقية، ب
وعمى الرغم من ذلك فأن لإلرشاد الرياضي خصوصية تتمثل بأن المرشد  (Suinn, 1994, 357)والالعب . 

 يتعامل مع فئة ليا خصوصيتيا وتفردىا وىي فئة المدربين والرياضيين ، وىذا التعامل يفرض عميو ضرورة أن
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لمامو بيا .وتكمن  يكون عمى معرفة ودراية بمتطمبات ىذه الفئة واحتياجاتيا فضال عن معرفتو طبيعة نشاطيا وا 
خصوصية اإلرشاد الرياضي من خالل معرفتنا بالكفاءات المقترحة ألجل إرشاد الرياضي ، والتي تتمخص في 

وميارات التدخل فـي األزمة كالتأمل  ميارات تشتمل عمى برامج تطوير الرياضيين ، وتسيل تعزيز األداء ،
دارة الضـغوط ووضـع اليدف ... ومع ىذه الميارات يستطيـع المرشـد مساعدة  دارة الوقـت ، وا  وميارات االتصـال وا 

 ( Petitpas et al., 1995, 213)الرياضيين في مواجيــة مشاكميـم . 
 الرياضي: النفسي اإلرشاد مجاالت2-1-2-1

 في وأشمميا أحدثيا ومن تقسيمات وضعوا عدة لمختصين مختمفة أراء فيناك النفسي اإلرشاد مجاالت تعددت لقد
 :الرياضي المجال
 الناشئين. إرشاد -
 العميا. الرياضية المستويات إرشاد -
 المدرسي. النفسي اإلرشاد -
 الخاصة. الحاجات لذوؼ  الرياضي النفسي اإلرشاد -
 الرياضية. لممرأة النفسي اإلرشاد -
 الرياضيين. السن لكبار لنفسيا اإلرشاد -

يتضح من التقسيمات اعاله ان ارشاد المستويات العميا لو من االىمية في تطبيقات االرشاد النفسي الرياضي ومدػ 
 امكانية تحقيق االىداف المطموبة من خالل توجييات وارشادات المدرب العضاء الفريق .

 العالية الرياضية المستويات إرشاد2-1-2-2
 الالعب تواجو حيث المنافسة في والثاني التدريب في األول اتجاىين في بارزا دورا الرياضي النفسي اإلرشاد عبيم"   

 ومواجية الفشل عمى ،التغمب األىداف ،وضع الجيد لبذل الدافعية واستمرار التعبو  االحتراق الزائد التدريب مشكالت
 ."النفسية الضغوط كافة

  (535- 533، 0220)شمعون واسماعيل، 
 الدراسات السابقة 2-2
 (2446دراسة عبدلي )2-2-1

 القدم" كرة الرياضية لفرق  النتائج لممدرب في تحسين الرياضي النفسي اإلرشاد ومهارات خدمات "أثر
 حيث الخدمات من  الجزائرية الفرق  أوساط في الرياضي النفسي اإلرشاد واقع تقييم ىدف البحث إلى محاولة

 المقدمة والميارات اإلرشادية الخدمات وطبيعة النتائج طبيعة تماشي مدػ إلى الوصول المتوفرة. بغية توالميارا المقدمة
 حيث من النتائج الضعيفة ذات والفرق  الجيدة النتائج ذات الفرق  بين دالةال روق الف بيان فضال عنالمدرب. خالل من

 اتحاد)اآلتية الفرق  يشكمون  األول الوطني القسم من ا( العب82) البحث عينة نتالنفسي. تضم اإلرشاد وميارات خدمات
 اإلرشاد خدمات حول األول مقياسين استعمال وتم (قسنطينة وشباب ،داؼ حسين ونصر ،القبائل وشبيبة ،العاصمة
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 قبل من ترجم وكال المقياسين أبعاد بخمسة الرياضي النفسي اإلرشاد ميارات حول واآلخر أبعاد بثالثة النفسي الرياضي
الوسائل اإلحصائية إذ تم استخدام ، العربية ( إلى 5998سنة  إسماعيل) دمحم ماجدة والدكتور شمعون  العربي دمحم الدكتور
 عممية نجاح الوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ واختبار )ت( ومعامل االرتباط بيرسون وتوصل الباحث إلى إن اآلتية:
 اكتساب عمى لمتدريب األساسية القاعدة النفسي اإلرشاد ويمثل والالعبين دربالم بين مشتركة مسؤولية النفسي اإلرشاد
 األساسية بالمعمومات ممما المدرب كان بأنواعيا. وكمما الراجعة التغذية عمى النفسية والعقمية، والتدريب الميارات وتنمية
ن تحسين في ومفيدا" إيجابيا" ذلك كان المناسبة األوقات في ويقدميا النظرية والمجاالت بالتخصص المتعمقة  النتائج وا 

