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فاعلية برنامج إرشادي انتقائي في تعزيز الروح الرياضية لالعبي بعض
منتخبات كلية التربية االساسية لأللعاب الجماعية
م .د منهل خطاب سلطان

أ .د .عكلة سليمان الحوري
الملخص
هدف البحث الى :
 .1اعداد برنامج ارشادي انتقائي في مجال تعزيز الروح الرياضية لالعبي بعض منتخبات كلية
التربية االساسية في االلعاب الجماعية .
 .2معرفة فاعلية البرنامج االرشادي االنتقائي على الروح الرياضية لالعبي بعض منتخبات كلية
التربية االساسية في االلعاب الجماعية .
استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث وتألف مجتمع البحث من العبي منتخبات
كرة القدم للصاالت وكرة الطائرة وكرة السلة البالغ عددهم ( )38العب وتكونت عينة البحث من
( 24العب) يمثلون نسبة ( )٪ 63.15من مجتمع البحث وقد قسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية
وضابطة باستخدام طريقة االختيار العشوائي بالقرعة وبواقع ( )12العب لكل مجموعة مقسمين
على ثالثة العاب وبواقع ( )4لكل لعبة وتم تطبيق مقياس الروح الرياضية(الجنابي )2010،قبل وبعد
تطبيق البرنامج االرشادي االنتقائي وحرصنا على توفر نفس الظروف في التطبيقين وتوصل
الباحثان الى -:
 .1فاعلية البرنامج االرشادي االنتقائي في تحسين مستوى الروح الرياضية لدى العبي بعض
منتخبات كلية التربية االساسية في االلعاب الجماعية.
 .2وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي في الروح الرياضية ولصالح
االختبار البعدي لدى المجموعة التجريبية .
 .3وجود فروق ذات داللة معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارين البعديين
في الروح الرياضية ولصالح االختبار البعدي للمجموعة التجريبية .
The effectiveness of a selective counseling prenhancing the sportsmanship
of some of the teams of the College of Basic Education for group games
Dr.. Akla Suleiman Al-Houri
Dr. Manhal Khattab Sultan
Abstract
1. Preparing a selective mentoring program in the field of enhancing the
sportsmanship of some of the College of Basic Education teams in group
games.
2. Knowing the effectiveness of the selective counseling program on the sports
spirit of some of the teams of the College of Basic Education in group games.
The two researchers used the experimental method for its suitability and the
nature of the research, and the research community consisted of the 38 players
in the futsal, volleyball and basketball teams, and the research sample consisted
of (24 players) representing 63.15% of the research community. The sample
was divided into two experimental and control groups. Using the random
selection method by lot and by (12) players for each group divided into three
games and by (4) for each game. The measure of sportsmanship was applied
before and after the application of the selective extension program, and we
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were keen to provide the same conditions in the two applications, and the
researchers reached:
1. The effectiveness of the selective counseling program in improving the level
of sportsmanship among some of the teams of the College of Basic Education
in the group games of halls.
2. The presence of significant differences between the pre and post tests in
sportsmanship in favor of the post test of the experimental group.
The presence of significant differences between the control and experimental
groups in the two post-tests in sportsmanship and in favor of the post test of
the experimental group
 -1التعريف بالبحث:
 1-1المقدمة:
يعد اإلرشاد النفسي احد الفروع التطبيقية لعلم النفس الرياضي والذي شهد نموا وتطوورا سواهم فيوه العديود
من العلوم في حياتنا المعاصرة وينظر لإلرشاد النفسي بشكل عام انه عمليوة توييوف العلوم بشوكل ننسواني
ويقوم اإلرشاد النفسي على نظريات علمية تساعد في فهم وتفسير السلوك والتعرف على نسباب المشكالت
واختيار األساليب اإلرشادية المناسبة للتعامل مع المشكالت .
إذ نن اإلرشاد باالتجاه االنتقائي هو " الممارسة اإلرشادية المنظمة والمتناسقة تخطي ً
طا وتنفيذًا وتقيي ًما
والمستمدة من االتجاه االنتقائي التكاملي ألساليب وفنيات إرشادية متنوعة  ،تم تنسيق مراحلها وننشطتها
وخبراتها وإجراءاتها وفق جدول زمني متتابع لتشكل منظومة تكاملية تقدم في صورة جلسات إرشادية
جماعية "  ( .الشهري  , ) 35 ، 2008 ،و تعد الحاجات األساسية اإلنسانية من بين نهم المواضيع التي
تناولتها الدراسات والبحوث النفسية بصورة عامة وفي مجال اإلرشاد النفسي خاصةً إذ تم مناقشة العديد
من النظريات بهذا الصدد في مجال علم الشخصية وعلم النفس الرياضي ومن بينها نظريات كل من
(ماسلو  ،موراي وفروم ) وغيرها فضال عن عدد من المفاهيم التي ترتبط بها ومن بينها الدافعية والحافز
والباعث والميل وتقدير الذات.وفي المجال الرياضي فان إشباع الحاجات يعني إن ني فرد ال يقبل على
التدريب الرياضي وينتظم فيه إال لشعوره بان الرياضة هي المجال المناسب إلشباع حاجاته نو نكثر من
حاجاته النفسية نو االجتماعية  ،فالدافعية النابعة من حاجات الفرد النفسية هي نساس النشاط الذي يبذله
خالل التدريب  ( .فوزي ) 22 ، 2008 ،وينظر( فردريك ثورن ) رائد االتجاه االنتقائي في االرشاد
النفسي بأنه عملية قائمة على عالقة وجه لوجه لمرشد متدرب بدرجة عالية في علم النفس ويحاول مساعدة
االخرين لحل مشكالتهم في الحياة والتي ترجع الى عوامل شخصية كما انه يهتم بالعوامل الشخصية للناس
العادين لالستفادة بأعلى درجة من امكانياتهم وقدراتهم .اما الروح الرياضية فيمكن مساعدة الالعبين
لتحقيق ذاتهم في االنجازات الرياضية من خالل توفير المناخ المناسب لتطويرها في حياتهم العملية
لتض ييق الفجوة بين اآلمال والطموحات والتوقعات من جهة وبين الواقع الرياضي الحقيقي من جهة نخرى
