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ممخص البحث العربي:
تكمن أىمية البحث في تحسين وبناء الفريق من خبلل االىتمام بالجوانب االجتماعية لمفريق حيث يتم ذلك من خبلل التعرف
عمى دور وأىمية الصفات االجتماعية التي تخص الفريق ومنيا كفاءة الميارات االجتماعية لدى العبي المبارزة  ،وقد تطرق
الباحثون إلى مشكمة البحث والتي يرونيا في عدم معرفة البلعبون لدور وأىمية الميارات االجتماعية وأثرىا في تحقيق األىداف

باالضافة إلى عدم وجود دراسات سابقة بذلك .
أىم أىداف البحث :

_١تطبيق مقياس كفاءة الميارات االجتماعية لبلعبي المبارزة المتقدمين المعد
مسبقا.

_٢تحميل مستويات عينة البحث لكفاءة الميارات االجتماعية لبلعبي المبارزة
المتقدمين.
وكانت االستنتاجات والتي من أهمها :تم التعرف عمى نتائج إفراد عينة البحث لكفاءة الميارات االجتماعية حيث اتضح وجود
امكانية عالية من صفة كفاءة الميارات االجتماعية لدى افراد عينة البحث .

لذلك يوصي الباحثون :إيجاد كادر أكاديمي مؤىل ومختص في إعداد وتنفيذ برامج اإلعداد النفسي واالجتماعي واإلرشاد

التربوي.
The efficiency of social skills among the fencing players in the province of Basra
for the sports season 2016_2017
P. Dr. Firas Hassan Abdul-Hussein
Dr. Najem Abbas aydem
Ammar Hussain Nazem
where the importance of research in improving and building the team through attention to
the social aspects of the team where it is through the identification of the role and the
importance of social attributes that belong to the team, including the efficiency of social
skills of fencing players, researchers have addressed the problem of research and see
them In the lack of knowledge of the role of players and the importance of social skills
and their role in achieving the objectives in addition to the absence of previous studies.
Main research objectives:
1 - Apply a measure of the efficiency of social skills of pre-prepared fencing players.

2 - Analysis of the levels of the research sample for the efficiency of social skills of
advanced fencing players.
Chapter Five: Conclusions: The results of the study sample were identified for the
efficiency of social skills and it was found that there is a high possibility of characterizing
the efficiency of the social skills among the members of the research sample.
The researchers recommend:- To find a qualified academic staff and specialist in the
preparation and implementation of psychological and social preparation programs and
educational guidance.

 -1التعريف بالبحث

 : 1-1المقدمة وأهمية البحث
تولي معظم المجتمعات الحديثة اىتماما كبي ار بالتقدم العممي وبالرغم من ىذا التقدم الذي نعيش فيو أالن

اال ان ىذه المجتمعات تذخر بالكثير من مشكبلت الحياة وعميو فان نتيجة ذلك قد يجعل االنسان منفصبل عن
مجتمعو ويعيش داخل نفسو محاصرة مفاىيمو التي تغيرت نتيجة التقدم العممي المتضمن طبيعة العبلقات

ليستفيد االنسان من تطبيقاتيا في التغمب عمى ما يعترض مسيرة التقدم من مشكبلت.

ان الميارات االجتماعية تبنى عمى ما يحدث من تفاعل لتحقيق اليدف بناءا عمى أدراك الفرد لمموقف الذي

يواجيو وىنا تعتبر الرياضة من أىم الوسائل في تحقيق النضج االجتماعي متمثبل بإشاعة روح الجماعة

والتعاون بين األفراد لكن ال يكتسب ذلك اال عن طريق التعامل الرياضي وبشكل صحيح مع الميارات

االجتماعية وتطبيقيا التطبيق االمثل حيث نعتبرىا المصادر العممية كافة من اىم العناصر التي يجب ان

يكتسبيا الرياضي النيا تساعد عمى نمو قدراتو وعمى ربط العبلقات التفاعمية االجتماعية الناضجة والسميمة

واالندماج مع اقرانيم من الرياضيين في اطمأنينة .فألى أي حد انت واثق من نفسك ومن حكمك في الشؤؤن
الميمة التي تستدعي الى القطع برأي فييا ،التخاذ قرار ما حوليا؟ىل انت متردد،غير واثق من نفسك انك

تتسائل اذا كنت تقوم بالخطوة الصحيحة المناسبة ام ال؟وفي المجال الرياضي مثبل يمكن ان نشاىد طالباً تردد
في القفز الى حوض السباحة رغم انو يجيد السباحة ويجيد القفز الى الماء وىو مراقب مراقبة جيدة .ان تتردد

من ىذا النوع اليمكن ان ياتي عفويا.ويمكن ان تكون اسباب ىذا التردد في الطالب نفسو اوان تأتي من مصادر
خارجية .وقد اكدت العديد من المصادر عمى اىمية ورود العبلقات االجتماعية بان البلعبين و يتمثل ذلك بنيج
السموك االجتماعي متمثبل بالميارات االجتماعية الصحيحة وىنا تكمن اىمية البحث من دور واىمية الميارات

االجتماعية لدى العبي المبارزة في محافظة البصرة لبناء عبلقات اجتماعية متوازنة بين الزمبلء من جية
ومدربييم من جية اخرى.

