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ملخص البحث :
تحلیل العالقات االجتماعیة أمرا مهمًا للمدرب حیث أن كـل فـرد یكـون مبـدعًا إذا وجـد إن 

فــي الموقــع المالئــم لطبیعتــه ویشــعر بأمــان وقــدرة اكبــر إذا وجــد مــع أفــراد یســتجیبون لــه كمــا یهــبط 

فأحیانـــا ال ه ودرجـــة معنویاتـــه إذا شـــعر بأنـــه عضـــو فـــي جماعـــة ألتقبلـــه أو تعـــرض  عنـــه .ؤ ادا

یر ظاهرة عدم قدرة فریق جید یمتلك العبین ممتازین على تحقیق نتائج ایجابیـة بینمـا نستطیع تفس

لـذلك یـرى الباحثـان إن نرى العكس في فریق اقـل مسـتوى ألداء الالعبـین یحقـق مسـتویات ثابتـة .

إغفــال دراســة الواقــع االجتمــاعي تعــد مشــكلة یجــب علــى البــاحثین والمهتمــین بإعــداد الفــرق القیــام 

مستمرة ألجل بناء فریق متكامل.بدراسات

یهدف البحث إلى التعرف على طبیعة العالقـة االجتماعیـة التـي تـربط العبـي فریـق نـادي 

ـــدم فـــي عـــدد مـــن المحـــاور. ـــشـــملتوقـــد  الموصـــل بكـــرة الق ـــادي الموصـــل يعینـــة البحـــث العب ن

  . ٢٠٠٣للعام الریاضي العبا ) ٢١الریاضي وعددهم (

من االستنتاجات هي : الباحثانالیه وأهم ما توصل 

عدم وجود الالعبین المنبوذین بین أفراد الفریق . .١

قلة العالقات المغلقة أي قلة التكتل في داخل الفریق. .٢

Analysis of Social Relations of Football Players in
Mosul Athletic Club (Sociometric Study)

Dr. Saad Fadhil Qaddir Dr. Mu’ttaz Younis Dhannon
Mosul University\ College of Basic Education

Abstract:
The analysis of social relations is of a paramount significance for

the coach for the simple fact that everyone can be innovative when placed
in a position suitable for his nature. Such a person would feet secure and
much more capable of achievement when he encounters a perceptive
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audience that appreciates his work. On the contrary, if he flees that he is
rejected and his melieu is irresponsive to what he does, his morale would
decrease and his performance would dwindle.

We cannot accasionally interpret the bad records of a team with
first-class players while a team with second or third -class players achieve
better with almost a constant performance.

Accordingly, researchers postulate that negligence or ignorance of
studying the social factor is a problematic issue which workers and
researchers in the varions disciplines must pay attention to in order to
constitute a perfect team.

This paper drives at expounding the nature of social relations
relating the football players to one another at varions axes.

The research sample consists of the players of Mosul Athletic Club
who are 21 in number for the Year 2003.

Results :
1. There are not any players that are disregarded within the team.
2. No Cliqnes formation within the team.

تعریف البحث-١
المقدمة وأھمیة البحث :١-١

كــائن اجتمــاعي البــد أن توظــف امكانیاتــة العلمیــة والمهنیــة فــي خدمــة المجتمــع نســاناإل

الــذي ینتمـــي إلیــه ،  فهـــو كـــائن یتفاعــل مـــع الحیــاة فـــي إطـــار اجتمــاعي یدفعـــة هــذا التفاعـــل إلـــى 

اإلنجاز األفضل ،

عضـــاء المجموعـــة الواحـــدة التـــي تخـــتص فـــي تعـــد العالقـــات االجتماعیـــة المتبادلـــة بـــین أو 

وتشـــغل تفكیـــر رئیســـاتحقیـــق غایـــة أو هـــدف أو أداء عمـــل مـــن الموضـــوعات التـــي تشـــكل محـــورا 

المربي أو القائم على إعداد تلك الجماعة لتحقیق ذلك الهدف بالنجاح األمثل ، لـذلك یعـد التعـرف 

حیـث امـرین مهمـین عالقة االجتماعیـة على واقع البنى التركیبیة للسلوك االجتماعي ویعد تحلیل ال

أن كــل فــرد یكــون مبــدعا إذا وجــدفي الموقــع المالئــم لطبیعتــه ویشــعر بأمــان اعظــم وقــدرة اكبــر إذا 

وجد مع أفراد یستجیبون له ویرغبون في صحبته كما یهـبط إنتاجـه ودرجـة معنویاتـه إذا شـعر بأنـه 

عضو في جماعة الثقبله أو تعرض عنه .