 ،فاإلرشاد النفسي يهدف الى مساعدة الالعب على التكيف النفسي واالجتماعي ومساعدة الالعب على ما
يعترضه من مشكالت ليتمكن من اعادة مسار حياته الرياضية التي تحقق ما تم التخطيط له من
انجازات.وقد اقترح ( فاليراند وزمالئه  " )1997مدخل نفسي اجتماعي للروح الرياضية يؤكد فيه على
ضرورة وضع التأثيرات الشخصية واالجتماعية في االعتبار عند التنبؤ بسلوك الروح الرياضية  ,على
عكس التعلم االجتماعي ومداخل التطور البنائي والتي تضع االهتمام على الثواب والعقاب والفروق
الفردية) كما يؤكد على نن هناك مدى واسع من العوامل االجتماعية التي تعلب دورا ً هاما ً في السلوك
الخاص بالروح الرياضية وليس فقط الثواب والعقاب فمن المتوقع ان تكون المتغيرات الثقافية البنائية ،
نوع الرياضة  ،المستوى التنافسي  ،والمتغيرات الموقفية مثل  ،الضغوط من المدرب نو الزمالء في
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الفريق نو نتيجة المباراة  ،نن تؤثر في سلوك الروح الرياضية " )( Vallerand, , 1997, 197وتأتي
اهمية البحث الحالي في ننها تؤكد على اكساب الالعب مهارات هامة كمهارة حل المشكالت بشكل فردي
في بعض الحاالت وجماعي في حاالت اخرى تسهم في نهاية المطاف في تدعيم وتعديل الروح الرياضية
كونها ياهرة سلوكية لذا ارتأى الباحثان ضرورة اعداد جلسات ارشادية نفسية لتدعيم الروح المعنوية
للعينة قيد الدراسة .اما طبيعة االداء في االلعاب الجماعية فال يتوقف عند اعداد الالعب من الناحية البدنية
واالندماج بالمهارات االساسية للعبة وانما يجب ان يعمل المدرب على تنمية عناصر الروح الرياضية
لتواكب مستواه الفني كون االعداد النفسي اللعب يساعد على استثمار كامل القدرات البدنية والمهارية و
الخططية المختلفة وعلى اكمل وجه .بما ان االنخفاض في مستوى االداء المهاري لالعبين او عدم
االستفادة القصوى من التمرين خالل الوحدات التدريبية اليومية البدنية والمهارية في االلعاب الجماعية
يشكل مشكلة كبيرة تحتاج الى معالجات  ,لذا يرى الباحثان ان سبب عدم االستفادة القصوى من التدريب
اليومي البدني و المهاري يعود الى اهمال االرشاد النفسي المتزامن مع التدريب البدني و المهاري و
الخططي ويرى الباحثان نن الروح الرياضية تعد من اهم المتغيرات النفسية التي تلعب دور في تطوير
تعديل السلوك االخالقي للرياضي من خالل تجسيده للقيم األخالقية المثلى في التعامل مع المشكالت فضال
عن زرع الثقافة الرياضية الرياضية والعالقة المرنة بين الالعب وزمالءه من جهة وبين الكادر التدريبي
واالداري للفريق من جهة اخرى ،لذا ارتأى الباحثان اعداد برنامج ارشادي انتقائي يعمل على تحسين
الروح المعنوية بكل ابعادها .وتتلخص مشكلة الدراسة الحالية باإلجابة على التساؤل االتي :
• هل البرنامج االرشادي االنتقائي ذو فاعلية مؤثرة في تحسين الروح الرياضية لالعبي بعض
منتخبات كلية التربية االساسية في االلعاب الجماعية ؟
 2-1اهداف البحث :
• اعداد برنامج ارشادي انتقائي في مجال تعزيز الروح الرياضية لالعبي بعض منتخبات كلية
التربية االساسية في االلعاب الجماعية .
• معرفة فاعلية البرنامج االرشادي االنتقائي على الروح الرياضية لالعبي بعض منتخبات كلية
التربية االساسية في االلعاب الجماعية .
 3-1فرض البحث :
• االرشاد النفسي االنتقائي يحسن مستوى الروح الرياضية لالعبي بعض منتخبات كلية التربية
االساسية في االلعاب الجماعية .
 4-1مجاالت البحث :
 1-4-1المجال البشري  :العبي منتخبات كلية التربية االساسية في االلعاب الجماعية وهي ( كرة
القدم للصاالت  ,كرة الطائرة  ,كرة السلة ) .
 2-4-1المجال الزماني  :الفترة من  2019 / 2 / 1ولغاية . 2019/ 3 / 31
 3-4-1المجال المكاني  :قاعة االلعاب الرياضية المتعددة في كلية التربية االساسية .
 5-1تحديد المصطلحات
 1-5-1البرنامج اإلرشادي :
بأنه "مجموعة نشاطات مخططة ومنظمة على نسس علمية تقدم لألشخاص األسوياء عبر وسائل
وطرائق مختلفة بهدف زيادة قدراتهم على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولياتهم االجتماعية وتسهيل
توافقهم الشخصوي واالجتماعي ( .الحوري)153 ،2016 ،
 2-5-1اإلرشاد االنتقائي:
بأنه" االتجاه االنتقائي في اإلرشاد النفسي يشير إلى االتجاه العام لالختيار نو االقتباس من نظريات
إرشادية متعددة وهذا االتجاه يفترض من الناحية النظرية إن ما يتم اختياره نو انتقاؤه هو نحسن ونفضل
ما في النظرية إال انه ليس هناك محكات يقاس بموجبها نحسن ما تم انتقاؤه.
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(العزة وعبد الهادي)1999،193 ،
 3-5-1الروح الرياضية
ً
"هي اهتمام الالعب واحترامه للقوانين والمسؤولين واالعراف االجتماعية والمنافس وايضا التزام
Vallerand,
الالعب الكامل للعبته والغياب النسبي للمدخل السلبي تجاه االشتراك في الرياضة"
) )1997, 229
-2اجراءات البحث الميدانية:
 1-2منهج البحث:
ان اختيار المنهج المالئم لحل مشكلة او تحقيق هدف من نهم الخطوات التي يترتب عليها نجاح البحث
وعلى هذا األساس استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة البحث .
 2-2مجتمع البحث وعينته :
تألف مجتمع البحث من العبي منتخبات كلية التربية االساسية البالغ عددهم (  ) 38العبا يمثلون ثالثة
العاب جماعية هي ( كرة القدم للصاالت  ,كرة السلة  ,كرة الطائرة ) كون اغلب الالعبين يلعبون لعبتين
او اكثر ولهذا يصعب فصل العبي كل لعبة عن اللعبة االخرى وقد قسمت العينة إلى مجموعتين
تجريبية وضابطة باستخدام طريقة االختيار العشوائي بالقرعة وبواقع (  ) 12العب لكل مجموعة .
 3-2وسائل جمع البيانات والمعلومات
• تحليل المحتوى .
• المقياس النفسي .
• االستبيان .
• المقابلة الشخصية.
 4-2تجانس وتكافؤ مجموعتي البحث :
تجانس العينة  :ولتحقيق ذلك قام الباحثان بأجراء عملية التجانس لكل من المجموعتين التجريبية
والضابطة على حدة لضبط المتغيرات االتية  ( :العمر الزمني  ،مقاسا بالشهر ) والطول مقاسا  ،ألقرب
سنتمتر ) والوزن مقاسا  ،ألقرب غم ) كما في الجدولين () 2 . 1
الجدول ( ) 1
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم معاملي االلتواء واالختالف للمجموعة الضابطة
المتغيرات

