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٣٠/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٩/٥/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
اً مســاهماً مــن حقیقتهـا دور ریبـاً ي الخبـرة العالیــة والـذي یــدرك ذاتـه جیــدا أو قان للمـدرب ذ

في تحقیق االهداف المرسومة التي وضعها لنفسه وعلى هذا االساس نرى ان لهـذه الدراسـة أهمیـة 

كبیرة للوقوف على حقیقة فهم مدربي فرق كرة السلة لكلیات جامعة الموصل لذاتهم ومدى العالقـة 

تـتلخص وعـب فـإن مشـكلة البحـث الجامعة. بین هذا الفهم ونتائج فرق كلیاتهم بالكرة السلة بدوري 

ما هي درجة العالقـة بـین مفهـوم الـذات للمـدربین ونتـائج فـرق كلیـاتهم عن السؤال اآلتي: اإلجابةب

في دوري الجامعة بالكرة السلة؟ 

إلى ما یأتي هدف البحث وقد 

مفهوم الذات لمدربي فرق كرة السلة في كلیات جامعة الموصل .  إلىالتعرف -

العالقــة بــین مفهــوم الــذات للمــدربین ونتــائج فــرق كلیــاتهم فــي دوري الجامعــة بــالكرة  إلــىف التعــر -

السلة ؟ 

شــملت عینــة وقــد  .البحــثمتــه وطبیعــة ءتــم اســتخدام المــنهج الوصــفي بطریقــة المســح لمال

  م. ٢٠١٠ـ  ٢٠٠٩بكرة السلة للموسم الریاضي  ةیدربون كلیات الجامعاً )  مدرب٢٠البحث (

وجود عالقة ارتباط دالة احصائیا وموجیه بـین مفهـوم استنتاج :صل الیه الباحث من ما تو أهم و 

الذات للمدربین وتسلسل نتائج فرقهم في دوري كرة السلة لكلیات جامعة الموصل .

The concept of (SELF) and its relation with the results of
university League in Basketball

Mukarm H. Al-Refaay
Physical Education Administrate -University of Karkuk

Abstract:
A coach who is well – experienced and realizes his own (SELF)

very well, and very close to its reality has a contributive role in achieving

the planned aims that he made for himself. This study has a significant
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importance to know the reality by which Basketball coaches of colleges

teams in university of Mosul understand their own (SELVES) and the

relation between this understanding and the results of their team

performance. The present study seeks to investigate the relation ship

between the concept of (SELVES) of coaches and the results of

Basketball League and to identify the concept of (SELF) among

Basketball coaches of colleges teams in the university of Mosul.

The sample of the study included (20) coaches training Basketball

colleges teams for the athletic term 2009-2010. The results show that

there is appositive statistical relation between the concept of (SELF) of

the coaches and the sequence of the results of their teams in Basketball

League in the university of Mosul.

التعریف بالبحث:-١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

یعد علم النفس الریاضي مـن العلـوم الحدیثـة نسـبیاً  والتـي انفـردت بإقبـال الریاضـي علیهـا 

لــــى اقبــــاالً  شــــدیداً  بعــــدها  وصــــلت االنجــــازات الریاضــــیة فــــي اغلــــب االلعــــاب الریاضــــیة الــــى اع

مستویاتها البدنیة والمهاریة والخططیة وبدأ المدربون والالعبون یبحثون عن مجاالت اخرى سائدة 

تدعم االنجاز الریاضي وتطوره ، كما اصبح اساساً  جوهریاً  لتفهم العدید من المشـكالت التربویـة 

ي فــي واالجتماعیــة والصــحیة للریاضــیین . ولقــد حــرص البــاحثون فــي مجــال علــم الــنفس الریاضــ

غضون تطوره ان یعتمد المنهج العلمي المسـتقل وان یـدرس (الالعـب أو المـدرب أو الحكـم) علـى 

أنه انسان یقوم بالعدید من االنشطة على اساس تفاعلة وتعاملة مع البیئة المحیطة به ، فاالنسان 

تصــور فــي تفاعلــة مــع البیئــة یبــذل نشــاطا متعــدد االنــواع متبــاین االتجاهــات فهــو یحــس ویــدرك وی

ویفكر ویتذكر ویعمل ویلعب ویتعلم وینفعل ویعبر عـن مشـاعره وافكـاره وارادتـه وفـق فهمـة لذاتـه ، 

وبـذلك فـإن كـل تعـاون یبدیـه وتنـافس یطمـح إلیـه وتعصـب یظهـر علیـه ( حـب أو كـره ) فهـو نـابع 

خرین من خبراته السابقة المتراكمة التي على اساسها كون لنفسه صورة ینطلق في تعامالته مع اال

الزمالء أو الخصوم على اساسـها . مـن هنـا نـرى ان للمـدرب ذي الخبـرة العالیـة والـذي یـدرك ذاتـه 