 2مشكمة البحث
- 1

إن عصر العمم نعيش فيو وعمى الرغم من كل ما قدمو لمبشرية من اكتشافات أدت إلى تذليل الصعوبات
في كثير من جوانب الحياة اال انو يضع بين ليدينا حصيمة كبيرة من المشكبلت االجتماعية التي اوجد حاالت

تستوجب نوعا خاصا من الرعاية والدراسة واالىتمام والمعروف ان المدربين والبلعبين الممارسين لمعبة المبارزة

ىم احد الرياضيين المذين يمتازون بيذه الصفات ويعدون الرياضة وسيمة ميمة وضرورية المتبلك الميارات
االجتماعي حيث تؤدي إلى توطيد العبلقات اإلنسانية بين مختمف اإلفراد سواء أكان ذلك ضمن مستوى الفريق

الواحد داخل النادي ام خارجو فعممية التفاعل االجتماعي عممية قائمة بين أفراد الفريق والتي تعد محور تحقيق

العديد من االنجازات الرياضية

.

ان العبي المبارزة بصفتيا جماعة اجتماعية تمتاز بعبلقات اجت ـ ــماعية قوية ومتطورة وتشدىم حالة

التماسك والتفاعل فيما بينيم ولكن قد يحدث العكس أي عدم تماسك أفراد الفريق مما يؤدي إلى نتائج معروفة
ىذه الحاالت استدعت من الباحثون دراسة ىذه المـ ـ ـ ـ ـ ــشكمة والتعرف عمى مسبباتيا

والتي يعتقد الباحثون ان

لمميارات االجتماعية دور ميم وفاعل فيو ونتيجة الطبلع الباحثون عمى العديد من المصادر االجتم ــاعية
والنفسية كما أكثر الباحثون من مقاببلت ذوي التخصصات النفسية واالجتماعية فوجدوا ان ىذه السمة

(الميارات االجتماعية) ذات اىتمام قميل من قبل القائمين عمى العممية التربوية وخصوصا اذا ما اقترنت

بالتفاعل االجتماعية إضافة الى ذلك استنتج الباحثون ان دراسة ىذه السمة بين البلعبين ىو من العوامل

االجتماعية والتي تدرس بشكل موسع وىنا ظيرت مشكمة البحث في عدم وجود دراسة لمكشف عن سمو

الميارات االجتماعية لدى العبي المبارزة في محافظة البصرة تختص في تحميل ىذه السمة والتي من خبلليا

سيتمكن المسؤول عن العممية التدريبية من الوق ـ ـ ــوف عمى حالة البلعبين كونيم متفاعمين اجتماعيا فيما بينيم

وبالتالي وضع الصـيغ العممية والتربوية والصحية لتقويم ىذه السمة بين البلعبين لتحـ ـ ـ ـ ــقيق النتائج المرضية .

3
- 1
- ١

أهداف البحث

التعرف عمى مستويات الميارات االجتماعية لدى العبي المبارزة المتقدمين في محافظة البصرة لمموسم

الرياضي 2017-2016م

4-1
- ١

فروض البحث

وجود مستويات متباينة في سمة الميارات االجتماعية ومحاوره بين العبي عينة البحث .

 5مجاالت البحث
- 1

1 -5-1المجال البشري  :عينة من العبي المبارزة المتقدمين في محافظة البصرة لمموسم الرياضي
2017_2016م.

2 -5-1المجال المكاني  :قاعات االندية الرياضية قيد البحث .

3-5-1المجال ألزماني  :الفترة من  2016/12/1الى  2017/4/15م.

 - 2الدراسات النظرية والمشابهة

 1-2الدراسات النظرية

 1-1-2المهارات االجتماعية

Social Skills

أىتم العمماء والباحثون بدراسة العوامل التي تساعد الفرد في تحقيق الكفاءة االجتماعية والتي تعد
الميارات االجتماعية من أبرز مكوناتيا ورغم تميز العبلقات األسرية في المجتمع العراقي بالثبات واالستقرار أال

إنيا شيدت بالفترة األخيرة بعض التغيرات بسبب عدة عوامل منيا التغيرات األساسية في البناء االجتماعي

والنفسي مما ينعكس عمى تنشئة الفرد وعبلقتو بأسرتو والمجتمع وىذا يؤثر سمباً عمى الميارات االجتماعية وىو

العامل األشد تأثي اًر في تشكيل شخصية وتحديد معالم السموك االجتماعي حيث يعتقد الكثير من أنصار

المدرسة السموكية بوجود عبلقة ارتباطيو بين الميارات االجتماعية والدافعية ويستندون في ذلك إلى أن األفراد

منخفضي الميارات االجتماعية يتصفون بضعف القدرة عمى تكوين عبلقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين وانيم

أقل مكانة بين رفاقيم وأقل تعاوناً وتواصبلً معيم.