وحدة القياس

العمر
الطول

سنة
سنتمتر

المجموعة الضابطة
±ع
س
1,17
22,91
6,68
173,50

معامل
االلتواء
0,29
0,27

%5,25
%6,68

الوزن

كيلو غرام

5,34

0,33

%10,93

68,21

معامل االختالف

الجدول ( ) 2
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء واالختالف للمجموعة التجريبية
المتغيرات

وحدة القياس

العمر
الطول
الوزن

سنة
سنتمتر
كيلو غرام

المجموعة التجريبية
±ع
س
1,54
22,30
6,71
174,10
5,99
67,80

معامل االلتواء

معامل االختالف

0,27
0,32
0,38

%6,78
%7,31
%10,46

ومن خالل مالحظتنا للجدولين (  ) 1و (  ) 2يتضح نن قيم (معامل االختالف) للمجموعة الضابطة
لمتغيرات (العمر ،الطول ،الوزن) ولجميع القيم اصغر من ( )%30مما يدل على تجانس المجموعة
الواحدة في ما بينها ﺈذ يشير(التكريتي والعبيدي ) "إلى انه كلما اقترب معامل االختالف من ( )%1دل
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على التجانس العالي للمجموعة وكلما زاد عن ( )%30دل على عدم تجانس المجموعة"( .التكريتي و
العبيدي .)161، 1999،
تكافؤ العينة
تم نجراء عملية التكافؤ في متغيرات البحث بين مجاميع البحث .إذ" ينبغي على الباحث تكوين مجموعات
متكافئة فيما يتعلق بالمتغيرات التي لها عالقة بالبحث "(فان دالين  )398 ،1984،ولتحقيق ذلك قام
الباحثان بﺈجراء عملية التكافؤ بين مجموعتي البحث لضبط المتغيرات اآلتية :
( العمر الزمني ،مقاسا بالسنة ) و الطول مقاساً ،ألقرب سنتمتر ) و الوزن مقاساً ،ألقرب غم ) و مقياس
الروح الرياضية كما في الجدول ()3
الجدول ( ) 3
المعالم اإلحصائية لتكافؤ مجموعتي البحث في متغيرات ( العمر ،الطول  ،الوزن )
المعالم إحصائية وحدة
القياس
المتغيرات
سنة
العمر
سم
الطول
كغم
الوزن

مجموعة تجريبية
±ع
س
1.54
22.30
6.71
174.10
5.99
67.80

مجموعة ضابطة
±ع
س
1.17
22.91
6.68
173.50
5.34
68.21

قيمة ت
المحتسبة
0,567
0,444
0,615

قيمة ت
جدولية
2,10

من الجدول (  ) 3يتبين نن قيمة (ت) المحسوبة لقياسات (العمر  ،الطول  ،الوزن ) وكانت على التوالي
(  ) 0,615 , 0,444 , 0,567وهي اقل من قيمة (ت) الجدولية والبالغة (  )2.10نمام درجة حرية
(  ) 22وعند نسبة خطا ≤ ( )0.05وهذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث في هذه الصفات.
 5-2مقياس الروح الرياضية:
اجراءات تكيف المقياس:
أوال  :صالحية الفقرات :للتأكد من صالحية فقرات المقياس ومالئمتها لالعبي منتخبات كلية التربية
االساسية قام الباحثان بعرض مقياس الروح الرياضية(الجنابي )2012،على لجنة من الخبراء
المختصين في مجال علم النفس الرياضي ,التربوي  ,االرشاد والتوجيه  ,كرة القدم للصاالت اذا طلب
منهم ابداء آرائهم ومقترحاتهم في صالحية فقرات المقياس ومالئمته لمستوى عينة البحث وكذلك اخذ
آرائهم حول بدائل االجابة  ,وبعد اخضاع اراء الخبراء للعمل االحصائي باستخدام اختبار (كا ) لمعرفة
داللة الفروق بين اراء الخبراء والمختصين عند درجة حرية (  ) 1ومستوى داللة ( )0,05تبين ان
الفقرات جميعها مقبولة لكونها دالة إحصائيا كما هو موضح في الجدول ( .) 4
الجدول ( ) 4
اراء الخبراء والمحكمين في مدى صالحية ومالئمة فقرات مقياس الروح الرياضية
عدد
الفقرات