جیداً  أو قریباً  من حقیقتها دورًا مساهمًا في تحقیق االهداف المرسومة التي وضعها لنفسة وعلى 

كــرة الســلة هــذا االســاس نــرى ان لهــذه الدراســه اهمیــة كبیــرة للوقــوف علــى حقیقــة فهــم مــدربي فــرق

لكلیــات جامعــة الموصــل لــذاتهم ومــدى العالقــة بــین هــذا الفهــم ونتــائج فــرق كلیــاتهم بــالكرة الســلة 

بدوري الجامعة. 
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:مشكلة البحث ٢-١
یعد موضوع مفهوم الذات للمدرب الریاضـي مـن الموضـوعات المعاصـرة فـي علـم الـنفس 

ـــالخبرات التـــي یتمتـــع بهـــا ا ـــة الریاضـــي حیـــث یـــرتبط ب ـــى ذاتـــه الجســـمیة والبدنی لمـــدرب ونظراتـــه ال

والمهاریة ومدى تقبلة لذاته كما هي أي الذات الواقعیة .

فرق كلیات الجامعة في الكرة السلة في جامعة الموصل عینه مناسبة للوقوف  وویعد مدرب

 ةاقامـعلى حقیقـة هـذه الظـاهرة  النفسـیة كونهـا مـن االلعـاب الشـعبیة والتـي تحـرص الجامعـة علـى 

ـــه  دوریهـــا فـــي كـــل موســـم مهمـــا كانـــت الظـــروف ونظـــرا الهـــذا االهتمـــام عمـــد الباحـــث فـــي مجادلت

-للوقوف على جواب علمي للسؤال االتي : ةالمتواضع

العالقـة بـین مفهـوم الـذات للمـدربین ونتـائج فـرق كلیـاتهم فـي دوري الجامعــة و مسـتوىمـاه

بالكرة السلة؟ 

اھداف البحث :٣-١
وم الذات لمدربي فرق كرة السلة في كلیات جامعة الموصل . ـ التعرف على مفه

ـــ التعـــرف علـــى  الفـــروق بـــین المـــدربین ذوي مفهـــوم الـــذات العـــالي والمـــدربین ذوي مفهـــوم الـــذات  ـ

  الواطيء . 

ـ التعرف على عالقة مفهوم الذات للمدربین بنتائج فرق كلیات جامعة الموصل بالكرة السلة. 

:فروضا البحث  ٤-١
ــــ ه نــــاك فــــروق ذات داللــــة معنویــــة بــــین المــــدربین ذوي المفهــــوم العــــالي والمــــدربین ذوي المفهــــوم ـ

الواطيء ولصالح المدربین ذوي مفهوم الذات العالي . 

ــ هنــاك عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنویــة بــین مفهــوم الــذات للمــدربین ونتــائج فــرق كلیــات جامعــة  ـ

الموصل بالكرة السلة . 

:مجاالت البحث  ٥-١
-٢٠٠٩رة السلة للموسـم  الریاضـي  كلیات جامعة الموصل في لعبة ك وـ المجال البشري / مدرب

  م .  ٢٠١٠

  م.٢٠١٠/  ٢/  ٢٨-م ٢٠١٠/  ١/  ٣ـ المجال الزماني / الفترة من 

ـ المجال المكاني / ملعب وحدة الریاضة الجامعیة / جامعة الموصل . 
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تحدید المصطلحات في البحث : ٦-١
ویعرف بأنه : هوم الذاتمف-

:الخفاجي(عرفه  - اتجاه الفرد أو تصورة نحو ذاتـه وهـو تقـویم لذاتـه وذلـك مـن خـالل االحكـام (()

  . ) :١٠،  ١٩٩٣الخفاجي ، ())والقیم التي یحملها عن ذاته

:الســلطاني(عرفــه  - ه اتجــاه الفــرد وتقویمــه لنفســه وفقــاً  لمدركاتــه وتصــوراته الشــعوریة ولقدراتــ(()

  . )١٢،  ١٩٩٤السلطاني ، ())وقابلیاته التي یراها في نفسه

:سـمین(عرفه  - مـا یحملـه الفـرد مـن قـیم واحكـام تتعلـق بشخصـیته یـدركها مـن خـالل عالقتـة (()

  . )٧،  ٢٠٠٠سمین ، ())بالعالم واالخرین من حوله

:مبارك(عرفه  - ومـا یتصـف بـه ما یحمله الفرد عـن نفسـه مـن مشـاعر ومعتقـدات واتجاهـات(()

  )٢٠٠٨،٧١مبارك، ())من خصائص شخصیة من الناحیة الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة

ما یحمله الفرد عن نفسه من مشاعر ومعتقدات وتصوره نحو ذاته وهو تقویم :)الباحث(عرفه  -

لذاته وما یتصف به من خصائص شخصیة . 