ضفاء الالعبين والضعف لدػ القوة ونقاط المشاكل تشخيص حيث من اإلرشادية بمسؤولياتو المدرب قيام  الجدية جو وا 
 .ورفع مستوػ الفريق اإلرشاد النفسي عممية نجاح في العوامل أىم من وتعد التعامل في
 (2448دراسة الوتار ) 2-2-

 ر برنامج إرشادي نفسي إلدارة الضغوط النفسية معرفيا لدى العبي كرة القدم ""أث       
ىدف البحث إلى بناء برنامج إرشادؼ نفسي إلدارة الضغوط معرفيا لدػ العبي كرة القـدم والكشـف عـن أثـره فـي  

الفــرق الشــعبية  ( العبــا مــن فريــق الحريــة وىــو احــد05خفــض الضــغوط النفســية لــدػ الالعبــين، وقــد بمغــت عينــة البحــث )
(، وتـم تقسـيم عينـة البحـث إلـى مجمـوعتين إحـداىما تجريبيـة وبواقـع 0227المشاركة فـي بطولـة الصـداقة لمموسـم الكـروؼ )

كــأداة  (CSAI-2)( العبــين، ، واســتخدم قائمــة حالــة قمــق المنافســة الرياضــية 52( العبــا واألخــرػ ضــابطة بواقــع )55)
نــات ىــي )القمــق المعرفــي، والقمــق الجســمي، والثقــة بــالنفس(. وقــد تــم تصــميم حيــث يتضــمن المقيــاس ثالثــة مكو ، لمبحــث

البرنامج عمى وفق المبادغ الخاصة ببناء البرامج النفسية وبما يتناسب مع خصوصية عممية إدارة الضغط النفسـي كميـارة 
فتـــرة أداء الميـــارات التـــي  ( دقيقـــة لمجمســـة الواحــدة أســـبوعيا وتـــم تحديــد32( جمســة بواقـــع )50نفســية، وتضـــمن البرنـــامج )

تضمنيا البرنامج قبـل أداء التمـرين الحركـي وطـوال فتـرة اشـتراك الالعبـين فـي فتـرة المنافسـات وبـدون انقطـاع. وقـد توصـل 
ـــة معنويـــة فـــي المتغيـــرات المعتمـــدة فـــي البحـــث وىـــي القمـــق المعرفـــي والجســـمي بـــين  الباحـــث إلـــى وجـــود فـــروق ذات دالل

ضابطة ولمصمحة القمق المعرفي في المجموعة التجريبية بينما لم تظير فروق معنوية فـي متغيـر المجموعتين التجريبية وال
 الثقة بالنفس. 

 (2449دراسة السعيد، رافع إدريس عبد الغفور ) 2-2-3
 "أثر استخدام التدخل السموكي المعرفي في إدارة الضغوط النفسية لدى القافزين بالمظالت"

الضـغوط النفسـية لـدػ القـافزين بـالمظالت قبـل وأثنـاء وبعـد القفـز. والتعـرف عمـى  ىدف البحث إلى التعـرف عمـى
الفروق في درجة الضغوط النفسية لدػ القـافزين بـالمظالت لممجموعـة التجريبيـة لالختبـار القبمـي عمـى وفـق أبعـاد المقيـاس 

مج إرشادؼ نفسي باستخدام التدخل السـموكي )مرحمة ما قبل القفز، مرحمة الطيران والقفز، مرحمة ما بعد القفز(. وبناء برنا
 المعرفي في إدارة الضغوط النفسية لدػ القافزين بالمظالت. 
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والتعرف عمى اثر البرنامج اإلرشادؼ النفسي باستخدام التـدخل السـموكي المعرفـي فـي إدارة الضـغوط النفسـية لـدػ القـافزين 
لـــدػ القـــافزين بـــالمظالت لممجموعـــة التجريبيـــة لالختبـــار  بـــالمظالت. والتعـــرف عمـــى الفـــروق فـــي درجـــة الضـــغوط النفســـية

اســتخدم مقيــاس  ألبعــدؼ عمــى وفــق أبعــاد المقيــاس )مرحمــة مــا قبــل القفــز، مرحمــة الطيــران والقفــز، مرحمــة مــا بعــد القفــز(.
 .Johnson, U., Ekengren, J.,& Andersen, M. B) (0225 ، الضغوط النفسية الذؼ أعده )جونسـن واندرسـن

قد استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتـو وطبيعـة البحـث، وتـم تحديـد مجتمـع البحـث مـن القـافزين بـالمظالت و  2005
وبمـ  عـدد أفـراد عينـة البحـث  0228اليواة المشاركين بالبرنامج التدريبي لمركز ممبـورن لمقفـز بـالمظالت فـي اسـتراليا لعـام 