ئیسة التي تواجهنا هـو محاولـة الوقـوف علـى األسـباب التـي تـؤدي إلـى ومن المشكالت الر 

تماسك الفریق الریاضي فكثیرا ما نالحظ اختالفـا واضـحا بـین الفـرق الریاضـیة المتعـددة مـن حیـث 

التماســـك بـــین أفـــراد الفریـــق وٕاقبـــالهم علـــى التـــدریب وانتظـــامهم واشـــتراكهم وادائهـــم فـــي المنافســـات 

نفسر ظاهرة عدم قدرة فریق ریاضي ما على االحتفاظ بالتعاون التـام بـین الریاضیة ،فكیف لنا أن 

أفــراده فـــي عــدد مـــن المباریــات ومـــا الــذي یمكـــن أن یفســر اســـتمرار هبــوط أداء فریـــق وعــدم بقائـــه 



…تحلیل العالقات االجتماعیة لالعبي نادي الموصل الریاضي

١٩٢

مــن الالعبــین الممتــازین فــي حــین أن هنــاك بعــض الفــرق اً كبیــر اً بمســتوى ثابــت وهــو یمتلــك عــدد

ع مســتوى العبیهــا وتحقــق نتــائج افضــل ،  لــذا فــان تحلیــل  العالقــات الریاضــیة التــي تتمیــز بتواضــ

للمربـي الریاضـي وعلیـه أن یتحـرى عـن ذلـك لالسـتفادة مـن اإلمكانیـات اً مهمـاً االجتماعیة یعد آمـر 

صورتها المثلى من خالل أعضاء الجماعة المتجانسة والمتماسكة   ومن هنا بالریاضیة لالعبین و 

دیم أولــى الخطــوات لتحقیــق البرنــامج التــوجیهي اإلرشــادي مــن خــالل تكمــن أهمیــة البحــث فــي تقــ

الخارطة السلوكیة االجتماعیة لالعبي نادي الموصل .     

مشكلھ البحث :٢-١
من خـالل مـا تقـدم عرضـه ومـن خـالل المتابعـة والمالحظـة لـوحظ بـان التماسـك والتعـاون 

یـق نتـائج إیجابیـة فـي اإلنجـاز الریاضـي ، وٕان واأللفة بین الالعبین یلعـب دورا مهمـا وٕایجابیـا لتحق

تصـــدع العالقـــة  االجتماعیـــة بمفهومهـــا الســـلبي یـــؤدي الـــى الضـــعف فـــي مســـتوى األداء وبالتـــالي 

تجعل إنجازات الفریـق غایـة الیـتم الوصـول ألیهـا ممـا توقـع علـى عـاتق مـدرب الفریـق العمـل علـى 

إغفـال دراسـة إن ، لـذا یـرى الباحثـان تشخیص مثل هـذه الحـاالت فـي وقـت مبكـر قبـل اسـتفحالها  

الواقـع  االجتمــاعي وعـدم المعرفــة الكافیـة لطبیعــة العالقـات االجتماعیــة للفریـق  تعــد مشـكلة یجــب 

دراســتها والخــوض فیهــا اســتكماال وتعزیــزا للجهــود المبذولــة باتجــاه بنــاء فریــق متكامــل قــادر علــى 

وان اعضــــاءه إنجــــاز عـــال خصوصـــا خـــوض المباریـــات وبثقــــة عالیـــة وأنـــه فعــــال یســـتطیع تقـــدیم

عالیة وانـه یسـتطیع فعـال احـتالل أحـد افضـل المراكـز المتقدمـة  وهـذا مـا تمـت یتمتعون بإمكانیات 

 ٠٠٠)عینة البحث(عند نادي الموصل    همالحظت

أھداف البحث :٣-١
طبیعة العالقات االجتماعیة التي تربط العبـي فریـق نـاديإلى یهدف البحث إلى التعرف 

الموصل بكرة القدم بعضهم ببعض من حیث :