السابقة :اإلطار النظري والدراسات -٢
:فھوم الذات ماھیة م١-٢

یأخــذ مفهــوم الــذات اهتمــام العدیــد مــن العــاملین فــي مجــال علــم الــنفس الریاضــي كونــه دوراً  

ایجابیــاً  فــي دیمومــة وحیــاة الریاضــیین بشــكل عــام والمــدربین بشــكل خــاص وزیــادة فــاعلیتهم لبــذل 

SeIF(المزیـــد مـــن الجهـــد خاصـــة اذا وصـــل الـــى مســـتوى تقبـــل الـــذات  satisfaction(   وهـــي

المرحلــة التـــي یصـــف فیهـــا المـــدرب شـــعوره عـــن ذاتـــه التـــي یـــدركها وغالبـــاً  مـــا یعكـــس هـــذا التقبـــل 

مســتوى الریاضــي الــذاتي وهــذا مــا نالحظــه علــى المــدربین فــي االلعــاب الریاضــیة الجماعیــة بعــد 

انتهــاء المبــارة مــن خــالل التصــریحات االعالمیــة اذا یفضــل الــبعض الصــمت وعــدم اإلدالء بــأي 

االنجـاز المتحقـق الـى  نعبیراً  عن عدم الرضا الذاتي في حین نجد المدربین االخـرین یعـزو كالم ت

.ى وجهه وهذا یدل على رضاه الذاتيوالسرور عل ةمن قبله ونرى الغبط ةاالسالیب المتبع

الــذات الجســمیة ، الــذات (عــده انــواع منهــا  علــىویــرى الــبعض بــأن مفهــوم الــذات یقســم 

ففـي الـذات الجسـمیة یعكـس مـدى تصـور الفـرد نحـو جسـمه  وهـي تمثـل )هاریـةالبدنیة ، الذات الم

مؤشرا هاماً  لجوانب مختلفة لشخصیتة  وان شعور الفـرد بـأن جسـمة كبیـر أو صـغیر ، جـذاب أم 

غیر جذاب ، قوي أو ضعیف قد یفید كثیراً  في التعرف على مفهومه لذاته . 

   )١٣١، ١٩٨٨عالوي، (

البدنیة لالعبي السـلة فهـي تقـدیر العـب كـرة السـلة للصـفات البدنیـة التـي یتمتـع اما الذات

بهــا فــي ضــوء ادراكــه لمــواطن القــوة والضــعف فــي كفایتــه البدنیــة الخاصــة بلعبــة كــرة الســلة ، بینمــا 
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نجد ان الذات المهاریة لالعب السلة هي تقدیر  الالعب لما یتمتع به من مهـارات حركیـة خاصـة 

ومـــدى كفایتـــه واســـتعداداته للمهـــارات المختلفـــة التـــي تشـــكل فـــي مجموعهـــا المهـــارات بلعبـــه الســـلة

  )١٤٤، ١٩٨٨. (عالوي، الحركیة االساسین في لعبة كرة السلة

نظریات مفھوم الذات : ٢-٢
تشیر نظریة التحلیل النفسي الى ان الذات أو األنا كمـا تسـمى احیانـاً  هـي خبـرة الفـرد أو 

هي ذلك الجانب الذي یلمس الواقع الخارجي أو یتصل به مباشرة وهي لـذلك مفهومة عن نفسه ، ف

تمثــل الواقــع كمــا یتــراءى للحــواس وفقــاً  لــرأي فرویــد تتضــح الــذات خــالل نمــو االطفــال فــي الســنین 

المبكرة لتتحكم في تعامالتهم الیومیة مع البیئة اثناء تعلمهم ان هناك حقیقة منفصلة عن حاجاتهم 

الـــذي عـــدل بســـبب القـــرب مـــن العـــالم الخـــارجي واحـــد  )الهـــو(الـــذات جـــزءاً  مـــن ورغبـــاتهم كانـــت

كمـا علیهـا ان تهـتم  )الهـو(المطالب االساسیة للذات تجدید الموضوعات الحقیقیة ألشباع حاجات 

  ) ٥٨٤، ١٩٨٣(دافیدوف، .بمطالب كل من ألهو والواقع والتوافق بینهما

ذات ینمــو فــي ســیاق العالقــات االجتماعیــة وان امـا النظریــة االجتماعیــة  تؤكــد علــى ان الــ

تأثیر مفهوم الذات للفرد یعتمد الى حد كبیر على أهمیة اراء االخرین بالنسبة له ، وبما ان مفهوم 

الذات  یتطور من خالل تفاعل الفرد مـع الجماعـة لـذا فتكـون مفهـوم ذات ایجـابي أو سـلبي یعتمـد 

لفـرد ویعـد مفهـوم الـذات عنـد انصـار النظریـة الظاهراتیـة على الكیفیـة التـي بهـا معاملـة الجماعـة  ل

نواه للشخصیة وقد جعلوا له المركز الرئیسي في تظریتهم وان كل فرد یشعر انه یملك نواة حقیقیـة 