لمحصــول عمى)الوســط الحســابي، االنحــراف المعيــارؼ، النســبة  SPSSواســتخدم الباحــث الحقيبــة اإلحصــائية ( قــافزا  56)
فاعميـة البرنـامج اإلرشـادؼ المئوية، اختبار)ت(، معامل ألفا كرونباخ، اختبار دنكن، تحميل التباين(. وتوصـل الباحـث الـى 

ذؼ قــام ببنائــو الباحــث النفسـي باســتخدام التــدخل الســموكي المعرفــي فـي إدارة الضــغوط النفســية لــدػ القــافزين بـالمظالت والــ
الســادة الخبــراء والمتخصصــين فــي العــراق واســتراليا. فضــال عــن ارتفــاع درجــة الضــغوط النفســية فــي مرحمــة  بالتنســيق مــع

الطيران والقفز مقارنة مع بقية المراحل األخرػ في االختبارين القبمي و ألبعـدؼ. كمـا يـؤثر البرنـامج اإلرشـادؼ النفسـي فـي 
ة لـدػ القــافزين بــالمظالت اليـواة لممجموعــة التجريبيـة عمــى وفــق الفقـرات التــي تضـمنيا البرنــامج عنــد إدارة الضـغوط النفســي

انخفـاض درجـة الضـغوط النفسـية فـي مراحـل القفـز المختمفـة لممجموعـة وتطبيقو والذؼ أدػ إلى خفـض الضـغوط النفسـية. 
 التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في االختبارين البعد يين. 

 إجراءات البحث: -3
 . منهج البحث:3-1

 استخدم الباحث المنيج الوصفي بالطريقة المسحية لمالئمة وطبيعة البحث.
 . مجتمع البحث وعينته:3-2

 (أندية52بواقع)0250-0255لمعام ة دورؼ الدرجة الممتاز ث العبي كرة السمة المشاركين في شمل مجتمع البح
زاخو و الكيرباء الرياضي، و الرياضي،الحمة و التضامن الرياضي،و شرطة الرياضي،الو الكرخ الرياضي،و )دىوك الرياضي،وىم

في حين اختيرت عينة البحث  (الرياضيعمال نينوػ و سوالف الجديد الرياضي ، و  نفط الجنوب الرياضي،و الرياضي ،
، الرياضي  لجديدسوالف او  ، الرياضي الكرخو دىوك الرياضي،( أندية ىي )4( العبا  يمثمون)48بشكل عمدؼ وبمغت )

وقد حصال عمى المركز  الكرخ الرياضي(و اثنان من المراكز المتقدمة ىما ناديا  )دىوك الرياضي،(الرياضي عمال نينوػ و 
( وقد حصال عمى الرياضيعمال نينوػ و االول والثاني عمى التوالي والمراكز االخيرة ىما ناديا)سوالف الجديد الرياضي ، 

 ( 502% (من المجموع الكمي والبال )42وبنسبة) لكل فريق ( العا"50وبواقع ) مى التوالي المركز التاسع والعاشر ع
 . في الدورؼ الممتاز بكرة السمة  لفرق المشاركةلكل ا العب
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 :داة البحثأ 3-3
)مارك  من قبل المقياسوضع تم الذؼ و ميارات االرشاد النفسي لممدرب الرياضي  مقياسشممت اداة البحث 

 (Britton Brewerو)بيرتون بريور (  Judy Van Raalte( و )جودؼ فان رالتي   (Mark Andreson اندرسون 
 .(0220 ،واعد صورتو العربية )دمحم العربي شمعون،وماجدة اسماعيل

 .وصف المقياس وتصحيحه:3-3-1
 اإلرشاد بمسؤوليات قيامالو ، المعمومات تقديم)وىي خمسة ابعاد  توزعت عمى فقرة  (42من ) المقياستكون ي        
)غيرمرضي ،  ىيبدائل خمسة ( فضال عن مينةال جنموذأتقديم و  ، الالعب استقاللية دعيمتو ، االتصال عمميةو ، النفسي

من ابعاد  كل بعددرجة كما بمغت  ،عمى التوالي(5-5اوزان البدائل ىي من )و  ( جيد ،جيد جدا مرضي ،مقبول،
 (504، 0220شمعون،واسماعيل،) . (5ينظر الممحق) لتواليا (عمى 45،45،42،05،45)المقياس

 .المواصفات العممية لممقياس:3-3-2
 .صدق المقياس:3-3-2-1

لغرض الحصول عمى صدق المقياس تم عرضو عمى الخبراء المختصين في مجال عمم النفس الرياضي والقياس 
 Ebleالى الصدق الظاىرؼ لممقياس اذ يشير ) وبعد جمع االستمارات توصل الباحث )*(واالرشاد النفسيوالتقويم  