ارقام الفقرات بالمقياس
1, 2, 3, 4, 9, 13, 18, 20, 21,
22, 29, 33, 34, 37, 38
7, 8, 10, 11, 12, 16, 23, 24,
25, 26, 27, 32, 35, 36, 40
5, 6, 15, 17, 19, 28, 31, 39,
14,30

عدد الخبراء
غير
الموافقين
الموافقين

قيمة مربع (كا)2
المحسوبة

الجدولية

الداللة

15

15

صفر

15

3،84

دال

15

14

1

11,27

3،84

دال

8
2

13
12

2
3

8،07
5،40

3،84
3،84

دال
دال

 6_2ثبات المقياس:
يعد الثبات من الخصائص القياسية األساسية للمقاييس النفسية مع اعتبار تقدم الصدق عليه ،الن المقياس
الصادق يعد ثابتا ،فيما قد ال يكون المقياس الثابت صادقا ،ويمكن القول بان كل اختبار صادق هو ثابت
بالضرورة (األمام واخرون .)143 ،1990،ويوفر معامل الثبات كثيرا من المؤشرات اإلحصائية
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الخاصة بالصفة المدروسة والتي من خاللها يمكن الحكم على دقة المقياس الذي استعمل في القياس.
ويقصد بالثبات ان تكون ندوات القياس على درجة عالية من الدقة واالتقان واالتساق فيما تزودنا به من
بيانات عن سلوك المفحوص( .الجلبي)113 ،2005،ولحساب ثبات المقياس طبق على عينة مكونة من (
 ) 8العب  ،اختبروا عشوائيا من العبي كلية التربية االساسية وقد استخرج ثبات مقياس بالطريقتين
التاليتين :
 1_6_2طريقة إعادة االختبار :
وطبق المقياس على عينة الثبات البالغة (  ) 8العبا واعيد تطبيقه بعد مرور ( )15يوما عن التطبيق
األول ،وبعد االنتهاء من التطبيقين تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل االرتباط (بيرسون) بين
درجات التطبيقين  ،فكان معامل االرتباط ( )0.88وتعد هذه القيمة مؤشرا جيدا على استقرار المقياس .
 2_6_2طريقة الفاكرونباخ :
والستخراج الثبات بهذه الطريقة طبقت معادلة (الفاكرونباخ) على درجات افراد عينة الثبات البالغ
عددهم ( )8العبا  ،فكانت قيمة معامل ثبات المقياس ( )0.89وهو مؤشر إضافي على ان معامل ثبات
المقياس جيد.
 7-2التجربة االستطالعية لمقياس الروح الرياضية :
تم تطبيق مقياس الروح الرياضية على عينة مكونة من (  ) 6العبين تم استبعادهم من العينة الرئيسية
روعي فيها كل يروف التجربة الرئيسية اذ قام الباحثان بالتأكيد من وضوح تعليمات المقياس وفقراته
ومعرفة الوقت الذي ستستغرقه االجابة وقد اتضح من هذه التجربة ان المقياس وفقراته كانت واضحة وال
يوجد اي غموض بها وان وقت االجابة على المقياس كان بين (  )20 – 18دقيقة .
 1-7-2تصحيح المقياس مفتاح التصحيح لمقياس الروح الرياضية(الجنابي)2010،
يتكون المقياس من ( )40ويحتوي على ()6مجاالت وهي (االلتزام التربوي تجاه الفريق ()7
فقرات)(،احترام القوانين واالعراف الرياضية ( )7فقرات)(،تبني المواقف الفعالة ( )6فقرات)(،تنظيم
الذات ،ومجموع فقراته ( )7فقرات)(،االتزان االنفعالي ( )7فقرات)(،التسامح االجتماعي )6( ،فقرات)
تحتوي على البدائل االتية (اوافق بشدة ،اوافق ،ال ادري ،ال اوافق ،ال اوافق بشدة).تاخذ االوزان االتية(5
 )2،1 ،3 ،4،للفقرات االيجابية وبالعكس للفقرات السلبية وبذلك تكون الدرجة الكلية للمقياس ( ) 200
درجة ،المتوسط الفرضي (  ) 120درجة ،وادنى درجة (  ) 40درجة.
 8-2تنفيذ االختبار البعدي:
تم توزيع مقياس الروح الرياضية(الجنابي )2010،بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج االرشادي االنتقائي،
لقياس مستوى التطور في الروح الرياضية للمجموعتين التجريبية والضابطة  .مراعين يروف التجربة
القبلية من حيث الزمان والمكان وااليدي المساعدة .
 9-2الوسائل اإلحصائية  ( :التكريتي والعبيدي ) 111 ,1999,
الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،اختبار ( ت) للعينات المرتبطة وغير المرتبطة .معامل االرتباط (
بيرسون ) ،معامل االختالف ،معامل االلتواء ،النسبة المئوية
 .3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 1-3عرض نتائج الهدف االول ومناقشتها  :اعداد برنامج ارشادي انتقائي في مجال تعزيز الروح
الرياضية لالعبي بعض منتخبات كلية التربية االساسية في االلعاب الجماعية .
وقد تحقق هذا الهدف من خالل اعداد البرنامج االرشادي النفسي االنتقائي الذي تكون من نثنى عشر
جلسة غطت في مجملها مجاالت الروح الرياضية الذي استقر عليها المقياس ،اذا استوفى هذا البرنامج
الشروط المتعارف عليها علميا ً  ،ويعد هذا البرنامج نحد نهم األدوات المكملة لتحقيق نهداف البحث
األخرى.
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 2-3عرض نتائج الهدف الثاني وتحليلها ومناقشتها  :معرفة فاعلية البرنامج االرشادي االنتقائي
على الروح الرياضية لالعبي بعض منتخبات كلية التربية االساسية في االلعاب الجماعية .
لغرض التعرف على اثر البرنامج االرشادي النفسي االنتقائي على الروح الرياضية لالعبي بعض
منتخبات االلعاب الجماعية للمجموعة التجريبية قام الباحثان بمقارنة نتائج االختبارين القبلي والبعدي
باستخراج قيمة ( ) tالجدولية وجاءت النتائج كما في الجدول ( . )5
الجدول ()5
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )tالمحسوبة والجدولية وداللة الفروق للروح
الرياضية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار الروح الرياضية
االخبتارات
المجموعة
الضابطة
التجريبية