أو ذات مركزیة تختلف عن المؤثرات الخارجیـة وان الـذات المركزیـة مركبـة ذات اجـزاء كثیـرة وهـي 

ون على الـرغم مـن ذلـك موحـدة بواسـطة االحسـاس الذاتیـة وان صراع دائم مع بعضها ، ولكنها تك

مفهــوم الــذاتي یحتــوي علــى دوافــع تظهــر احیانــاً  انهــا تعمــل خــارج ضــبط الفــرد وتحكمــة وارادتــه أو 

.یحتوي ایضا على المثالیات واالماني

  )٤٨،  ١٩٩٢(یعقوب ، 

الدراسات السابقة : ٣-٢
Leung(دراسة لیونك -١ , 1981(:

ت الدراســـة الـــى ایجـــاد العالقـــة بـــین تقـــدیرات الـــذات والنضـــج االنفعـــالي االنفعـــال وقـــد هـــدف

) طالـــب وقـــد توصـــلت الدراســـة  بعـــد اســـتخدام معامـــل االرتبـــاط ٢٠٠تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن (

بوصف وسیله احصائیة الى ان الطلبة ذوي الدرجة العالیة في تقدیر الذات هم اعلى في نضجهم 

بة ذوي التقدیر الواطيء في تقدیر الذات.االنفعالي من الطل

)Leung , 1981,99-291(



مكرم حمید 

٣٨٦

:١٩٨٧دراسة أبو زید (-٢ (
هــدفت الدراســة التعــرف علــى الفــوارق بــین الجنســین فــي ادراك كــل منهمــا للــذات وعالقتهــا 

مــن طلبــة جامعــة االســكندریة ًا وطالبــةً طالبــ )٢٧٠(بــاالتزان االنفعــالي وتكونــت عینــة البحــث مــن 

ســـتخدم الباحـــث اختبـــار التغلـــب الوجـــداني لجلفـــورد واختبـــار ایزنـــك كـــأداتي البحـــث ، وتوصـــلت وا

بوصــفها الوســیلة االحصــائیة المناســبة . أن الطــالب هــم اكثـــر (t(الدراســة بعــد اســتخدام اختبــار 

.تقبآل للذات من الطالبات وعلى وجود عالقة داله بین الذات واالتزان االنفعالي

  ) ٢٣٧ - ٢٣،  ١٩٨٧، ابو زید(

مناقشة الدراسات السابقة:
اتفـــق البحـــث  الحـــالي مـــع الدراســـات الســـابقة فـــي قیـــاس مفهـــوم الـــذات وفـــي الوقـــت الـــذي 

تناولـــت دراســـة لیونـــك العالقـــة مـــع النضـــج االنفعـــال وتناولـــت دراســـة ابـــو زیـــد العالقـــة مـــع االتـــزان 

دوري الكـرة السـلة بجامعـة الموصـل . كمـا ان االنفعالي تناولـت الدراسـة الحالیـة العالقـة مـع نتـائج 

ن الطلبـــة بینمـــا  تناولـــت دراســـتنا ان الســـابقتادراســـتنا اختلفـــت فـــي عینـــه البحـــث اذ تناولـــت الدراســـت

) مـــدرب كـــرة ســـلة كمـــا اتفقـــت دراســـتنا مـــع الدراســـات ٢٠المـــدربین فـــي كلیـــات الجامعـــة وعـــددهم (

الثبــــات علیــــه . واســــتفاد الباحــــث مــــن الســــابقة فــــي اســــتخدام مقیــــاس جــــاهز بعــــد اجــــراء الصــــدق و 

، (الوسـط الحسـابيالدراسات السابقة باطالعه على الوسائل االحصائیة الستخدام ما یناسب بحثه 

.)االنحراف المعیاري ، القیمة التائیه ، معامل االرتباط

إجراءات  البحث :-٣
منھج البحث المستخدم :١-٣

اذ ان (مته طبیعـة المشـكلة المـراد حلهـا (ءح لمالتم استخدام المنهج الوصفي بطریقة المس

الدراســات الوصــفیة تحــدد  أو تقــرر الشـــيء كمــا هــو علیــه ، أي تصــف مـــا هــو كــائن أو مــا هـــو 

وهذا ما اعتمد في هذه الدراسة .  )٨٥،  ١٩٩٣قندیلجي ، ())حادث

:مجتمع البحث وعینھ ٢-٣
الـذین ینصـب علـیهم االهتمـام فـي مجموعة العناصر واالفراد(یعرف مجتمع البحث بأنه (