من صدق االداة ىو ان يقرر المختصين مدػ تغطية وشمولية الفقرات  لمتأكد( في ىذا المجال افضل وسيمة 1979
 ((Eble, 1979,P555                        .الجوانب الصفة المراد قياسي

 الثبات: . 3-3-2-2
وقد  Test- Retest Method تم استخدام طريقة االختبار وا عادة االختبارلغرض الحصول عمى ثبات المقياس  
كمية التربية  منتخب العبي من الثبات من خالل تطبيق المقياس مرتين بينيما فاصل زمني)أسبوعين( عمى الباحثتحقق 

ن الفترة بين التطبيق األول والثاني يجب أن التتجبكرة السمة في جامعة الموصل الرياضية  اوز أسبوعين أو ثالثة وا 
وبعد جمع االستمارات تمت معالجتيا إحصائيا باستخدام معامل االرتباط البسيط بيرسون  (Adams.1964.555)أسابيع 

                                                             
)*( 

 /عمم النفس الرياضي/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل ا.د ناظم شاكر الوتار
 م/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصلقياس وتقوي ا.د عبد الكريم قاسم غزال/

 /جامعة الموصل.االساسيةعمم النفس الرياضي/كمية التربية  ا.م.د عكمة سميمان الحوري /
 عمي /عمم النفس الرياضي/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل. يحيى دمحم ا.م.د زهير
 امعة الموصلالبجاري/توجيه وارشاد نفسي/ كمية التربية |ج يونس ا.م.د احمد

 ا.م.د عمي الجميمي /توجيه وارشاد نفسي /كمية التربية /جامعة الموصل .
 ا.م.د هادي صالح النعيمي /توجيه وارشاد نفسي /كمية التربية /جامعة الموصل .
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-الثاني)و(2.89-االول):كاآلتيالخمسة المقياس  ألبعادإذ بمغت قيمة معامل االرتباط بين االختبارين األول والثاني 
  (2.77-الخامس)و( 2.80–بعالرا)و(2.79-الثالث)و(2.87
 التجربة الميدانية النهائية3- 3-3

المقياس عمى الالعبين افراد عينة البحث  في اماكن  تدريباتيم  ، اذ تم  تم اجراء التجربة الميدانية في تطبيق      
راه مناسبا ، وتم شرح طريقة االجابة عمى المقياس ، وذلك بوضع عالمة  )    ( امام كل فقرة وتحت البديل الذؼ ت

جميع فقرات المقياس بكل دقة  ، عمما ان االجابة تكون عمى كراسة المقياس نفسيا ، ثم تم  نالتأكيد عمييم لالجابة ع
جمع استمارات المقياس ، وتصحيحيا ، وبيذا تكون درجة الالعب عمى المقياس ىي مجموع درجاتو عمى فقرات المقياس  

 الخمسة والتي تم توضيحا في وصف المقياس.في كل بعد من ابعاد المقياس 
 :اليجاد  SPSS)لمعموم االجتماعية )االحصائية تم استخدام الحقيبة . الوسائل االحصائية:3-4
معامل االرتباط البسيط  -لوسطين غير مرتبطين( لمعينات Tاختبار ) –االنحراف المعيارؼ.  -الوسط الحسابي.  -

 .النسبة المئويةبيرسون ،
 نتائج ومناقشتها:عرض ال-4

 ييا من عينة البحث  عمى وفق ىدفاسيتم عرض النتائج ومناقشتيا في ضوء البيانات  التي تم الحصول عم
 :يأتي وفرضية البحث وكما

بين فرق المراكز المتقدمة  ميارات االرشاد النفسي لمدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة التعرف الى:  الهدف األول-
ألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من تم احتساب ا فقد  في حدود عينة البحث االخيرة من الدورؼ والمراكز 

وكما مبين في الجدول  ( في ترتيب الفرق في الدورؼ االخيرةوحسب )المراكز المتقدمة والمراكز  ابعاد المقياس الخمسة
(5)  

 (1جدول )
المعيارية لكل بعد من ابعاد المقياس الخمسة وحسب )المراكز المتقدمة والمراكز  يبين األوساط الحسابية واالنحرافات

 عينة البحثاالخيرة(

 خلامس البعدا الرابع البعد الثالث البعد البعد الثاني البعد االول ادلعامل االحصائية