  ٠٠العالقة داخل الملعب .١

   ٠))الصداقة(العالقة الخاصة في الحیاة العامة (.٢

  ٠)وقت الفراغ(العالقة في أوقات محدودة .٣

مجاالت البحث : ٤-١
فریـــق نـــادي الموصـــل بكـــرة القـــدم المشـــارك فـــي دوري الدرجـــة  والمجـــال البشـــري : العبـــ ١-٤-١

   ٠األولى 

  ٠المجال المكاني: ملعب نادي الموصل في الموصل  ٢-٤-١
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   ٢٠٠٣/ ٨/ ١٦الى   ٢٠٠٣/  ٨/ ١المجال الزمني : الفترة من   ٣-٤-١

تحدید المصطلحات : ٥-١
القیــــاس السوســــیومتري :وهــــو اصــــطالح یطلــــق علــــى أداة تســــتخدم فــــي قیــــاس العالقــــات 

انــب جیؤكــد علـى وصـف وتحلیـل ال ١٩٣٤االجتماعیـة وقـد اقتـرح هــذه األداة مورینـو وجنجـز عـام 

السلوكي لألفراد في الجماعة  ویتكون من أسئلة تستفهم من الفرد عن اختیـاره أو رفضـه ألعضـاء 

  .                   )١٢٧،  ٢(الجماعة التي ینتمي ألیها بالنسبة للمواقف االجتماعیة المحددة 

ماعیة  :وقد اعتمدت الدراسة األنماط آالتیة من العالقات االجت

وهي التي تتمثل بالعالقات بین األفراد starالعالقات االجتماعیة المتمركزة والتي تقابل النجم .١

و النبذ .لالختیار أم أسواء كان هذا الفرد مركزا 

أنهـا مقفلـة أي أنهـا إال العالقات االجتماعیة الدائریة ویقصد بها تكوین سلسلة من االختیارات .٢

د آلیة ثانیة .  تبدأ بفرد معین ثم تعو 

العالقات االجتماعیة  التبادلیة او المزدوجة وتمثل هذه العالقة حاالت القبـول أو الـرفض بـین .٣

فردین كل منهم لألخر  . 

العالقـــات االجتماعیـــة التتابعیـــة ویقصـــد یهـــا تتـــابع العالقـــة مـــن فـــرد إلـــى أخـــر فهنـــاك فـــردان .٤

یتبادالن االختیار مع ثالث أو رابع وهكذا .   

عالقات االجتماعیة المنفـردة ویقصـد بهـا الفـرد الـذي یحصـل علـى اختیـارات قلیلـة نسـبیا فهـو ال.٥

  )  ٥٢، ٥(بهذا المعنى مهمل من أغلبیة أعضاء المجموعة .  

الدراسات النظریة والدراسات المشابھة:-٢
الدراسات النظریة :١-٢
قیاس العالقات االجتماعیة في الفریق الریاضي :١-١-٢

اس العالقات االجتماعیة في الفریق الریاضي فـي ریاضـات الفـرق غالبـا مـا تكـون علـى قی

همیة حیث أن تجمیع احسن الالعبین معا قد ال ینـتج عنـه احسـن أداء  للفریـق درجة كبیرة من األ

دائما ولضمان الوصـول إلـى المزیـد مـن فاعلیـة  الفریـق ینبغـي اختیـار الالعبـین الـذین یسـتطیعون 

عــا بدرجــة كبیــرة ، وكثیــرا مــا نالحــظ أن الالعــب یختــار فــي الفریــق علــى أســاس امتیــازه التفاعــل م

ومـن األهمیـة الفردي بغض النظر عن حالته التي یستطیع بهـا التفاعـل مـع الالعبـین اآلخـرین ..

قــیم نوعیــة التفاعــل والعالقــات االجتماعیــة بــین الالعبییــین فــي الفریــق الواحــد والمــدرب أن نبمكــان 

فــي أثنــاء  میســتطیع أن یشــعر بنوعیــة هــذه العالقــات ســواء فــي غضــون عملیــة التــدریب أالنــاجح

ها قیاس التفاعالت تالمنافسات الریاضیة كما توجد أیضا بعض الوسائل العلمیة التي یمكن بواسط

)السوســـیومتري(والعالقـــات االجتماعیـــة بـــین  أعضـــاء الفریـــق الریاضـــي الواحـــد ویعتبـــر االختبـــار 
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شائعة لقیـاس العالقـات االجتماعیـة فـي الفریـق الریاضـي واسـتخدام مثـل هـذه االختبـارات الوسیلة ال