.))دراسة معینه أو مجموعة المشاهدات أو القیاسات التي تم جمعها عن تلك العناصر

  )٢٤٩،  ٢٠٠٠أبو صالح ، (

وبما ان مجتمع البحث یشمل جمیع مدربي كلیات جامعة الموصل بالكرة السلة للطالب 

هو عدد مدربي كلیات اً ) مدرب٢٢د في (ن المجتمع یتحدإلذا ف ٢٠١٠-٢٠٠٩للموسم الریاضي 

التربیة للبنات لعدم وجود الطالب فیها وطب  االجامعة المشاركة بالدوري استبعدت منها كلیت
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، التربیة كلیات (التربیةمثلوااً ) فریق٢٠نینوى لعدم مشاركه فریقها وبذلك اشترك في البطولة (

، طب الزراعة والغابات ، الطب البیطريون ، الریاضیة ، االداب ، االدارة واالقتصاد ، القان

الفنون الجمیلة ، العلوم ض ، العلوم ، التربیة االساسیة ، الموصل ، الحاسبات ، الهندسة ، التمری

االسالمیة ، العلوم السیاسیة ، الصیدلة ، طب االسنان ، الهندسة الكترونیة ، كلیة تقنیات ، 

اختیروا بالطریقة العمدیة والتي تعني ان یختار اً مدرب )٢٠(وبذلك شملت عینه البحث )البیئة

.الباحث افراد عینة حسب مایراه مناسباً  لتحقیق هدف بحثه

  )٣٧،  ٢٠٠١(طشطوش ، 

:وسائل البحث ٣-٣
اعتمد الباحث األدوات اآلتیة في بحثه :

المصادر العربیة واالجنبیة . -

استمارة االستبیان . -

ات والبیانات . استمارة تفریغ المعلوم-

مقیاس مفهوم الذات للمدرب الریاضي. -

وحدة الریاضة الجامعیة . /سجل نتائج دوري الجامعة بالكرة السلة-

االنترنیت . -

الحاسب االلي . -

مقیاس مفھوم الذات: ٤-٣
 ١٩٩٨تــم اســتخدام مقیــاس مفهــوم الــذات للمــدرب الریاضــي صــممه محمــد حســن عــالوي 

) فقــرة تشــیر الــى مجموعــة مــن الســمات والخصــائص والقــدرات التــي ١٨علــى ( واشــتمل المقیــاس

اشــارت الیهــا العدیــد مــن الدراســات علــى انهــا یمكــن ان تمیــز المــدرب النــاجح والفاعــل فــي عملــه 

الریاضي . 

ویــتم تصــحیح المقیــاس بجمــع درجــات جمیــع عبــارات المقیــاس وكلمــا اقتربــت الدرجــة مــن 

) درجــة كلمـــا تمیـــز المــدرب بمفهـــوم جیـــد عــن ذاتـــه وكلمـــا اقتربـــت ١٢٦الدرجــة العظمـــى وقـــدرها (

) درجة كلما تمیز المدرب بمفهوم ردىء عن ذاته ویكـون ١٨الدرجة من الدرجة الصغرى وقدرها (

) درجة . ٧٢(المتوسط الفرضي بین الدرجتین هو 
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صدق المقیاس :١-٤-٣
مـن أجلــة ثــم عــرض فقــرات لغـرض التأكــد مــن ان اداة القیــاس صـالحة لقیــاس مــا وضــعت 

ـــراء ـــیم بالحـــذف أو االضـــافة أو التعـــدیل وجـــاءت *المقیـــاس علـــى مجموعـــة مـــن الخب لغـــرض التقی

   .%١٠٠النتائج على ان المقیاس صادق وینطبق على البیئة الواقعیة 

ثبات المقیاس : ٢-٤-٣
ز باالستقرار یعد الثبات من الشروط المهمة لالداء الجید ویعني االتساق في النتائج ویتمی

.)104 , 1972, Marshall(

ولغرض ایجاد معامل الثبات قام الباحث باستخدام اعـادة االختبـار علـى عینـه مكونـه مـن 

ــیهم تطبیــق المقیــاس بعــد ٥( ) مــدربین ســابقین لكــرة الســلة فــي وحــدة الریاضــة الجامعیــة واعیــد عل

ظهــرت  )بیرســون(رتبــاط البســیط  ) أیــام مــن موعــد التطبیــق االول وباســتخدام معامــل اال٧(مــرور 

) وهذه النتیجة تدل على ثبات المقیاس . ٠،٨٤قیمة (ر) المشبهة لمفهوم الذات (

سیر تنفیذ البحث : ٥-٣
بعــد اســتكمال كافــة اجــراءات مقیــاس مفهــوم الــذات للمــدربین الریاضــین واجــراء معــامالت 

 ةلمدربین قبل فترة من انطالق بطولالصدق والثبات مهما . اصبح المقیاس جاهزاً  لتوزیعه على ا

وبعــد انتهــاء دوري  ةدوري الجامعــة بالســلة وتــم جمعهــا خــالل االســبوع الــذي ســبق انطــالق البطولــ

الجامعة دونت النتائج في قائمـة مسـتقلة حسـب تسلسـل نتـائج الفـرق مـن اجـل تصـنیفها ومعالجتهـا 

احصائیا للتوصل الى اهداف البحث . 