 ع± س ع± س ع± س ع± س ع± س العينة االندية

 2.60 42.25 4.77 02.22 2.40 04.12 5.77 46.21 5.24 42.22 42 ادلراكز ادلتقدمة

 5.42 47.42 4.76 02.04 2.24 40.04 7.24 21.72 2.27 42.16 42 االخريةادلراكز 

بين فرق  ميارات االرشاد النفسي لمدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمةالفروق الفردية في  ى:التعرف الالهدف الثاني -
االبعاد الفروق الفردية في  الباحثسيتناول  اذ وفي حدود عينة البحثز االخيرة من الدورؼ المراكز المتقدمة والمراك
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بين فرق المراكز المتقدمة والمراكز االخيرة  ميارات المدرب في االرشاد النفسي في المجال الرياضيالخمسة في مقياس 
 :كما مبين في الجداول االتية و  من الدورؼ 
 عينة البحث في  بكرة السمة الدرجة الممتازةإليجاد الفروق بين العبي اندية  تبار التائينتائج االخيبين  (2جدول )

 البعد االول )تقديم المعمومات(

 العدد االندية
الودط 

 احلسابي

االحنراف 

 ادلعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة
 داللة الفروق

 اجلدولية* احملسوبة

 5.24 42.22 42 ادلراكز ادلتقدمة
 غري معنوي 1.12 4.14 1.07

 2.27 42.16 42 االخريةادلراكز 

 (46( ودرجة حرية )4.45( عند مستوى داللة )2.42) *قيمة )ت( الجد ولية
العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة عينة  بين احصائيةانو التوجد فروق ذات داللة  (0يتبين من الجدول )

 اقل من قيمة )ت( الجد وليةوىي  (2.598)( المحسوبةقيمة )ت بمغت عمومات( اذالبعد االول )تقديم المفي  البحث
) فرق  نبي احصائية( وىذا يدل عمى انو ال توجد فروق ذات داللة 46( ودرجة حرية )2.25( عند مستوػ داللة )0.20)

 .في البعد االول )تقديم المعمومات(  (االخيرةالمراكز المتقدمة والمراكز 
 (3جدول )

 البعد الثانينتائج االختبار التائي إليجاد الفروق بين العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة عينة البحث في ن يبي
 االرشاد( بمسؤوليات)القيام 

 العدد االندية
الودط 

 احلسابي

االحنراف 

 ادلعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة
 داللة الفروق

 اجلدولية* احملسوبة

 5.77 46.21 42 مةادلراكز ادلتقد
 غري معنوي 1.12 4.14 1.75

 7.24 21.72 42 االخريةادلراكز 

 (46( ودرجة حرية )4.45( عند مستوى داللة )2.42) *قيمة )ت( الجد ولية
العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة عينة  بين احصائية(انو التوجد فروق ذات داللة 3يتبين من الجدول ) 

اقل من قيمة )ت( الجد وىي ( 2.97( المحسوبة)قيمة )ت بمغت )القيام بمسؤوليات االرشاد( اذالبعد الثاني البحث في 
ن بي احصائية( وىذا يدل عمى انو ال توجد فروق ذات داللة 46( ودرجة حرية )2.25( عند مستوػ داللة )0.20) ولية
 .القيام بمسؤوليات االرشاد(الثاني ) في البعد (االخيرة) المراكز المتقدمة والمراكز فرق 
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 (4جدول )
نتائج االختبار التائي إليجاد الفروق بين العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة عينة البحث في البعد الثالث يبين 

 )عميمة االتصال(

 العدد االندية
الودط 

 احلسابي

االحنراف 

 ادلعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة
 داللة الفروق

 اجلدولية* ةاحملسوب

 2.40 04.12 42 ادلراكز ادلتقدمة

 معنوي 1.12 4.14 2.24
 2.24 40.04 42 االخريةادلراكز 

 (46( ودرجة حرية )4.45( عند مستوى داللة )2.42) *قيمة )ت( الجد ولية
السمة عينة  العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة بين احصائية(انو توجد فروق ذات داللة 4يتبين من الجدول )

 اكبر من قيمة )ت( الجد وليةوىي ( 3.30( المحسوبة)قيمة )ت بمغتالبحث في  البعد الثالث )عممية االتصال( اذ 
) فرق  بين احصائية( وىذا يدل عمى وجود فروق ذات داللة 46( ودرجة حرية )2.25( عند مستوػ داللة )0.20)

 ولصالح الوسط الحسابي االعمىالث )عممية االتصال( الث (في البعداالخيرةالمراكز المتقدمة والمراكز 
 (5جدول )

نتائج االختبار التائي إليجاد الفروق بين العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة عينة البحث في البعد يبين 
 الرابع)تدعيم استقاللية الالعب(

 العدد االندية
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  قيمة ت
 لةالدال 