القبلية
س
112.57
111.41

±ع
10.31
10.26

البعدية
س
136.34
160.43

±ع
8.53
7.24

قيمة ()t
المحسوبة

قيمة ()t
الجدولية

داللة
الفروق

2.71
6.58

2.07
2.07

معنوية
معنوية

تبووين موون خووالل الجوودول (  ) 5ان الوسووط الحسووابي للمجموعووة الضووابطة ق ود بلووغ باالختبووارالقبلي (
 )112.57وبانحراف معياري (  ) 10.31بينما بلغ الوسط الحسابي باالختبار البعدي بلغ ( ) 136.34
وبووانحراف معيوواري (  ) 8.53ولمعرفووة قيمووة الفووروق بووين االختبووارين تووم اسووتخدام االختبووار التووأئي
وايهرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة (  ) 2.71بينما كانت القيمة التائية الجدولية (  ) 2.07وهوذا
يدل على ان الفروق معنوية رغم ان المجموعة الضابطة لم تتدرب على البرنامج اإلرشادي المقتورح ,
وهذا مؤشر جيد على نن مدربي الفرق مهتمين بالروح الرياضوية لفورقهم لموا لهوا مون دور ايجوابي فوي
تحسين النتائج واسعاد الجمهور واإلدارة على حد سواء وهذا ما نكده المدربين بشوكل عوام بعود اطالعوه
على النتائج بعد التحليل االحصائي ،وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره (مصطفى حسين باهي وعادل محمد
النشار )1991 ،من ان الالعب من خالل ممارسته للنشاط الرياضي يتعرض الوى الكثيور مون المواقوف
سواء كان يتعلم مهارة جديدة نو يتدرب عليها ،ونيضا ً من خالل االشتراك بالمنافسات والتي ينوتج عنهوا
مختلف االدراكات نحو نفسه ونحو األخرين والتي قد تكون على االغلب إيجابية وهذا ما يجعل الالعوب
يبذل اقصى جهد ممكن باألداء البدني ويعمل على السيطرة علوى مزاجوه واعصوابه ني االنضوباط تجواه
كل الحاالت التي تحدث له في التدريب نو المنافسة لكي يكسب ود الحكم والمدرب والالعبين المنافسوين
والجمهور واإلدارة وبالتالي تحقيق النجاح والتفوق وهذا ما يعرف بتنظيم الذات وايهار نكبور قودر مون
االحترام للقوانين واالعراف الرياضية رغم انها لم تكن موجهة  ( .باهي و النشار) 2 ،1991 ،
اما فيما يتعلق بالمجموعة التجريبية فقد ايهر الجدول ( )5ان الوسوط الحسوابي قود بلوغ باالختبوار القبلوي
( )111.41وبانحراف معياري ( )10.26في حين كوان الوسوط الحسوابي باالختبوار البعودي ()160.43
وبانحراف معياري ( )7.24ولمعرفة قيمة الفروق بين االختبارين تم استخدام االختبار التوائي ونيهورت
النتائج نن القيمة التائية المحسوبة ( )6.58وهي نكبر مون القيموة التائيوة الجدوليوة ( )2.07وبوذلك كانوت
الفروق معنوية ويعود ذلك إلى دور المدرب والالعب والنشاط الممارس كموا هوو الحوال موع المجموعوة
الضابطة إلى جانوب جلسوات البرنوامج االرشوادي وهوي المتغيور المسوتقل الوحيود الوذي طورن علوى هوذه
عدَ االرشاد النفسي من ضروريات الحياة المعاصرة  ،ومون نهوم الحاجوات اإلنسوانية علوى
المجموعة إذ ُ
مستوى الفرد والجماعة واالرشاد اصبح عملية تربوية ومهنية متطورة لها قيم ومفاهيم محددة ونغوراض
واضحة  ،واسواليب مقننوة تسوتجيب جميعوا ً للحاجوات االرشوادية المطلوبوة  ,إذ قودمت جلسوات البرنوامج
االرشادي النفسي على ضوء استعدادات وقدرات الالعبين وتسعى إلى جعل المسترشد قادرا ً على توجيوه
ذاته وحيا ته بنفسه وتحديد نهدافه بالحياة وتحقيق مطالبه في ضوء معايير المجتمع  ( ,محموود , 1998 ,
 , ) 36كما انه يساعد على تعلم اساليب جديدة للتعرف على سلوكيات نكثر فاعلية ليكونوا جديرين بالثقة
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فهم بحاجة إلى زيادة السلوكيات المقبولة اجتماعيا ً والتقليل من السلوكيات غيور المقبولوة اجتماعيوا ً وتعلوم
سلوكيات جديدة غير موجودة لديهم  .) 5 , 2006( .ونن تعوديل السولوك هوو الشوكل الوذي يووفر الوقوت
والجهد والموال مون خوالل تعوديل السولوك غيور المرغووب فيوه  ،اذ يركوز علوى السولوك الظواهر القابول
للمالحظة ويحدد اجراءات التعديل التي تناسب كل سلوك بشكل دقيق (. ) 25 , 2001
جدول ()6
يبين األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة ( )tالمحسوبة والجدولية وداللة الفروق في
اختبارات الروح الرياضية
المتغيرات
الروح الرياضية