تركیب الفریق الریاضي وتوضیح تركیباته الداخلیة ، إذ یمكن علـى إلى السوسیومتریة في التعرف 

ســبیل المثــال اكتشــاف الموهــوبین المنطــوین والمنعــزلین واالتبــاع واألطــراف المتنازعــة أو المتنافســة 

  ) ٣٢١-٣٢٠،  ١٠ین أفراده . (لى قیادة الفریق  من بع

الدراسة المشابھة:-٢-٢
)١٩٨٨دراسة راشد حمدون و فاضل محسن  (-١-٢-٢

" تحلیل العالقات االجتماعیة لطلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل 

(دراسة سوسیومتریة)"

تحدیــد العالقــات االجتماعیــة ، وكــذلك لعالقــات الســائدة نمــط اإلــى التعــرف :هــدفت الدراســة الــى 

اإلیجابیة التي تسهم في اختیار القادة الطالبیة  . 

االمتداد اإلیجابي لنموذج العالقات الطالبیة التتابعیة نسبة المجموع أن وقد استنتج الباحثان 

 ٣ة التتابعیــة .(االنتشــار الجمــاعي الــذي یظهــر فــي أنمــاط العالقــات االجتماعیــو  %٠,٥٥الكلــي 

،١٢٣  (  

إجراءات البحث :-٣
مته طبیعة البحث في حل ءاستخدم الباحثان المنهج الوصفي لمال:منھج البحث ١-٣

المشكلة للوصول الى  الهدف .

) العبا یمثلون فریق نادي الموصل بكرة القدم ٢١(شملت عینة البحث  البحث :عینة ٢-٣

بمباریات دوري الدرجة األولى .الفریقوالذین مثلوا 

اختبار البحث :٣-٣
اختبـارات للقبـول  ةمحاور في كل محور ثالث ةثالث اسوسیومتریا ذاً استخدم الباحث اختبار 

للتعـــرف علـــى طبیعـــة العالقـــات بـــین الالعبـــین مـــن خـــالل القبـــول  )٢٣: ٤وفـــق طریقـــة مورینـــو  (

أسئلة لكل العب على  ة)حیث تم توجیه ثالث١لحق رقم الم(لبعضهم في هذه العالقات أو رفضها 

ال األول ؤ شكل طلب وهو یستهدف التعرف على مستوى ونوع معین من العالقـة االجتماعیـة فالسـ

اكتب أسماء ثالثة مـن زمالئـك فـي الفریـق ترغـب آن (یدور في محور العالقة في وقت الفراغ وهو

  لهم) ؟   تقضي معهم وقت فراغك مرتبین حسب درجة تفضیلك
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اكتـــب أســـماء ثالثـــة مـــن (ال الثـــاني یـــدور فـــي محـــور العالقـــة أثنـــاء المباریـــات وهـــوؤ فالســـ

زمالئك في الفریق ترغب آن تلعب بجوارهم أثناء المباریات مرتبین حسب درجة تفضیلك لهم) ؟

فالسـوال الثالــث یــدور فــي محــور التعــرف علــى أكثــر العالقــات قــوة وارتباطــا بــین الالعبــین 

قـة الصـداقة الدائمـة المـؤثرة (وهـو اكتـب أسـماء ثالثـة مـن زمالئـك فـي الفریـق تعتقـد انهـم وهي عال

  ؟ )اعز أصدقائك مرتبین حسب درجة تفضیلك لهم

حسابات الدرجات السوسیومتریة :  ٤-٣
ثـــالث درجـــات) ویمـــنح الالعـــب الـــذي (یمـــنح الالعـــب الـــذي یحصـــل علـــى االختیـــار األول 

والالعـب الـذي یحصـل علـى االختیـار الثالـث یمـنح درجـة )درجتـینیحصل على االختیار الثـاني (

واحدة.