داللة 
 الجدولية* المحسوبة الفروق 

 2.99 14.54 24 المراكز المتقدمة
 غير معنوي  4.45 2.42 4.67

 2.98 15.12 24 االخيرةالمراكز 

 (46( ودرجة حرية )4.45( عند مستوى داللة )2.42) *قيمة )ت( الجد ولية
العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة عينة  بين ةاحصائيانو التوجد فروق ذات داللة  (5يتبين من الجدول )   

اقل من قيمة )ت( الجد  وىي  (4.67( المحسوبة)قيمة )ت بمغت )تدعيم استقاللية الالعب( اذ  البحث في  البعد الرابع
 ينب احصائية( وىذا يدل عمى ان ال توجد فروق ذات داللة 46( ودرجة حرية )2.25( عند مستوػ داللة )0.20) ولية
  )تدعيم استقاللية الالعب( في البعد الرابع (االخيرة) المراكز المتقدمة والمراكز فرق 
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 (6جدول )
 البعد الخامسنتائج االختبار التائي إليجاد الفروق بين العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة عينة البحث في يبين 

 ()تقديم نموذج المهنة

 العدد االندية
الودط 

 احلسابي

االحنراف 

 ادلعياري

مستوى  قيمة ت

 الداللة
 داللة الفروق

 اجلدولية* احملسوبة

 2.60 42.25 42 ادلراكز ادلتقدمة

 غري معنوي 1.12 4.14 0.75
 5.42 47.42 42 االخريةادلراكز 

 (46( ودرجة حرية )4.45( عند مستوى داللة )2.42) *قيمة )ت( الجد ولية
العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة عينة  بين احصائية(انو التوجد فروق ذات داللة 6يتبين من الجدول )

 اقل من قيمة )ت( الجدوليةوىي ( 5.97( المحسوبة)قيمة )تبمغت نموذج المينة( اذ أالبحث في البعد الخامس )تقديم 
بين)  احصائيةد فروق ذات داللة ان ال توج( وىذا يدل عمى 46( ودرجة حرية )2.25( عند مستوػ داللة )0.20)

 الخامس )تقديم نموذج المينة( في البعد  (االخيرةالمراكز المتقدمة والمراكز 
العبي اندية الدرجة  نو التوجد فروق ذات داللة احصائية بينا (6و) (5و) (3و) (0يتبين من الجداول )

تدعيم استقاللية و  القيام بمسؤوليات االرشاد،و ومات، ابعاد المقياس )تقديم المعم الممتازة بكرة السمة عينة البحث في
سبب ذلك الى ان اغمب مدربي االندية المشاركة في الدورؼ الممتاز  الباحثوقد يعزو  ج المينة (ذنمو أتقديم و  ،الالعب

افسات من بكرة السمة اليستثمرون ميارات االرشاد النفسي الرياضي بشكل ممحوظ  في عممية اعداد فرقيم الرياضية لممن
بييم بغض النظر عن موقع الفرق وترتيبيا في عكستو وجيات نظر الالعبين عن مدر المنظور النفسي في االعداد وىذا ما

في الدورؼ وبذلك تدعو الحاجة والضرورة العممية والمعرفية لجميع المدربين في تطوير المعمومات واالىتمام بما ىو جديد 
وذلك  من االعداد المتكامل في جميع النواحي البدنية والميارية والخططية والنفسيةالوصول بالالعب لممستوػ المطموب 

يتم عن طريق استحداث برامج ودورات  تاىيمية  لممدربين تعني وتختص بموضوع ميارات االرشاد النفسي واعطائو من 
 .ة االعداد المتكامل لجميع لمرياضيين االىمية خالل البرامج التدريبية لجميع الفرق الرياضية  واالستفادة منو  في عممي

العبي اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة  انو توجد فروق ذات داللة احصائية بين (4واما النتائج في الجدول) 
سبب ذلك الى ان حاجة الالعبين الى ان تكون عممية  الباحثعينة البحث في  البعد الثالث )عممية االتصال( ويعزو 

ة بين المدرب والالعبين وان التقتصر فقط في اثناء الوحدات التدريبية بل وفي اثناء المنافسات ربما يعود االتصال مستمر 
ذلك  لوجود بعض نقاط الضعف في الفريق ويحاول المدرب تداركيا من خالل تسييل عممية االتصال وايجاد الحمول 

 تسييل ان  إلى راجع ذلك أن سبب  ( اذ يرػ 0226ليالمناسبة ليا وتتفق ىذه النتيجة مع ماتوصمت اليو دراسة )عبد
 منيا يعانون  التي المشاكل كل عن التحدث من تمكن الالعبين والتيالنفسي  اإلرشاد عممية أثناء االتصال في  عممية



 ......دراسة مقارنة يف مهارات االرشاد النفسي الرياضي

33 

 