االختبارات البعدية
التجريبية
الضابطة
س
±ع
س
±ع
7.24
160.43
8.53
136.34

قيمة ()t
المحسوبة

قيمة ()t
الجدولية

داللة
الفروق

4.47

2.07

معنوي

من خالل الجدول ( )6تبين ان الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في االختبار البعدي للروح الرياضية
قد بلغ ( )136.34درجة وبانحراف معياري بلغ ( )8.53في حين بلغ الوسط الحسابي للمجموعة
التجريبية في االختبار البعدي ( )160.43درجة وبانحراف معياري بلغ ( )7.24ولمعرفة مدى الفروق
بين المتوسطين تم استخدام اختبار ( )tوتبين ان القيمة المحسوبة بلغت ( )4.47وهي نكبر من قيمة ()t
الجدولية ( )2.07وبذلك فأن الفروق معنوية ولصالح المجموعة التجريبية ،ويعزو الباحث هذه الفروق
إلى فاعلية البرنامج االرشادي النفسي الذي يعد عنصرا ً مهما ً وجوهريا ً من العملية التربوية ومن الوسائل
الضرورية في خلق جماعة يسودها جو من األلفة والمحبة واالحترام فضالً عن قدرته في مساعدة
الجماعة اإلرشادية على التخلص من ما يواجهها من ازمات ومشكالت في جوانب الحياة اليومية التي
نعدت لها جلسات البرنامج االرشادي لمعالجتها وهذا يدل ان جلسات البرنامج االرشادي التي صممت
لمعالجة جميع محاور الروح الرياضية قد حققت الغايات التي وضعت من اجلها  ,ويرى الباحثان نن
استمرار هذا األثر في سلوك الالعبين جاء من خالل النتائج التي ايهرتها االختبارات والنتائج ويرى
الباحثان هذا يرجع إلى نهمية األفكار التي قدمت لهم في البرنامج وساعدتهم في إعادة تنظيم ادراكهم
واستبصارهم بذواتهم وتصحيح نفكارهم وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة (الجنابي ( .) 2012 ,
الجنابي ) 78 , 2012 ,
-4الخاتمة
في ضوء نتائج البحث ومناقشتها في حدود عينة البحث استنتج الباحثان ما يأتي:
 .1فاعلية البرنامج االرشادي النفسي االنتقائي في تحسين مستوى الروح الرياضية لدى منتخبات كلية
التربية االساسية باأللعاب الجماعية .
 .2فاعلية مقياس الروح الرياضية الذي قام الباحثان باعتماده من خالل االجراءات العلمية المتبعة في
البحث العلمي التي دلت على قدرة المقياس في قياس الروح الرياضية لدى منتخبات كلية التربية
االساسية باأللعاب الجماعية .
 .3وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي في الروح الرياضية ولصالح االختبار
البعدي لدى المجموعة الضابطة .
 .4وجود فروق ذات داللة غير معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي في الروح الرياضية ولصالح
االختبار البعدي لدى المجموعة التجريبية .
 .5وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين البعديين للمجموعتين في الروح الرياضية ولصالح
المجموعة التجريبية .
مما سبق وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات يوصي الباحثان باالتي:
 .1تعميم نتائج الدراسة الحالية على منتخبات كلية التربية االساسية باأللعاب الجماعية .
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حث المدربين في كلية التربية االساسية على االهتمام باألعداد النفسي لالعبي االلعاب الجماعية
خاصة في مجال االرشاد النفسي واعتماد البرنامج الحالي كدليل عمل لذلك.
امكانية االفادة من مقياس الروح الرياضية الذي اعتمده الباحثان في اجراء الدراسات المشابهة
والمقارنة بين العبي االلعاب الجماعية المختلفة .
حث المدربين والقائمين على النشاط الرياضي في كليات الجامعة على القاء محاضرات تثقيفية تدور
حول مفهومي االرشاد النفسي والروح الرياضية وذلك لزيادة الوعي في مجال الصحة النفسية بحيث
يتعرف الالعبين على السمات االيجابية في شخصياتهم والمساهمة في تعزيزها وتنميتها.
ضرورة االهتمام بوجود المرشد النفسي الرياضي وذلك للعمل بجانب المدرب الرياضي إلرشاد
ومساعدة الالعبين على تكوين صورة ايجابية واقعية عن انفسهم وااللتزام بالقيم التربوية والروح
الرياضية .
ضرورة تشجيع الروح الرياضية االيجابية من خالل ادراجها ضمن معايير التقييم لالعبين وكذلك
رصد جوائز للسلوك االيجابي واللعب النظيف وفرض عقوبات رادعة ضد الالعبين الذي ينافي
سلوكهم هذه المعايير.
ضرورة اجراء دراسة العالقة بين الروح الرياضية ومتغيرات نفسية اخرى .
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ملحق ()1
مقياس الروح الرياضية (الجنابي ) 2012 ,
ت