قائمة الخبراء *

یة التربیة االساسیة. أ.م.د عكلة سلیمان الحوري، اختصاص علم النفس الریاضي، كل-١

أ.م.د معیوف ذنون حنتوش، اختصاص علم النفس الریاضي، كلیة التربیة االساسیة. -٢

أ.م.د زهیر محمد یحیى، اختصاص علم النفس الریاضي، كلیة التربیة الریاضیة. -٣

أ.م.د سعد فاضل عبد القادر، اختصاص كرة السلة، كلیة التربیة االساسیة.-٤

ن، اختصاص علم النفس الریاضي، كلیة التربیة االساسیة.أ.م.د ثامر محمود ذنو -٥

أ.م.د. نبیل محمد عبداهللا، اختصاص كرة السلة، كلیة التربیة الریاضیة.-٦

أ.م.د. خالد محمود عزیز، اختصاص كرة السلة، كلیة التربیة الریاضیة.-٧
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یة:الوسائل اإلحصائ ٦-٣
ستخدام الوسائل االحصائیة اآلتیة:تم ا

الوسط الحسابي .-

االنحراف المعیاري .-

.(بیرسون)معامل االرتباط -

). ٤٤٠-٤٠١، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي، (.(t)اختبار -

عرض النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا : -٤
 ئعرض نتائج الفروق بین المدربین ذوي مفھوم الذات العالي والواط١-٤
تحلیھا:و

  )١الجدول (

المحسوبه الجدولیة للمدربین ذوي (t)یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة رقم 

مفهوم الذات العالي والواطيء

  ع  سالعینهتصنیف المدربین
(ت)

المحتسبة

(ت)

الجدولیة

دالله

  وقالفر 

المدربین ذوي

مفهوم الذات العالي
١٠٥.٥٧.٦٤  ١٠  

معنوي١،٩٩  ٤.٣٩
المدربین ذوي

مفهوم الذات الواطئ
٨٢.٠٣٩.٧٢  ١٠  

) ان المدربین ذوي مفهوم الـذات العـالي وهـم العشـرة االوائـل فـي ١اظهرت نتائج الجدول (

) درجـة وبـانحراف معیـاري قـدرة ١٠٥.٥درجات مفهـوم الـذات حصـلوا علـى متوسـط حسـابي قـدرة (

مفهـــوم الـــذات الـــواطيء وهـــم العشـــرة االخیـــرة فـــي درجـــات المـــدربون ذوو) ، بینمـــا حصـــل ٧.٦٤(

) ٦.٧٢) درجـة وبـانحراف معیـاري قـدرة (٨٢.٠٣مفهوم الذات حصلوا على متوسط حسابي قدرة (

) ٤.٣٩كانــت (ولمعرفــة مــدى الفــروق بــین المجمــوعتین اظهــرت النتــائج ان قیمــة (ت) المحتســبة

وهي اكبر من قیمة (ت) الجدولیة وهذا یعني ان الفروق بـین المجمـوعتین كانـت معنویـة ولصـالح 

المدربین العشرة االوائل ویعزو الباحـث هـذا التفـوق یعـود الـى مسـتوى الرضـا الـذاتي عنـد المـدربین 

Personal)ذوي مفهـوم الـذات العـالي اذ یعكـس ذلـك الـذات الشخصـیة  self(اس بقیمـتهم االحسـ

وفــي هــذا المجــال نجــد  )١٥٣،  ١٩٩٨الشخصــیة ومــدى االحســاس بالكفــاءة المهنیــة (عــالوي ، 
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) یوضــح ان مفهــوم المــدرب عــن نفســه التــأثر بمظهــرة واســتعداده البــدني وقدرتــه )Dowllدویــل ((

) عالقـــة ایجابیـــة بـــین مفهـــوم الـــذات واللیاقـــة البدنیـــة )Dodlahyدود (علـــى قیـــادة الفریـــق ووجـــد (

(Marsh, 1994, 270).

ن یتمتعون بمفهوم ذات عال ومن ثم ین المتمیز یوتفسر هذه النتیجة ایضا الى كون المدرب

یتسـم بشخصـیة ذي اسـتقرار وانهـا مـؤثره ولهـا القـدرة علـى مواجهـة التغیـرات الجدیـدة وانهـا متطلعــة 

البحـــث األول ) وهـــذا یحقـــق هـــدفي٨٥، ٢٠٠٨مبـــارك ،(نحـــو اهـــدافهم التـــي یســـعون الـــى تحقیقهـــا

البحث االولى .  ةوالثاني  وفرضی

ولتحقیــق هــدف البحــث الثالــث تــم االطــالع علــى نتــائج تسلســل فــرق كلیــات فــرق كلیــات 