الميارات االجتماعية كسمة :يؤكد ىذا التوجو عمى أن سمة االجتماعية نموذج افتراضي يدل عمى صفة

عامة أو مشتركة بين األفراد وفي ضوئو عرفت الميارات االجتماعية بأنيا استعداد نفسي داخمي حقيقي كامن

يسبق االستجابة لممواقف االجتماعية(.)1


أما بالنسبة إلى المنظور السموكي فيرى أصحاب ىذا االتجاه أن النماذج السموكية ترتبط بالسموك

االجتماعي الذي يمكن مبلحظتو والذي لو مدلوالت اجتماعية في مواقف محددة ،وفي ىذا يؤكد كارتمدج

وممبورن  " 1980ان الميارات االجتماعية ىي قدرة الفرد عمى إظيار األنماط السموكية واألنشطة المدعمة
ايجابياً والتي تعتمد عمى البيئة وتفيد في عممية التفاعل االيجابي مع اآلخرين في عبلقات اجتماعية متنوعة

بأساليب مقبولة اجتماعياً في كل من الجانب الشخصي أو االجتماعي" ( .)2ويرى الباحثون إن االختبلف في
األداء بين العمماء والمتخصصين في التربية والصحة النفسية إلى اختبلف المواقف االجتماعية وما يحدث من
تفاعل لتحقيق اليدف المنشود بناء عمى إدراك الفرد لمموقف الذي يواجيو وذلك عمى اعتبار ان الميارة عبارة
عن مجموعة من استجابات الفرد األدائية التي يمكن قياس نتائجيا من حيث السرعة والدقة واإلتقان والجيد

والوقت بناء عمى نوع االستجابة الذي يتطمب مستوى عقمياً انفعالياً لمساعدة الفرد عمى مواصمة التفاعل

االجتماعي بنجاح.

 1-1-1-2مكونات المهارات االجتماعية:
1
2
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تعددت البحوث والدراسات التي قام بيا عمماء التربية وعمم النفس لمتوصل إلى مكونات الميارات االجتماعية
واختمفت اآلراء واالتجاىات النظرية من عالم إلى آخر طبقاً لمتطمباتو النظرية وخمفياتو العممية ،حيث ينظر

بعض العمماء إلى الميارات االجتماعية بوصفيا الميارات األساسية والبلزمة لمفرد لمواجية الحياة الدراسية أو

األسرية أو التعامل مع األقران وزمبلء الدراسة والعمل وتوصل معظميم إلى ست ميارات أساسية
ويمكن تمخيصيا بما يمي:

- ١

ميارات اجتماعية أولية مثل ميارات اإلصغاء والتساؤل والقدرة عمى التحاور.

- ٢

ميارات اجتماعية متعددة مثل طمب المساعدة والقدرة عمى التعامل مع اآلخرين.

- ٤

ميارات تمثل بدائل لممشاعر العدائية تجاه اآلخرين مثل مساعدة اآلخرين.

- ٣
- ٥
- ٦

ميارات خاصة بالتعامل مع المشاعر واألحاسيس.

ميارات أساسية وضرورية لبلستجابة لعوامل الضغط واإلجياد.

ميارات التخطيط أو العمل من أجل المستقبل.

 2-1-1-2مستويات المهارات االجتماعية

()1

حيث ان الميارات االجتماعية تشمل مستويين أساسيين ىما

الجانب االنفعالي ويشمل الجانب غير المفظي

الجانب االجتماعي ويشمل الجانب المفظي ويحتوي كل جانب من ىذين الجانبين عمى ثبلث ميارات أساسية

تشمل:

- ١
- ٢
- ٣

ميارة اإلرسال  Skillin Sendingأو التعبيرية . Expressivity
ميارة االستقبال  Skillin Receivingأو الحساسية . Sensitivity
ميارة التنظيم  Skillin Regulationأو الضبط . Control

أوالً  /المستوى االنفعالي ويتضمن :

* التعبير االنفعالي :وىو يمثل الميارة التي بيا يتواصل األفراد غير لفظياً خصوصاً في إرسال التعبيرات

االنفعالية وأن كان يتضمن كذلك التعبيرات غير المفظية باالتجاىات والميول والتوجييات بين األفراد إضافة إلى
ذلك فأنو يعكس القدرة عمى التعبير الدقيق لما يشعر بو الفرد من تغير في حالتو االنفعالية ويتميز األفراد الذين
لدييم قدرة أعمى عمى التعبير االنفعالي بالحيوية ،وكما أنيم عاطفيون ولدييم القدرة عمى إثارة وحث ودفع

اآلخرين لمتعبير عن مشاعرىم.
* الحساسية االنفعالية :

1
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وىو يمثل الميارة التي بيا يتم استقبال وتفسير االتصاالت غير المفظية من اآلخرين ويميل األفراد الذين
يتميزون بحساسيتيم االنفعالية ربما يكونون عرضو ألن يصبحوا متأثرين عاطفياً باآلخرين فيتعمقون شخصيتيم

ويصبرون تماماً عن حالتيم االنفعالية.

* الضبط االنفعالي :ويمثل القدرة عمى ضبط وتنظيم ما يظير لآلخرين من تعبيرات انفعالية أو غير لفظية،
ويتضمن القدرة عمى توصيل انفعاالتو الجزئية خبلل األدوار التي يقوم بيا الفرد واخفاء مشاعره خمف قناع

مفترض كالضحك أو كظم الغيظ عند التصرف لمواقف مؤسفة.
ثانياً /المستوى االجتماعي :

* التعبير االجتماعي :ويمثل ميارة التعبير المفظي والقدرة عمى أشراك اآلخرين أو االشتراك معيم في

المحادثات االجتماعية وتكوين لدييم القدرة عمى التأثير المفظي في اآلخرين ،وكما أنيم يظيرون نوعاً من
االنبساطية واالجتماعية ويتميزون بالميارة في توجيو الحديث .