طریقة أجراء االختبار :١-٤-٣
) عن طریـق توجیـه رسـالة الـى كـل العـب مرفـق ١تم أجراء االختبار لالعبین  (ملحق رقم 

ات ومــن ثــم تفریــغ البیانــالبــاحثین اســتمارة االختبــارات و تمــت اإلجابــة علیهــا و إعادتهــا إلــى معهــا

وتسجیل النتائج .
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عرض ومناقشة النتائج:      -٤
عرض ومناقشة النتائج لعالقات الالعبین في وقت الفراغ : ١-٤

  )١جدول (

یمثل العالمات والدرجات التي حصل علیها أفراد عینة البحث لقبول بعضهم البعض في محور 

العالقة في وقت الفراغ

الالعبون

درجات التفضیل
مجموع     

رجاتالد
١٢٣

الدرجاتالعالماتالدرجاتالعالماتالدرجاتالعالمات

٤١٢٣٦٢٢٢٠ي

٤١٢٢٤٢٢١٨ب

٢٦٢٤٢٢١٢و

١٣١٢٣٣٨ج

٧--١٣٢٤ح

٣٦١١٧--س

١١٧--٢٦ت

٦----٢٦ز

٥--١٣١٢هـ

٥--١٣١٢د

٢٢٥--١٣ل

٥---١٣١٢ث

٢٢٥--١٣ن

١٢٢٢٤--ك

٢--١٢--أ

٢--١٢--ق

٢--١٢--م

٢--١٢--ش

٢٢٢----ع

١١١----ط

١١١----ف
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  )١الشكل (

محور الرسم االجتماعي (السوسوجرام) لوقت الفراغ

فـــي محـــور  القبـــول بعضـــهم بعضـــعالقـــات ا )أي(ارات الالعبـــین لقـــد أســـفرت نتـــائج اختبـــ

العبارة األولى التـي تـنص علـى اكتـب أسـماء ثالثـة عن العالقة في وقت الفراغ من خالل أجابتهم 

من زمالئك في الفریق ترغب آن تقضي معهم وقت فراغك مرتبین حسب درجة تفضیلك لهم) وقد 

ل العـــب فـــي الدرجـــة التفضـــیلیة األولـــى والثانیـــة جمعـــت نتـــائج االختیـــارات التـــي حصـــل علیهـــا كـــ

) قــد حصــل علــى ي نالحــظ مــن خاللــه بــان الالعــب (يالــذ )١(والثالثــة والتــي یوضــحها الجــدول 

) ١٨الــذي حصــل علــى ( )ب() درجــة یلیــه الالعــب ٢٠(أعلــى درجــات بــین اقرانــة حیــث بلغــت  

هـو الـنجم الثـاني  )ب(الالعـب  هو النجم األول في الفریـق بینمـا كـان )ي(وهذا یعني آن الالعب 

في الفریق في المجموعة .

ومــن خــالل حســاب المكانــة السوســیومتریة لكــال الالعبــین وجــد أنهــا متســاویة لحصــولهما 

) درجــة ٠,٢٠علــى نفــس العــدد مــن االختیــارات للدرجــة األولــى حیــث بلغــت القیمــة السوســیومتریة (

) ارتفعـــــت مكانـــــة االختیـــــار ١بـــــت مـــــن (وهـــــي لیســـــت ذات قیمـــــة عالیـــــة إذ آن القیمـــــة كلمـــــا اقتر 

)وصـــفر ٤(السوســـیومتریة  ومـــن خـــالل الجـــدول نالحـــظ بـــان عـــدد االختیـــارات قـــد انحصـــرت بـــین

ولجمیع االختیارات الثالثة وهذا یعتي بأنة ال یوجد نجم بالمعنى الذي تمركز حوله العالقات وانما 

)  أذ ١فـي الشـكل ()السوسـیوجرامتوزعت بین أفراد العینـة وهـذا مـا یوضـحه الرسـم االجتمـاعي  (

ك ، (و  )و (ج،و)ب ،ن(نالحظ بان العالقات المتبادلة اقتصـرت علـى ثـالث عالقـات وهـي بـین 

)، ب ،ل÷) عالقـــــات وهــــــي (ط،ه٨فـــــي حـــــین كثــــــرت العالقـــــات المتتابعـــــة والتــــــي بلغـــــت ( )ي
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و (ن،ت،ي) )(ا،ي،ك)وو (ش،ي،ح)و (س،م،ت،ج)و (ق،ر،ت،ج)و (ع،و،ج)(ث،ب،حو

مت العالقـات المغلقـة وهـذا مـا یؤكـد عـدم وجـود تكـتالت داخـل الفریـق فـي وقـت الفـراغ وعـدم وانعد

وجــود المنبــوذین وان العالقــات المتمركــزة لــم تكــن بمســتوى عــال مــن الوضــوح والتــي تمركــزت عنــد 