 في الالعب مساعدة في الرغبة ولو والتقدير ىتمامالا ذلك يولي المدرب فان ومن ثم المدرب أمام تفاصيميا بكل وطرحيا
(وكما يؤكد 509، 0226عبدلي،.(الفريق التفاعل االجتماعي في تحسين إلى بدورهيؤدؼ  مناسبة،وكل ىذا حمول إيجاد

المدرب  ىذا يتواصل معيمكن ان ال سوف إليو االستماع يحسن ال المدرب أن يجد ال الذؼ الالعب (إن0220)سكر،
 الالعب سموك المؤثرة في الداخمية العوامل معرفة في يفشل االستماع ميارة يجيد ال الذؼ المدرب فإن ىذا فضال عن

 ( 027، 0220ادائو  )سكر، النفسية التي تؤثر في االنفعاالت وغيرىا من   الدافعية مثل
 

 االستنتاجات والتوصيات –5
 االستنتاجات : 1–5

 ماياتي : الباحثمن خالل النتائج التي تم عرضيا استنتج 
االرشاد النفسي في المجال الرياضي لدػ اندية الدرجة الممتازة بكرة السمة غير  ان اغمب ميارات المدرب في -

 مستثمرة بشكل جيد من قبل المدربين في مراحل االعداد النفسي لفرقيم الرياضية
واضح لحاجة الالعبين افراد عينة ظيور ميارة االتصال من بين ميارات المدرب في االرشاد النفسي الرياضي بشكل  -

 حل مشكالتيم و تحسين مستوػ االداء فيالبحث 
 
 التوصيات: 2–5

 بما يأتي: الباحثانسجاما مع نتائج البحث يوصي  -
ان يدركوا أىمية الحاجة الى ىذا التنوع في أساليب التدريب وذلك من خالل وعييم بحجم ضرورة اطالع المدربين عمى  -

 ونوع وطبيعة المشكالت التي قد تواجو فرقيم الرياضية
ستحداث وحدات التوجيو واإلرشاد النفسي في األندية والمؤسسات الرياضية لفتح دورات خاصة لالرتقاء باإلعداد ا -

 إجراء المزيد من البحوث المشابية . والنفسي والمعالجة النفسية لمرياضيين 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ......دراسة مقارنة يف مهارات االرشاد النفسي الرياضي

33 

 

 ادرــــــــــــــــالمص
، دار الفكر العربي، قات في المجال الرياضيتدريب المهارات النفسية تطبي(: 0222) .راتب اسامة كامل -5

 ، القاىرة5ط
 ، مكتبة الفالح، الكويت.: مقدمة في اإلرشاد النفسي( 0222الرشيدؼ، بشير صالح، وراشد عمي السيل. ) -0
 ،عالم الكتاب ،القاىرة. دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي(:0223زىران حامد عبد السالم ) -3
( :اثر استخدام التداخل السموكي المعرفي في إدارة الضغوط النفسية لدػ قافزؼ 0229) السعيد، رافع إدريس -4

 المظالت، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصل.
سماعيل، ماجدة دمحم. ) -5 ، دار التوجيه واإلرشاد النفسي في المجال الرياضي(:0220شمعون، دمحم العربي وا 

 ربي، القاىرةالفكر الع
، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة 0طعمم النفس الرياضي، (: 0222الطالب، نزار و الويس، كامل. ) -6

 الموصل.
، رسالة اثر خدمات ومهارات اإلرشاد الرياضي لممدرب في تحسين النتائج الرياضية(:0226عبدلي، فاتح) -7

 سيدؼ عبد هللا. ماجستير منشورة، جامعة الجزائر، معيد التربية البدنية،
، مركز الكتاب  5، ط: التوجيه واإلرشاد النفسي في المجال الرياضي(0220عبد الحفيع، إخالص) -8

 لمنشر،القاىرة.
 دار الفكر العربي، القاىرة.عمم النفس التدريب والمنافسة الرياضية، (: 0220عالوؼ دمحم حسن.) -9

 عمان.الثقافة،األردن، ودار العممية ،دار1 ط، الرياضي النفس عمم(0220)سكر رسن ناىد -52
(: اثر برنامج إرشادؼ نفسي إلدارة الضغوط النفسية معرفيا لدػ العبي 0228الوتار، ناظم شاكر. ) -55

 (.49( العدد)54كرة القدم، مجمة الرافدين لمعموم الرياضية، المجمد)
12-Adams. G. S. (1964) Measurement and evaluation in educational psychology 

and guidance, Holt, Rinhart and Winston, New York 

13-Ebel , R. L. (1979 ) Essentials of education measurement ,N ew Jersey prentice –Hall. 

14- Petitpas, Albert G. et al. (1995). Counseling athletes: A new specialty in 

counselor education, Counselor Education and Supervision, vol. 34, No. 3, march. 