 2-2الدراسات المشابهة والسابقة
1-2-2

دراسة هيمسل وماتسون Helsel & Matson 1984

عنوان الدراسة :العبلقة بين الميارات االجتماعية واالكتئاب لدى الطبلب بأعمار
( )18-14سنة

()1

ىدف الدراسة:التعرف عمى العبلقة بين الميارات االجتماعية واألبعاد الفرعية لبلكتئاب.

منيج البحث:استخدم الباحث المنيج الوصفي.

عينة الدراسة:تكونت عينة الدراسة من ( )216طالب منيم  108ذكور و 108إناث.

- ١

وجود فروق دالة إحصائيا لصالح الطبلب مرتفعي الميارات االجتماعية ومنخفضي االكتئاب.

- ٢

أظيرت النتائج بأن أعراض االكتئاب كانت أكثر لدى الطبلب منخفضي الميارات االجتماعية.

-3منهج البحث واجراءاته الميدانية

 1-3منهج البحث  :استخدم الباحثون المنيج – الوصفي بأسموبيو المسحي والدراسات المعيارية ألنو
أفضل المناىج وأيسرىا لموصول إلى تحقيق أىداف البحث فالمسح يزود الباحث بمعمومات تمكنو من التحميل

والتفسير واتخاذ الق اررات ويكشف لو عن العبلقات بين المتغيرات المدروسة

()1

.إما الدراسة المعيارية فيي

عممية بناء وتقنين المقياس
 2-3عينة البحث:

قام الباحثون باختيار عينة البحث بطريقة عمدية وىم

العبي المبارزة المتقدمين في محافظة البصرة

لمموسم الرياضي 2017_2016م البالغ عددىم ( )20العباً  .وبالتالي قام باختيار عينة عشوائية قواميا ()16

1

- Helsel & Matson; The Assessment of depression in children, The internal structure of the child
depression inventory of tehoviour research therpy.1984. Vol 2203.

العباً بعد استبعاد (  )4العبين لعد اجابتيم عمى المقياس بشكل صحيح في احدى البطوالت وكما موضح في

الجدول ()1

جدول ( )1يوضح العينة البحث

ت

النادي

العدد الكمي

عينة البحث

النسبة المئوية لمعينة

1

الجنوب

5

4

%20

2

شط العرب

5

4

%20

3

االتحاد

5

4

%20

4

غاز الجنوب

5

4

%20

المجموع

20

16

%80

 3-3اختبار المستخدم في البحث :
اوال :من اجل استكمال إجراءات البحث الميدانية توجب عمى الباحثون استخدام أداة التقويم االجتماعي
متمثبل بمقياس الميارات االجتماعية والمعد من قبل عامر عباس عيسى

موزعا عمى أربعة محاور ىي :

)١

توكيد الذات .

)٢

ميارات االتصال .

)٤

ميارات الضبط والمرونة االجتماعية .

)٣

()1

(والمتكون من (  )44فقرة اجتماعية

الميارات الوجدانية.

عمما ان البحث يتناسب و الفئة العمرية ألفراد عينة البحث .

 4-3وسائل جمع البيانات والمعمومات

 - ١المصادر والمراجع العربية واألجنبية
 - ٢شبكة المعمومات الدولية ( االنترنيت)

 - ٣المقاببلت الشخصية مع الخبراء والمختصين

 5-3التجربة االستطالعية

قام الباحث بتطبيق المقياسين بإجراء تجربة استطبلعية بتاريخ

 2016/12/1عمى عينة مكونة من ( )4

العبين من نادي الجنوب الرياضي تم اختيارىم عشوائيا وكان اليدف من وراء ذلك-:

- ١

التعرف عمى الصعوبات والمعوقات التي يمكن ان تواجو الباحث عند اجراء تطبيق المقياس ومعرفة

الطريقة المثمى لمعمل .
- ٢

()1

قدرة كادر العمل المساعد عمى انجاز ميامو بشكل صحيح .

عامر عباس عيسى :قياس الميارات االجتماعية وعبلقتو بدافعية االنجاز ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة البصرة ،كمية التربية الرياضية ،

ص127

- ٣

مستوى الصعوبة التي يواجييا المختبر في فيم المقياس – من ناحية الصياغة والمضمونة ومدى القدرة

عمى اإلجابة عمى الفقرات .

- ٤
- ٥

التعرف عمى الزمن البلزم الذي يستغرقو القائم باالختبار من خبلل توضيح التعميمات .

وجاءت نتائج التجربة مشجعة عمى نحو كبير بسبب اندفاع الطبلب نحو اإلجابة حيث الحظ الباحث

وجود عنصر تفاعل العينة مع الباحث إذا تمت اإلجابة عمى الوجو األكمل .

 6 -3التجربة الرئيسة :

قام الباحثون بأجراء ( تطبيق ) مقياس الميارات االجتماعية المتكون من (
الميارات االجتماعية و عمى إفراد العينة والبالغ عددىم (

 )44فقرة لمقياس الكفاءة

)16العب ،وبعد االنتياء من توزيع االستمارات

واإلجابة عمييا من قبل المختبرين تم تصحيحيا وتدقيق اإلجابات وفقا لمتعميمات والتأكد إن اإلجابة تمت عمى

جميع فقرات .