عن طبیعة وشخصیة هذین الالعبین وهو آمر ال یستحق اً (ب) و(ي) وهذا مرده ربما یكون ناتج

لمتابعة لكوتهما لم بستقطبا معظم االختیارات بمفهوم النجومیة .الدراسة وا

ویــرى الباحثــان  بــان مســتوى العالقــات فــي هــذا المحــور ال یخلــو مــن التفاعــل والمشــاركة 

الجماعیــة بــین أعضــاء الفریــق والــذي یمكــن آن نالحظــه مــن آن أعضــاء الفریــق قــد توزعــوا علــى 

بــان أفــراد )آن نمیــز مــن خــالل (السوســیوجرامشــكل مجموعــات مترابطــة مــع بعضــها وانــه یمكــن

العینة قد توزعوا علـى أربـع مجموعـات شـكل أحـد الالعبـین مركـزا  أو محـورا لهـا تتجمـع أو تنتهـي 

عنـده العالقـات بصــورة مباشـرة أو غیــر مباشـرة ، فالمجموعــة األولـى تتجمــع عنـد (ب) والمجموعــة 

(ح) ولكن هذا الیعني وجود كتل اجتماعیة یشـكلها والرابعة عند  )ت(الثانیة عند (ي) والثالثة عند

أفــراد العینــة باختیــاراتهم وانمــا هنــاك نــوع مــن التفاعــل والقبــول بــین أفــراد العینــة تتبلــور علــى شــكل 

إیجـابي یمكـن االسـتفادة مجموعات یمكن آن تتعایش مع بعضها لقضاء وقت الفراغ ، "وهذا مؤشـر 

  ) .٨٩: ٧( في العمل واإلنتاج وتحفیز إنجازه"تشكل أهمیة كبرى ألنها منه 

التعامــل یهــا إذ أمســى مــن جانــب آخــر یمكــن آن یكــون لهــذه الظــاهرة اتجاهــا ســلبیا إذا مــا 

مــــن الممكــــن آن یــــؤدي أي اتجــــاه ســــلبي الحــــد أفــــراد المجموعــــة إلــــى التــــأثیر علــــى مجمــــل عمــــل 

ن االعتبــار إلــى هــذه العالقــات المجموعــة وادائهــا مؤقتــا آو بصــورة دائمــة ، لــذلك یجــب النظــر بعــی

ومتابعة حركـة المتغیـرات فیهـا لكـي نحـافظ علـى حركـة الفریـق كمجموعـة متفاعلـة مـن الممكـن آن 

تنقل الیها مؤثرات العالقات خارج الملعب الى داخل الملعب .

فالمجموعة التي ینتمي ألیها الفرد سواء أكانت جماعة عمل آو جماعـة تـرویح هـي التـي (

لفــــرد وتعــــین واجباتــــه وتســــاعده  علــــى تنفیــــذها وتعمــــل علــــى تكیفــــة  لمحیطــــه وتزیــــل تحــــدد دور ا

مشـــكالته وهكـــذا فالمجموعـــة الریاضـــیة تعمـــل علـــى تنظـــیم فعالیـــات أعضـــائها فـــي تنفیـــذ خططهـــا 

وبرامجها التي تؤدي الى تحقیق األهداف .

واقفـــه مونـــوع وبمـــا آن عالقـــات الفـــرد فـــي وقـــت فراغـــه تكـــون بمحـــض إرادتـــه طبقـــا لذوقـــه 

)تشـــــكل ظـــــاهرة مهمـــــة فـــــي دراســـــة الفـــــرد ومـــــدى فعالیتـــــه ونشـــــاطه وقـــــت العمـــــلفإنهـــــا وأحوالـــــه 

)١٥١-١٤٩: ١.(  
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عرض ومناقشة النتائج لعالقات الالعبین أثناء المباریات :٢-٤
  )٢(جدول 

في محور العالقة بعضا تمثل العالمات والدرجات التي حصل علیها أفراد العینة لقیول بعضهم 