أوافق
بشدة

الفقرة

أوافق

ال
أدري

ال
أوافق

ال أوافق
بشدة

أفضل االنتقال إلى أي فريق آخر يمنحني راتل أعلى.
اشعر باإلحباط أي حالة فشل.
استذكر كل توجيهات المدرب أثناء المنافسة.
أشعر بالطالقة النفسية في التدريل والمنافسات.
أنفذ تعليمات المدرب بتلقائية.
في بداية أي لقاء التزم بمصافحة جميع العبي الفريق المنافس.
اعترف بجهود زمالئي الذين سببوا بفوز الفريق.
انسى واجباتي عند سماع كلمات نابية من الجمهور تجاهي.
اشعر بحالة نفسية سيئة لعدة ايام نتيجة اخطائي في المنافسة.
اتعاون بأقصى ما يمكن مع من يقل عني كفاءة.
اذا اصيل أحد العبي الفريق الخصم ابادر الى ايقاف اللعل فوراً.
اعود بنفس الفاعلية الى المباراة بعد االوقات المستقطعة.
اشعر بالسعادة عندما يوجد شيء يدعوني للتحدي.
أؤمن بعبارة العفو عند المقدرة.
اراجع مستواي بعد أي نقد ايجابي من اآلخرين.
اتحكم في انفعاالتي في االوقات الحرجة من المنافسة.
أرفض مبدأ تبادل األدوار مع اآلخرين.
استطيع ان انظم تفكيري بما يخدم االنجاز.
أرفض التنازل عن شارة الكابتن طالما هي حق لي.
ألتزم بتوقيتات التدريل فقد عند مناسبتها لبرنامجي اليومي.
اهنئ الفريق المنافس في حالة الفوز.
التأخر في النتيجة يجعلني أفقد التركيز.
أتنازل عن شارة الكابتن الي العل اذا طلل المدرب ذلك.
أتبادل مالبس اللعل مع الفريق المنافس في نهاية المباراة.
أتسرع في اتخاذ قرارات ثم اندم عليها.
اشارك زمالئي الالعبين افراحهم واحزانهم خار الملعل.
أعبر عن فرحتي بتسجيل النقطة بطريقة تقلل من شأن المنافس.
أشارك في كل نشاط يظهر قوة الفريق.
فارق المستوى لصالح المنافس ال يؤثر على ادائي الحقيقي.
تراودني احتماالت االصابة كلما اقترب موعد المنافسة.
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أوافق

ال
أدري

ال
أوافق

ال أوافق
بشدة

فوزي بلقل أفضل العل بالمباراة أفضل عندي من فوز الفريق
بنتيجة المباراة.
أي إساءة لي من المنافس أبادلها بإساءة مماثلة.
ارغل بتحطيم االشياء من حولي عندما اكون غاضباً.
اشعر بعد الرضا عن عالقاتي باآلخرين.
الخسارة تدفعني للتعويض في المباراة الالحقة.
اعترض بشدة على القرارات الخاطئة للحكم.
أقف حائرا ً أمام متغيرات المنافسة غير المتوقعة.
عندما يسيء إلي أحد الزمالء أعامله بالمثل.
انتقل من الفريق اذا هبط لدرجة ادنى.
يقل اعتزازي بالفريق في حالة النتائج السيئة.