 7-3تصحيح فقرات مقياس الكفاءة االجتماعية
قام الباحثون بتصحيح فقرات المقياس ألنيا تمعب دو ار ميما في النتائج األخيرة لئلجابات وتنطبق ىذه

المعمومة عمى جميع االختبارات الموضوعية إذ يفقد إي اختبار قيمتو ميما كان متطور مالم يتضمن مفتاح

خاص لئلجابات الصحيحة المناسبة حيث لجا الباحثون إلى إعطاء كل فقرة الوزن المناسب وذلك وفقا إلجابة
إفراد عينة البحث عمى سمم التقدير وذلك استناد إلى مبدأ صياغة الفقرات كان باتجاىين االيجابي والسمبي تم

إعطاء أوزان الفقرات كما يمي -:

جدول( )2يوضح سمم التقدير المستخدم
تنطبق عمي تماما

تنطبق عمي

أحيانا

التنطبق عمي

التنطبق عمي تماما

ايجابي

5

4

3

2

1

سمبي

1

2

3

4

5

 8-3مستويات المقياس المعتمدة :

جدول( )3يوضح المستويات المستخدمة

ت

المستويات

1

جيد جدا

186 -220

2

جيد

150 – 185

3

متوسط

113 – 149

4

مقبول

77 – 112

5

ضعيف

 9-3الوسائل اإلحصائية المستخدمة :

الدرجة لمقياس الميارات االجتماعية

- ٦

فما دون

استخدم الباحثون البرنامج اإلحصائي( ) spss verging 10ألجراء المعالجات اإلحصائية

.

 - 4عرض ومناقشة وتحميل النتائج :

بعد إن قام الباحثون بتطبيق المقياس الخاص بالميارات االجتماعية قاموا بجمع االستمارات واستخراج

درجة كل العب وىذه الدرجة تمثل ىذه السمة ولجميع إفراد العينة البالغ عددىم ( )16طالب وجدول( )4يوضح
توزيع البلعبين عمى المستويات عمى المستويات .

 1-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج مستويات كفاءة الميارات االجتماعية لدى العبي المبارزة
جدول()4

يوضح نتائج الميارات االجتماعية لبلعبي المبارزة
ت

المستويات

1

جيد جدا

5

2

جيد

9

%56.25

3

متوسط

2

%12.5

113-149

4

مقبول

صفر

صفر

77-112

5

ضعيف

صفر

صفر

 -76فما دون

16

%100

-

المجموع

عدد البلعبين

النسبة المئوية

الدرجة الخام

%31.25

186-220
150-185

يتضح من الجدول (  )4ان مستوى جيد جدا حصل عمى (  )5وبنسبة مئوية  %31.25ومستوى
جيد حصل عمى (  )9وبنسبة مئوية  % 56.25ومستوى متوسط حصل عمى (  )2العبين وبنسبة مئوية

. %12.5

من خبلل ىذه النتائج يرى الباحثون انو من الضروري اإلشارة إلى تشكيل الوعي االجتماعي لدى العبي

المبارزة بمختمف الفئات العمرية والذي يعد من األولويات التي تمعب دو ار ىاما في تحديد مسار المعبة من دائرة
التركيز واالنطواء حول ذاتو إلى عالم أرحب وأوسع يمنح لو فرصة التعرف عمى الحياة الرياضية وتخطي

الحواجز النفسية ويؤكد ذلك محمد السيد عبد الرحمن (  )1998ان الميارات االجتماعية تحث الرياضيين عمى
التواصل االجتماعي والمشاركة الفعالة في بناء نفسو ومن ثم الكمية وتحدد بوصمة اتجاىاتو نحو ما ىو مثمر

ومفيد

(، )1

ان من الطبيعي إن نرى ىذه النتائج في المستوى جيد جدا إذ نرى إن الجو النفسي العام والسائد

ومستوى الضغط العصبي الذي يتعرض لو لبلعب المبارزة إثناء سير العممية التدريبية تساعد عمى ان يستخدم

مياراتو االجتماعية بحذر من اجل الوصول إلى الجو النفسي الطبيعي الذي يجعمو قاد ار عمى تخطي الصعاب
 )1 1محمد حسن عبلوي  :سيكولوجية التدريب والمنافسات  ،دار المعارف مصر  1995ص
 )2بيتى نورلوند  :تطوير مهارات الشباب ، 2ستوكيولم السويد .2005/7/20
 )3كونزه  :كرة القدم  ،ترجمة ماىر البياتي وسممان عمي حسن  ،العراق  1983ص . 15

 )4طريف شوقي  :مدخل تنمية الكفاءات الشخصية  .دار غريب  ،القاىرة  1998ص 175

321

وقد بين بيني نور لوند (  )2005إن صعوبة الجو النفسي العام والسائد خبلل الوحدة التدريبية والمتشكل من
طبيعة العبلقة بينيم حيث القدرة عمى التسامح وازالة الحواجز التي تبيتيا الكثير من المسببات الميدانية والرغبة
الذاتية الصادقة في التدريس فيو السر الذي يكمن تحقيق االنتصارات (.)2
وىذا ما يؤكده محمد حسن عبلوي (