، بیـة ، التربیـة الریاضـیة ، االدابالتر (الجامعة فـي نهایـة الـدوري وكانـت التسلسـالت علـى التـوالي 

الطــب البیطــري ، طـب الموصــل ، الحاســبات ، االدارة واالقتصـاد ، القــانون ، الزراعــة والغابـات ، 

الهندســة ، التمـــریض ، العلــوم ، التربیـــة االساســیة ، الفنـــون الجمیلــة ، العلـــوم االســالمیة ، العلـــوم 

. وهـذا یحقـق هـدف تقنیـات البیئیـة)السیاسیة ، الصیدلة ، طب االسنان ، كلیة االلكترونیـة ، كلیـة

البحث الثالث 

  )٢الجدول رقم (

لة االرتباط (ر) بین مفهوم الذات للمدربین ونتائج فرقهم بالكرة السلة یبین دال 

العینةمتغیرات العالقة
معامل

االرتباط

(ر)

الجدولیة

مستوى

  ٠ , ٠٥الداللة 

تسلسل مفهوم الذات للمدربین
٢٨,٠  ٠.٧٨  ٢٠  

  دالة

أحصائیا تسلسل الفرق بالدوري

ارتبــاط ذات داللــة معنویــة موجبــة بــین تسلســل ) بأنــه توجــد عالقــة٢یتبــین مــن الجــدول (

مفهــوم الــذات للمــدربین ونتــائج فــرق الكلیــات التــي یــدربونها اذ تشــیر النتــائج الــى ان المــدربین ذوي 

مفهــوم الــذات العــالي تحتــل فــرقهم المراكــز االولــى فــي بطولــة دوري الجامعــة ویعــزو الباحــث هــذه 

مفهــوم الــذات عنــدهم كلمــا انعكــس ذلــك علــى امكانیــة النتــائج الــى ان المــدربین كلمــا ارتفــع مســتوى 

قیــادتهم للفــرق الریاضــیة ویجعلهــم یشــعرون بــاالعتزاز واالســتقاللیة والثقــة العالیــة بــالنفس وتكــوین 

شخصیة قویة طموحـة ومـؤثرة بـالفریق وقـادرة علـى حـل المشـكالت بكـل عزیمـة واصـرار ولهـا دور 

  ) . ٨٦،  ٢٠٠٨مبارك ، (ایجابي في الحیاة 

وهذا یحقق هدف البحث الرابع وفرضیة البحث الثانیة. 
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االستنتاجات والتوصیات : -٥
االستنتاجات :١-٥

في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما یأتي : 

ارتفاع مستوى مفهوم الذات لدى مدربي فرق كرة السلة في كلیات جامعة الموصل . -١

ـــین المـــدربین -٢ ـــة احصـــائیة ب ـــذات العـــالي والمـــدربین ذوي وجـــود فـــروق ذات دالل ذوي مفهـــوم ال

مفهوم الذات الواطيء . 

وجــود عالقــة ارتبــاط دالــه احصــائیا وموجبــة بــین مفهــوم الــذات للمــدربین وتسلســل نتــائج فــرقهم -٣

في دوري كرة السلة لكلیات جامعة الموصل . 

التوصیات : ٢-٥
ت الریاضــــیة المفضــــلة   لــــدیهم تكلیــــف المــــدربین ذوي المفهــــوم الــــواطيء باألنشــــطة والفعالیــــا -١

والمضمون نجاحهم فیها لتنمیة مفهوم الذات العالي االیجابي لدیهم 

اشراك مدربي اللعبة في الدورات التدریبیة الداخلیة والخارجیة والتي من شأنها زیادة الخبرة في -٢

االختصاص لماله من دور في رفع مستوى مفهوم الذات العالي االیجابي . 

راسات مشابهه على مدربي االلعاب الریاضیة االخرى . اجراء د -٣

اجراء دراسات مشابهه للمقارنة بین مفهوم الذات للجنسین .  -٤
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المصادر
)، سیكلوجیة الذات والتوافق، دار المعرفة، جامعة االسكندریة.١٩٨٣ابو زید، ابراهیم احمد ( -١

، دار المعــــارف للتوزیــــع  ١،ط) ، الطــــرق االحصــــائیة ٢٠٠٠ابــــو صــــالح ، محمــــد صــــبحي ( -٢

والنشر ، عمان ، االردن . 

الحاسوب )، التطبیقات االحصائیة واستخدامات ١٩٩٩التكریتي، ودیع یاسین، حسن محمد، ( -٣

في التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل.

، الضــغوط لــدى معــوقي الحــربالتعامـل مــع ) ،تقــدیر الــذات و ١٩٩٣(، ســاهرة یحیــى الخفـاجي -٤

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة االداب ، جامعة بغداد 

، ٢ســید الطــواب وآخــرون ، ط)ترجمــة() ،  مــدخل علــم الــنفس ، ١٩٨٣( دافیــدوف ، لنــدال  -٥

مطبعة االكادمیة ، القاهرة . 