ملحق ()2
جزء من البرنامج
الجلسة الثالثة( :تنظيم الذات).
الوقت 45( :دقيقة).
اإلجراءات التربوية والتنظيمية:
البدء بذكر هللا سبحانه وتعالى (بسم هللا الرحمن الرحيم).
 يبدن المرشد بالترحيب بأفراد المجموعة ويشكرهم على الحضور والتزامهم بالحضور بالتوقيتاتالمحددة.
 مناقشة الواجب المنزلي ومقارنة االجابات وتعزيز االجابات الصحيحة والثناء عليهوا وتصوويباالجابات غير الدقيقة.
أهداف الجلسة:
 تعريف اعضاء المجموعة اإلرشادية على ماهية تنظيم الذات وتعريفاتها. تمكين المسترشد من ادراك تأثير تنظيم الذات على حياته بشكل عام والرياضة بشكل خاص. تمكين المسترشد من بناء عالقة سليمة مع اعضاء المجموعة اإلرشادية من خوالل تنظويم الوذاتلجميع االعضاء.
ً
 التأكيد على مبدن ان الجميع متساويين في القيمة االعتبارية لهم وان االكثر تنظيما لذاته سيحضىباهتمام نكثر من باقي المجموعة.
الفنيات المستخدمة:
اسلوب المحاضرة ،المناقشة الجماعية ،النمذجة ،التعزيز ،لعوب األدوار ،الموذاكرة الذاتيوة ،تقوويم تنظويم
الذات ،الواجب المنزلي.
محتوى الجلسة وإجراءاتها:
 -1الترحيب بأعضاء المجموعة وشوكرهم علوى االهتموام بالحضوور واالنتظوام المتواصول بتطبيوق
مفردات البرنامج واالستفادة منه.
 -2توزيع المرطبات والمياه والحلوى على اعضاء المجموعة اإلرشادية.
 -3مراجعة الواجب المنزلي وتقديم التعزيز إليجابيات االجوبة والتغذية الراجعة لتحقيوق اكبور قودر
من الفائدة.
 -4استعراض حاالت تنظيم الذات التي مر بها اعضاء المجموعة اإلرشادية من خالل االجابة علوى
التساؤل اآلتي:
 هل تنسى واجباتك داخل الساحة عند سماع كلمات موجهة لك من مدرسك بعد خطأ ترتكبه؟https://jcopew.uobaghdad.edu.iq/index.php/sport/issue/archive
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 الى ني درجة تجد مستواك ثابتا ً في المحاضرات العملية الثالثة االخيرة. هل تستطيع معالجة جميع المشكالت التي تعترضك ام تلجأ الى من تثق به لعالج مشاكلك. -5التأكيد على مبدن (الوقت المستقطع = اعادة تنظيم الذات) وال شيء غيره.
ً
 -6التشجيع على االداء العملي حتى الدقيقة االخيرة بروحية الفائز حتى لو كنت متأخرا بفارق كبير
في النتيجة.
 -7استعمال التدعيم االجتماعي والمدح لتشجيع االعضاء على تنظيم الوذات ،ورفوض الفوضوى فوي
اللعب.
 -8مناقشة افراد المجموعة عن مواقف ومشكالت تخص تنظيم الذات التي قود تعورض لهوا اعضواء
من المجموعة خالل مسيرته الرياضية (بالمدرسة ،مركز الشوباب ،النوادي) ومون خوالل ذلوك
نؤكد على السلوك المرغوب والذي يقرره المجتمع.
مثال :تظهر عليك العصبية عندما تتأخر بالنقاط وتقترب من نهاية الشوط الحاسم؟
 -9لعب الدور :يطلب المرشد مون متطووعين ثالثوة مون المسترشودين لتمثيول دور المودرب والحكوم
والالعب.
المثال :المدرب يوجوه الالعوب والالعوب ينصوت والحكوم يصوفر بانتهواء الوقوت المسوتقطع ويتوأخر
الالعب فينذره الحكم .ثم يعاد المشهد ويعود الالعب بالوقت المناسب ويعطي الحكم االشارة باللعب.
 -10التنظيم الذاتي :يطلب المرشد من المسترشد ان يحدثوا انفسهم بصورة الحث والتوجيوه الوذاتي
للنفس بعد تقسيم الطالب الى فريقين واعطاء كل العب رقم (سوف اركز علوى االداء العملوي
وال انشغل بهتافات من حولي )( ،وان اعتذر فور ارتكابي ألي خطأ) يؤدي التمرين والعينوين
مغمضتين.
 -11تلخيص ما دار في الجلسوة وتثبيوت موا توم االسوتفادة منوه مون معلوموات ومعوارف ومهوارات
ارشادية ومناقشة مدى االستفادة من البرنامج.
 -12تحديد موعد الجلسة القادمة وتوزيع استمارات تقيويم الجلسوات اإلرشوادية ثوم شوكر األعضواء
المشاركين.
الواجل المنزلي:
 كتابة ثالث حاالت استطعت ان تنظم ذاتك فيها خالل الدروس السابقة وثالث حاالت لم تسوتطيعتنظيم ذاتك فيها.
الجلسة الخامسة  :الدافعية االيجابية (انجاز النجاح).
الوقت 45( :دقيقة).
اإلجراءات التربوية والتنظيمية:
البدء بذكر هللا سبحانه وتعالى (بسم هللا الرحمن الرحيم).
 يبدن المرشد بالترحيب بأفراد المجموعة ويشكرهم على حضورهم والتزامهم بالمواعيود المقوررةلتطبيق الجلسات اإلرشادية.
 مناقشة الواجوب المنزلوي باسوتعراض االجابوات وفورز افضول االجابوات والثنواء عليهوا وتعوديلاالجابات األقل مستوى.
أهداف الجلسة:
 تعريف اعضاء المجموعة اإلرشادية بالدافعية االيجابية او ما يعرف بدافعية انجاز النجاح. تعريف اعضاء المجموعة اإلرشادية بما يعرف بدافعية تجنب الفشل. المقارنة بين دافعية انجاز النجاح ودافعية تجنب الفشل على الصوعيد الرياضوي موع ذكور االمثلوةعلى ذلك.
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 التركيز على موضوع اللعب من نجل نفضل اداء وليس اللعب من اجل الفوز حتى لو كان علوىحساب االداء.
الفنيات المستخدمة:
اسلوب المحاضرة ،المناقشة الجماعية ،التعزيز ،التغذية الراجعة ،لعب األدوار ،تقويم الدافعية االيجابيوة،
الواجبات المنزلية.
محتوى الجلسة وإجراءاتها:
 -1الترحيب بأعضاء المجموعة وشكرهم على اهتماهم بالحضوور واالنتظوام والتوزامهم وحرصوهم
على االستفادة من البرنامج.
 -2يوزع الباحث المرطبات والمياه والحلوى على اعضاء المجموعة اإلرشادية.
 -3مراجعة الواجب المنزلي وتقديم التعزيز والتغذية الراجعة لتحقيق الفائدة.
 -4تشجيع افراد المجموعة اإلرشادية على التدريب االضافي لتحسين المستوى.
 -5لعب الدور ،الطلب من اثنين من افراد المجموعة ان يمثلوا دور المدربين األول يلعوب مون اجول
انجاز النجاح والثاني يلعب من اجل تجنب الفشل وتعزيز الحالة االولى واسقاط التجربة الثانية.
 -6يطرح سؤال على المجموعة نيهما يلعب دورا ً اكبر في الفووز ،الحوا ام بوذل الجهود؟ مون خوالل
االجابة (ندعم السلوك الثاني وهو بذل الجهد).
 -7تشجيع المسترشد على القيام باإلجابة السريعة على االسئلة اآلتية:
 كم من الوقت تحتاج لكي تنسى اخطاءك خالل المباراة. ما هو هدفك من ممارسة اللعبة ،مادي ام معنوي ام كالهما. ايهما تفضل االداء المميز ام الفوز في المباراة. -8التأكيد على مبدن (اللعب بكامل القابلية ان لم يوصلك الوى الفووز فهوو يرضوي المودرب و االدارة
والجمهور).
 -9التشجيع على نسيان مشاغل الحياة اليومية خالل اللعب وعدم التفكير بها خالل جو المنافسة.
 -10تدريب اعضاء المجموعة على االسترخاء العضلي والعقلي وتوعيتهم بأهميتهوا فوي اللحظوات
الحاسمة من المباراة.
 -11تلخيص ما دار في الجلسة وتثبيت ما تم االستفادة منه من معلوموات ومهوارات ومناقشوة مودى
االستفادة من البرنامج.
 -12تحديد موضوع الجلسة القادمة وتوزيع استمارة تقييم الجلسوات اإلرشوادية ثوم شوكر االعضواء
المشاركين.
الواجل المنزلي:
 كتابة مقالة مختصرة يقارن فيها المسترشد بوين دافوع انجواز النجواح (الدافعيوة االيجابيوة) ودافوعتجنب الفشل.
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