 )1995-1983يجب إن يكون ىناك تقييم لنوعية التفاعبلت

والعبلقات االجتماعية بين البلعب الناجح في النادي ووعية  ،وىي عبارة عن جماعة وكل ما يجب إن يستند

إليو في ذلك ىو بؤرة اإلحساس بالجماعة الكاممة وااللتزام بيا وتولييا إلى ذاتيا

()1

إما طريف شوقي فيشير إلى

إن ىناك عدة أساليب لتنمية توكيد الذات منيا

( الوعي الذاتي  ،المراقبة الذاتية  ،التحميل النقدي لمذات  ،المبلحظة النشطة لآلخرين  ،المثابرة  ،الصداقة مع

الذات  ،المحاسبة الذاتية )(. )3

ومما الشك فيو مع اكتساب الميارات االجتماعية تقل خصوصية المشاكل والصعوبات الموضوعية

الخاصة بمتطمبات العب المبارزة والتي تعني الرغبة في تحقيق النجاح ويرى محمد رضا وآخرون (

)1991

بشرط في تحقيق الواجبات والحركات والتغمب عمى المشاكل والصعوبات ومواجيتيا وامتبلك مستوى عال من

اإلدارة والمكافحة والثبات والحسم الدافع لبلنجاز

()4

.

 2-4عرض وتحميل ومناقشة مستويات محور مهارات المهارات االتصالية :
جدول ( ) 5
يبين مستويات محور الميارات االتصالية لعينة البحث
ت

المستويات

عدد البلعبين

النسبة المئوية

الدرجة الخام

1

جيد جدا

6

%37.5

38-45

2

جيد

8

%50

31-37

3

متوسط

2

%12.5

23-30

4

مقبول

صفر

صفر

16-22

5

ضعيف

صفر

صفر

 16فما دون

16

%100

-

المجموع

يتضح من الجدول (  )5ان مستوى جيد جدا حصل عمى (  )6وبنسبة مئوية  %37.5ومستوى جيد حصل

عمى ( )8وبنسبة مئوية  % 50ومستوى متوسط حصل عمى ( )2العبين وبنسبة مئوية . %12.5

ان ىذه النتائج ليذا المحور بأنو محور تشجيع البلعبي المبارزة عمى تداول أفكارىم ووجيات نظرىم

لتكوين صداقات جيدة ومن شان ذلك المحافظة عمى الدافعية وتطوير عبلقات ايجابية اجتماعية ولضمان ىذا

التواصل وجعمو مؤث ار دارت الفقرات حول ىذا المفيوم وفي ضوء تمك النسب التي وضحيا الجدول (  ) 5يرى
الباحثون أىم ميارات االتصال في المبارزة فيي عممية اجتماعية تساعد البلعبين عمى االعتزاز بأنفسيم وتقوية

السموك المقبول وزيادة الوعي باتجاه ايجابيي والتركيز عمى أىمية ميول اآلخرين حيث ماىي إال تداول األفكار
بين شخصين يمكن من خبلليا نقل المعمومات واألفكار المناسبة في التدريب أو المنافسة وفي ىذا يرى محمد

محمود الحيمة (ان ميارات االتصال ىي عممية اجتماعية يقتضي تحقيقيا وجود طرفين (العبين) ونشوء تفاعل
بينيما ينتج عنو نقل األفكار والمعمومات أو الميارات بشكل حركي)(.)1

ويذكر مروان عبد المجيد ( ( )2000ان االتصاالت بجانب كونيا عممية إدارية ىي عممية اجتماعية عن

طريقيا يتفاعل البلعبين أيضا وىي كذلك عممية نفسية يتطمب قد ار مناسبا من فيم النفس واتجاىات اآلخرين
وىي تنمي عند البلعبين اإلحساس باإلسيام في تقوية شيورىم بالرضا واالستقرار النفسي)(.)2

 3-4عرض وتحميل ومناقشة مستويات محور المهارات الوجدانية

جدول (  ) 6يبين مستويات محور الميارات الوجدانية لعينة البحث
ت

المستويات

عدد البلعبين

النسبة المئوية

الدرجة الخام

1

جيد جدا

4

%25

51-60

2

جيد

9

%56.25

41-50

3

متوسط

3

%18.75

31-40

4

مقبول

صفر

صفر

22-30

5

ضعيف

صفر

صفر

 22فما دون

16

%100

-

المجموع

من الجدول ( )6يفسر الباحثون ذلك إلى ان الرياضي يكتسب الميارات االجتماعية وأنماط السموك التي يتقبميا

المجتمع من خبلل التدريب والممارسة المستمرة لمسيطرة عمى الجوانب النفسية حيث يعد المحور الوجداني ميما

لمتوازن النفسي واالجتماعي لمنجاح والوصول إلى مستوى الطموح  .وفي ىذا يؤكد محمد حسن عبلوي 1998

(ان البلعب الجيد ىو البلعب الذي يمتمك اإلقناع والتناغم الوجداني مع زمبلئو)(.)1

ويرى عبد الستار إبراىيم (عمى أنيا مجموعة من الصفات الشخصية والميارات االجتماعية تكمن في تفيم
مشاعر اآلخرين وترشيد الصيانة النفسية واالجتماعية انطبلقا مما تضمنو المحور الوجداني)(.)1