المباریاتأثناء

الالعبون

درجات التفضیل
مجموع     

الدرجات
١٢٣

الدرجاتالعالماتالدرجاتالعالماتالدرجاتالعالمات

٢٦٨١٦٥٥٢٧ب

٦١٨٢٤٤٤٢٦ج

٥١٥١٢٥٥٢٢ت

٢٦٦١٢٢٢٢٠ح

١٣١٢٢٢٧أ

١١٧--٢٦هـ

٧--١٣٢٤و

٢٢٥--١٣ي

٥--١٣١٢ص

١١١----ق

-------س

-------د

-------ط

-------ك

-------ن

-------ل

-------م

-------ث

-------ز

-------ع

-------ف
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  )٢الشكل (

اثناء المباریاتماعي (السوسوجرام) محور الرسم االجت

) نالحظ إن الالعب (ب) قد حصل على أعلى مجموعة من الدرجات في ٢من الجدول (

) درجة وهو بذلك من الناحیة النظریـة یمثـل ٢٧الثالث حیث جمع ( هاختبار السوسیومتري لدرجات

مباریـــات ولكـــن مـــن الالعـــب الـــنجم الـــذي یفضـــل معظـــم العبـــي الفریـــق اللعـــب إلـــى جانبـــه أثنـــاء ال

الناحیة الواقعیة فان 

) منهـا جـاءت مـن درجـة ١٨( )نقطة ٢٧(الالعب األكثر نجومیة بالرغم من انه قد جمع 

) منهـا جـاءت   مـن ١٥نقطـة) (٢٢التفضیل األولـى  یلیـة الالعـب  (ت) الـذي جمـع هـو اآلخـر (

لــنجم  فــي الفریــق الــذي درجــة التفضــیل األولــى ،وبــذلك یحتــل الالعبــان (ج)و(ت) مكانــة الالعــب ا

اآلخــرین الالعبــین اللعــب إلـى جانبــه ، وهــو بــذلك یمثـل مصــدر اطمئنــان الالعبــین یفضـل معظــم 

ویشعرون بأهمیة وجوده أثناء المباریات كعامل محفـز الدائـه وهـذا نـاتج عـن القـدرات واإلمكانیـات 

قدراتــه عنهمــا إال فــي وخبرتهمــا كــذلك الالعــب (ب) الــذي التقــل الالعبــین ن االتــي یتمتــع بهــا هــذ

إلى آهل الثالثة الحتالل موقع النجومیة في هذه العالقة  ، ومن خالل التعرف التي مجال الخبرة 

) في حین كانـت لالعـب ٠و٣٠المكانة السوسیومتریة لالعبین الثالثة وجد أنها لالعب (ج) هي (

  .)٠و١١) ولالعب (ب)هي(٠و٢٥هي( )(ت

)الالعبــین (جأن ) نجــد ٢عي السوســیوجرام الشــكل (ومــن خــالل مالحظــة الرســم االجتمــا

والذي تحتل المكانة التي یحتلها النجوم طبقا  لما –المركز –فد احتال مركز الدائرة األولى )و(ب
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ــدائرة الثانیــة وهمــا  هأورد جــاء بعــدهما  )ت) و (ح(نورثــوي بیتمــا احتــل الالعبــون األقــل نجومیــة ال

رة الثالثـــة بینمـــا احتـــل المعزولـــون للمفهـــوم السوســـیومتري  وهـــم فـــي الـــدائ)أ، هــــ ،و ،ي(الالعبـــون 

یعنــي انهــم غیــر  وهــذا ال اللــذین لــم یحصــلوا علــى أي اختیــار مــن قبــل زمالئهــم الــدائرة الخارجیــة .

الفریــق) (مرغـوب بهــم مـن قبــل زمالئهــم ولكـن ظــروف العالقـة ومفهومهــا ومــدى فائـدتها للجماعــة  

الـــة تتـــیح لمـــدرب الفریـــق إمكانیـــة التقـــدیر الكمـــي والنـــوعي لغـــرض تحقیـــق هـــدف محـــدد  وهـــذه الح

لتشكیالت الفریق في مختلـف ظـروف المباریـات  ومـا ینـتج عنـه مـن ابتعـاد بعـض الالعبـین عنهـا 

ســیما وان عالقــات الفریــق تمركــزت عنــد ثــالث نقــاط یحتلهــا ال  )إصــابة ، إنــذار(الســباب مختلفــة 

ا العالقــة األخیــرة كونهــا ناتجــة عــن ثــالث عالقــات ومراكزهــا وتتمیــز عنهــ )(ت)الالعبــون (ب)(ج

ونالحــظ عالقــة متبادلــة واحــدة هــي )و (ع ، أ ،ت)و(س ،ب ،ت)تتابعیــة هــي (ك،هـــ ،ب ، ت