15-Suinn, Richard M. (1994). Psychology in sports: Methods & applications, 3rd Ed., 

Delhi, Surjeet publications . 
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 (1ممحق)
 مقياس مهارات المدرب في االرشاد النفسي الرياضي 

 جدا جيد جيد مقبول مرضي مرضي غير الفقرات 
 5 4 3 0 5 ينقل احتياجات ومتطمبات التدريب الى الالعبين 5

 5 4 3 0 5 يوضح دور االرشاد النفسي الرياضي في تطوير األداء  0

 5 4 3 0 5 يقدم معموما ت تمد الالعبين بالمعارف الرياضية  3

 5 4 3 0 5 يشرح المعمومات لالعبين بطريقة مبسطة  4

 5 4 3 0 5 تي يحتاج الالعب الى قراءتيا يقترح الموضوعات الخارجية ال 5

 5 4 3 0 5 يقدم الخبرات في المجال النفسي الرياضي التي يتطمبيا الموقف 6

 5 4 3 0 5 يقدم المقترحات المباشرة لمتدخل عند الحاجة  7

 5 4 3 0 5 عند طمبيا  المباشر يعرض طرق التدخل 8

 5 4 3 0 5 فيذيةيوصل خدمات اإلرشاد النفسي في إجراءات تن 9

 يعاصر مجاالت تطوير الالعب 52
  

5 0 3 4 5 

 5 4 3 0 5 يقدم خدمات اإلرشاد النفسي المباشر في طريقة مناسبة  55

 5 4 3 0 5 يوضح الجوانب المتعمقة بنقاط القوة الالعب بطريقة فعالة  50

 5 4 3 0 5 ينقل األبعاد المرتبطة بنقاط ضعف الالعب بطريقة مناسبة  53

 5 4 3 0 5 يقترح الطرائق المناسبة لتطوير نواحي الضعف عند الالعب  54

 5 4 3 0 5 التوجيو المتوازن عند عدم قيام الالعب بانجاز متطمبات التدريب  55

 5 4 3 0 5 يتيح الفرصة لعدد كافي من الجمسات اإلرشادية  56

 5 4 3 0 5 اضي يطبق اسموب دورؼ شامل لخدمات اإلرشاد النفسي الري 57

 5 4 3 0 5 تقييم مستويات الالعبين بطريقة عادلة  58

تشجيع الالعبين عمى التعبير عن ارائيم المرتبطة بتطوير الحياة  59
 الرياضية 

5 0 3 4 5 

 5 4 3 0 5 االستماع الجيد لالعبين  02

 5 4 3 0 5 إظيار العاطفة والتقدير نحو الالعب  05
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ثابت من  االتصال مع تطور الالعب في العمل في مستوػ  00
 المستوػ 

5 0 3 4 5 

 5 4 3 0 5 يحتفع باالستقرار االنفعالي أثناء عممية اإلرشاد  03

 5 4 3 0 5 يتيح الفرصة الكافية لالعب لمتفاعل اثناءالتدريب 04

 5 4 3 0 5 يظير روح الفكاىة في الوقت المناسب  05

 5 4 3 0 5 بطة بعممية اإلرشاد إلى الالعب يقدم التغذية الراجعة المرت 06

 5 4 3 0 5 تقبل أراء الالعب المرتبطة باستراتيجيات التدخل  07

إظيار مرونة في السماح بتقديم إجراءات متنوعة لمتدخالت  08
 النفسية 

5 0 3 4 5 

 5 4 3 0 5 دفع الالعب إلى تطوير ميارات اإلرشاد النفسي  09

 5 4 3 0 5 تقدير الذات من خالل  مياراتو اإلرشادية  تشجيع الالعب عمى 32

 5 4 3 0 5 مساعدة الالعب عمى إلى أن يصبح أكثر اعتمادا عمى النفس  35

 5 4 3 0 5 يتحمل المسؤولية االخالقية عن عممية ارشاد الالعب   30

 5 4 3 0 5 االحتفاظ بالسرية التامة المرتبطة بالالعب  33

 5 4 3 0 5 عب المعايير االخالقية المرتبطة بالصداقة يناقش مع الال 34

يناقش مع الالعب السموك األخالقي المرتبط بين بالالعب  35
 والمدرب 

5 0 3 4 5 

 5 4 3 0 5 إظيار االىتمام والحماس المتعمق بالمينة  36

 5 4 3 0 5 تقديم نموذج جيد لممحادثة وسالمة المغة  37

 5 4 3 0 5 ن المينة يعطي مظيرا مناسبا ع 38

 5 4 3 0 5 يعكس نموذجا كامال وشامال عن المينة  39

 5 4 3 0 5 يقدم النموذج الشامل عن فاعمية اإلرشاد النفسي الرياضي  42

 
 