یتعـــرض لهـــا المراهـــق ) ، الضـــغوط النفســـیة التـــي ١٩٩٤الســـلطاني ، نـــاجح كـــریم خضـــر ، ( -٦

العراقي وعالقتها بعمره وجنسه ومفهوم الـذات مركـز السـیطرة ، اطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة 

، كلیة التربیة أبن رشد ، جامعة بغداد . 

 ة) قلــــق المســــتقبل وعالقتــــه بمفهــــوم الــــذات لــــدى طلبــــه الجامعــــ٢٠٠٠ســــمین ، زیــــد بهلــــول ( -٧

ة ، كلیة االداب ، الجامعة المستنصریة . المستنصریة ، اطروحة دكتوراه غیر منشور 

، نـة االحصـائیة ، دار الشـروق للنشـر) ، اسـالیب المعای٢٠٠١طشطوش ، سلیمان محمد ، ( -٨

عمان ، االردن . 

، مركـز الكتـاب للنشـر  ١، موسـوعة االختبـارات النفسـیة ، ط )١٩٩٨(عالوي ، محمد حسن  -٩

، القاهرة . 

) ، البحث العلمي واسـتخدام مصـادر المعلومـات ، مطـابع ١٩٩٣( قندیلجي ، عامر ابراهبم -١٠

دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد . 

، االتــــزان االنفعــــالي وعالقتــــه بمفهــــوم    الــــذات لــــدى  )٢٠٠٨(مبـــارك ، ســــلیمان ســــعید ،  -١١

، ٢عــدد بیــة االساســیة ، المجلــد ، الالطلبــة المتمیــزین واقــرانهم العــادین ، مجلــه ابحــاث كلیةالتر 

جامعة الموصل . 

ابعــاده وفــروق والمســتوى () ، مفهــوم الــذات فــي مرحلــة المراهقــة ١٩٩٢یعقــوب ، ابــراهیم ( -١٢

دراسة میدانیة ، مجله ابحاث الیرموك ، سلسلة العلـوم االنسـانیة واالجتماعیـة ، مـج )الدراسي

  . ٤، ع ٨
13- Lwung . jupain j 8 (Sand , MC (1981)"swlf – Esteem and emotional

maturity in college student " , Journal artieles report reseavch tech –
nical .

14- Marsh , H.W.etal . (1994) physical self Description Questionn aire
Journal of spovt and Exercise psychology.
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  )١ملحق (

مقیاس مفهوم الذات للمدرب الریاضي

الكلیة:

اللعبة: السلة

المحترم……………………………………………السید المدرب: 

تحیة طیبة

في آلیة اجراء البحث الموسوم (مفهوم الذات للمـدربین وعالقتـه بنتـائج دوري الجامعـة فـي 

الكرة السلة) ونظرًا لما تتمتعون بـه مـن سـمعة ریاضـیة وعلمیـة طیبـة اهلـتكم للتكلیـف بهـذه المهمـة 

ندعك لالجابـة علـى االسـئلة اآلتیـة وحسـب مـا تمثلـه االجابـة مـن حـدة لـدیكم (تدریب فریق الكلیة) 

  ).١) والدرجة الدنیا هي (٧علمًا بان الدرجة القصوى هي (

ویعــرف مفهــوم الــذات للمــدربین بأنــه ((مقــدار مــا یحملــه المــدرب عــن نفســه مــن مشــاعر 

ة والعقلیــــة ومعتقـــدات واتجاهــــات ومـــا یتصــــف بـــه مــــن خصــــائص شخصـــیة مــــن الناحیـــة الجســــمی

واالجتماعیــة)) علمــًا بانــه ال توجــد اجابــة صــحیحة واخــرى خاطئــة، فقــط عبــر عــن حقیقــة مــا تــرى 

نفسك الغراض البحث العلمي وكما یأتي:

………………………انا كمدرب ریاضي أرى إني 

الفقراتت
الدرجة 
الصغرى 

)١(

-
)٢(

-
)٣(

-
)٤(  

-
)٥(  

-
)٦(  

الدرجة 
العظمى 

)٧(
/مدرب ناجح.١
/مخطط جید للتدریب.٢
/اجتماعي.٣
/واضح وصریح.٤
/قادر على اتخاذ القرار.٥
/أب وأخ أكبر لالعبین.٦
/مخلص.٧
/واثق من نفسي.٨
/مساعد ومرشد ومجھ لالعبین.٩

/أمین في عملي.١٠
/أتحمل الضغوط النفسیة.١١
/عالقتي العامة جیدة.١٢
محترم.١٣
/قوى.١٤
/معلوماتي النظریة كافیة.١٥
/معلوماتي التطبیقیة كافیة.١٦
/أتحمل المسئولیة.١٧
/أتحكم في انفعاالتي.١٨