ويضيف ماىر عميوي ( 2011ان من أىم األىداف السموكية في األلعاب الرياضية ىو اليدف الوجداني الذي
من خبللو يقوم البلعب بتنظيم أدائو لمميارة أثناء المباراة وان يستثمر جيده في التدريب والمنافسة وان يستمع

البلعب إلى مبلحظات زمبلئو من اجل تطبيق أوسع لؤلىداف السموكية)(.)2
()1

محمد محمود الحيمو w.w.w.Alheela.com

()2

مروان عبد المجيد إبراىيم  :اإلدارة والتنظيم في التربية الرياضية ،ط،1دار الفكر ،عمان ،2000،ص.169

()1

عبد الستار إبراىيم  :الذكاء الوجداني والحياة االجتماعية  ،القاىرة،2011 ،ص.35

()1

()2

محمد حسن عبلوي  :سيكولوجيه الجماعة الرياضية  .مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة ،1998 ،ص.81

ماىر عميوي  :تحضير التدريب الميداني لمتربية الرياضية ،2011،ص.28

 4-4عرض وتحميل ومناقشة مستويات محور ميارات الضبط والمرونة االجتماعية
جدول (  ) 7يبين مستويات محور ميارات الضبط والمرونة االجتماعية لعينة البحث
ت

المستويات

عدد البلعبين

النسبة المئوية

الدرجة الخام

1

جيد جدا

5

%31.25

39-45

2

جيد

8

%50

31-38

3

متوسط

3

%18.75

16-30

4

مقبول

صفر

صفر

16-23

5

ضعيف

صفر

صفر

 16فما دون

16

%100

-

المجموع

من الجدول (  )7يحمل الباحثون ذلك عمى ان األداء الناجح إحدى االستفادة من قدرات البلعبين في كثير من
المواقف سواء في التدريب أو المنافسة يحتاج إلى عوامل التصحيح (الضبط النفسي والمرونة االجتماعية) من

حيث ان ىذه الصفات تتميز بكل شخصية وتتصف بالفردية لخمق تمك االستجابات المتباينة بين البلعبين وفي

ىذا يرى الباحث ان البلعب الشاب منطقة خصبة يحاول ان يكشف عن موىبتو ومقدرتو الخاصة في األداء

الرياضي فيبين ذلك الضبط في متطمبات األداء أو المتطمبات السموكية مع كثير من التغيرات في سموكو مبينا
ىو األسبق من بين زمبلئو لبلنضمام لمفريق أو االرتقاء لمستويات أفضل وفي ىذا يشير جمغي نقبل محمد
()1

حسن عبلوي ( 1978إال ان البلعب المميز ىو البلعب الذي يمتمك الضبط والمرونة االجتماعية)

ويرى عبد الفتاح عنان (ان أىمية الضبط النفسي في الرياضات تكاد تكون كبيرة إال أنيا تزداد أىمية في

األلعاب الجماعية من حيث أنيا تشمل العبلقات االجتماعية داخل الفريق انطبلقا من تصرفات البلعبين كأفراد
والتي تنشا معايير لمتقويم داخل الممعب وخارجو وتعمل كوظيفة تنشيطية لمتقدم بالميارة االجتماعية)(.)2

-5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
-١

()1
()2

اثبت المقياس قدرتو عمى قياس ما وضع من اجمو.

محمد حسن عبلوي  :سيكولوجية التدريب والمنافسات الرياضية  ،دار المعارف،القاىرة،1978 ،ص.42

عبد الفتاح عنان :سيكولوجية عنان التربية الرياضية  ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1995 ،ص.406

-٢

تم التعرف عمى مستويات محاور كفاءة الميارات االجتماعية لدى عينة البحث وكانت خمسو

مستويات.
-٣

تم التعرف عمى نسب البلعبين في جميع محاور المقياس حيث كانت في المستويات الثبلثة األولى

-٤

تم التعرف عمى نسب إعداد البلعبين في المستويين (مقبول  ،ضعيف) وكانت معدومة وىذا يدل عمى

-٥

لمميارات االجتماعية دور كبيرفي تحقيق العبلفات االجتماعية وتفاعل اعضاء مع بعضيم وىو

(جيد جدا  ،جيد  ،متوسط) عالية جدا

ان عينة البحث تتمتع بخاصية اإلعداد النفسي واالجتماعي.
ماينعكس ايابيا عمى مستوى اداء الفريق .

 2-5التوصيات
-1

عمى المدربين االىتمام بالجانب النفسي واالجتماعي وذلك بوضع التمارين لتطوير الميارات

االجتماعية أثناء التدريب.
-2

إعطاء البلعبين حرية اختيار التشكيل المناسب و االنضمام إليو في التدريب وذلك لتعميق العبلقات

االجتماعية بينيما.
-3
-4

إيجاد طاقم أكاديمي وميني مؤىل ومختص في إعداد وتنفيذ برامج اإلعداد االجتماعي.

اجراء بحوث ودراسات لدراسة الميارات االجتماعية لفعاليات رياضية اخرى.
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الممحق ()1

م/استبيان

عزيزي العب المبارزة

تحية رياضية طيبة ...

بين يديك استمارة استبيان لقياس (كفاءة الميارات االجتماعية لدى العبي المبارزة في محافظة البصرة لمموسم

الرياضي  )2017_2016ولما كنت من المعنيين بيذه الدراسة  ..لذا يرجو الباحثون قراءة فقرات المقياس بكل
دقة وموضوعية والتأشير بعبلمة (  ) أمام الفقرة التي تتفق معيا او ال تتفق معيا وحسب ما تعنيو لك كفقرة
تدل عمى تعاممك مع اآلخرين  ..شاك اًر تعاونك معنا خدمة لمبحث العممي .

الميارات االجتماعية -:

ىي سموكيات مبلحظة يمكن الشعور بيا وقياسيا يستخدميا الفرد أثناء تفاعمو مع اآلخرين.

*ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة بل إجابتك ىي أساس الشعور الذي تتعامل بو مع اآلخرين .

*المعمومات التي تقدم بيا الباحثون سوف تستخدم إلغراض البحث الحالي  .لذا ال حاجة لذكر االسم .
اإلجابة تكون كما في المثال التالي -:

ت

الفقرة

تنطبق

تنطبق

عمي تماماً

عمي

أحيانا

ال تنطبق

ال تنطبق

عمي

عمي تماما

1

ال اغضب عمى زمبلئي ميما



كانت المواقف

ت

تنطبق

الفقرة

عمي

محور توكيد الذات

تماما

1

ال اغضب عمى زمبلئي ميما كانت المواقف

2

اشعر بالفخر والسعادة مع زمبلئي عند الفوز

3

أساعد األصدقاء الذين يتعرضون لضرر ما وأدافع عنيم

4
5

اشعر بالضيق عندما أكون وحيداً

أحافظ عمى أسرار المدرب والبلعبين

6

انا كثير المزاح مع اآلخرين

7

اخفي مشاعري الحزينة عن البلعبين حتى ال أزعجيم بذلك

8

تراودني مشاعر الضيق والقمق عند تعاممي مع زمبلئي في الفريق

9

اعبر عن رأيي بجدية وبدون تقيد مع زمبلئي

10

اخجل عندما أتحدث مع أفراد فريقي ومدربي

11

شعر بالحزن واالكتئاب عندما يوجو لي نقد داخل الممعب

12

أطالب بحقوقي وحقوق زمبلئي وال أتردد في ذلك

13

أقدم النصيحة لزمبلئي عندما يتطمب ذلك مني

14

تنتاب عبلقتي بزمبلئي حاالت من الجمود وعدم االنسجام
محور ميارات االتصال

15

ال استخدم حاجات زمبلئي دون إذن منيم وأحافظ عمييا

16

أسعى إلى تكوين صداقات كثيرة داخل الممعب

17

أشارك زمبلئي فرحتيم بالفوز وأزورىم باستمرار

18

امدح البلعبين واخبرىم بما فييم من صفات طيبة

19

اضحك لما يقولو اآلخرين من الطرائف والنكت

20

كثي اًر ما أقدم االقتراحات التي تيم مصمحة الفريق

21
22

كثي اًر ما أكون عبلقات جديدة مع اآلخرين وأسعى إلى تقويميا
أساعد األصدقاء الذين يتعرضون لضرر او أذى

23

أداعب األصدقاء وأضحكيم عندما يكونوا زعبلنين

24

أصغي إلى حديث اآلخرين عندما يتحدثون معي وال احتقرىم

25

أقدم النصيحة لزمبلئي عندما أالحظ فييم العيوب واألخطاء

26

أبادر بالحديث مع البلعبين ممن اعرفيم مسبقاً

محور الميارات الوجدانية

27

أنادي عمى زمبلئي باألسماء التي يحبونيا

تنطبق
عمي

تنطبق
عمي

أحيانا

ال

تنطبق
عمي

ال تنطبق
عمي

نيائيا

28

أنا كثير السؤال عن زمبلئي وأحواليم

29

أتقبل النقد والتعامل معو بجدية

30

أقدم النصيحة لزمبلئي عندما يتطمب ذلك مني

31

انتبو إلى الرسائل والمواقف الصادرة من اآلخرين وأتفاعل معيا بجدية

32

لدي القدرة عمى التواصل باستمرار مع اآلخرين من خبلل التحاور والتفاعل

33
34

أسعى دائماً إلقامة عبلقة وثيقة مع زمبلئي دائماً

امدح البلعبين واخبرىم بما فييم من صفات طيبة

35

أبادر لمتحدث مع العبين اعرفيم مسبقاً

معيم

محور الضبط والمرونة االجتماعية
36

اقطع كبلم البلعبين عندما يتكممون في أمور غير نافعة

37
38

ال اعتدي مطمقاً عمى زمبلئي وال أضايقيم في أي شيء

أداعب زمبلئي وأضحكيم عندما يكونوا زعبلنين

39

ال اشعر البلعبين إنني أفضل منيم داخل الممعب

40

أسارع إلى رد الجميل لمن يقدم لي المساعدة واشكره

41

ارفض ان أتعامل مع زمبلئي

42

لدي المرونة االجتماعية في التعامل مع أعضاء فريقي

43

لدي القدرة عمى اختيار الوقت المناسب ألتفاعل مع زمبلئي في كل المواقف

44

استغل مواقف سابقة ايجابية في إصدار سموك جديد تجاه اآلخرين