وعدم وجود العالقات المغلقة . )ج   ، ت(

من قیادة الفریق  هیمكن القول انه هناك اكثر من قائد یمكن همن خالل ما تقدم عرض

ن ذلك ال یشكل مشكلة في حالة غیاب أي منهم وهو آمر یسهل للمدرب تغیر أثناء المباراة وا

دور القائد من بین هوالء الثالثة واالستعانة به في معالجة أي ظرف یواجه الفریق أثناء حاالت 

اللعب المتغیرة مما یبعث حالة الطمأنینة والثقة في نفوس الالعبین وعلى الرغم من ذلك فان هذه 

إیجابیة في جمیع األحوال وانما قد تكون سلبیة في ظهور تصرفات غیر متوازنة الظاهرة لیست 

من قبل بعض الالعبین النجوم والتي تكون ذات مردود سلبي على بقیة الالعبین الجدد وقلیلي 

: ٦(الخبرة ،فمستوى القائد یحدد مستوى إنجازهم وفعالیتهم في العمل من اجل تحقبق الفوز 

ولذا یرى  )٥٢: ٨(وعلى نفس خطاه اتباعه         هیتحرك یسیر خلفوالقائد عندما )٢٤٣

الباحثان آن مثل هوالء الالعبین یجب آن ینظر إلیهم بنظر االعتبار وان توخذ تصرفاتهم على 

واعمالهم وعالقاتهم للدراسة م حسابا دقیقا وان تخضع شخصیاتهممحمل الجد وان یحسب لغیابه

ن األفراد  الذین یتولون قیادة الجماعة ال تقع مسؤلیتهم في أمفهوم والتحلیل ، وهذا ینطلق من 

یجب  هوعلی )٦٢:  ٩(اتخاذ القرارات فقط بل العمل على تحفیزالجهود من اجل تحقیق األهداف 

على المدرب االستفادة من مكانة هوالء الالعبین في قیادة وتحضیرزمالئهم أثناء المباریات ، إذ 

ور القائد في التدریب في دفع الالعبین على اكتساب المهارات والكفاءة .     یمكن االستفادة من د
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عرض ومناقشة نتائج عالقات الالعبین في محور الصداقة :٣-٤
  )٣جدول (

كأصدقاء االعینة لقبول بعضهم بعضأفراد الدرجات والعالمات التي حصل علیها تمثل 

الالعبون

درجات التفضیل
مجموع     

  تالدرجا
١٢٣

الدرجاتالعالماتالدرجاتالعالماتالدرجاتالعالمات

١٣--٣٩٢٤ب

١٢--٢٦٣٦س

١٢--٢٦٣٦ل

١٣٢٤٤٤١١هـ

١٣١٢٥٥١٠أ

٢٦١١٣٣١٠و

١٣٢٤٢٢٩ج

٣٣٩--٢٦ث

١٣١٢٢٢٧ط

٦----٢٦ك

٥--١٣١٢ز

٥--١٣١٢ح

١١٤--١٣ن

١١٤--١٣م

٢--١٢--ي

٢--١٢--ص

٢--١٢--د

٢--١٢--ق

١١١----ت

١١١----ع

١١١----ف
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  )٣الشكل (

الصداقةمحور الرسم االجتماعي (السوسوجرام) 

فراد العینة لقبول بعضهم اوالعالمات التي حصل علیها ) یمثل الدرجات ٣الجدول (

درجة)  ١١وبلغت ( )ب(كأصدقاء وان أعلى مجموع الدرجات التي حصل علیها الالعب  ابعض

وبذلك )وقد بلغت (صفر)في حین كان اقل درجة هي التي حصل علیها الالعبون (ض ،ع

ولكل منهم مكانة سوسیومتریة )ل(یلیه  )س(نجم هذه العالقة یلیه الالعب ) ب(یمثل الالعب 

) على التوالي وهي مكانة صغیرة جدا تتالئم مع طبیعة هذا ٠.٠٥)و(٠.٠٥و( )٠.١هي (

نفسه والهدف المنشود والعمل نساناإل() التي تحكمها عوامل ()الصداقة(التفاعل االجتماعي (

وان  )٣٠:  ٢()    )توفرةالمرتبط بطبیعة عمل المجموعة االجتماعیة والوسائل و اإلمكانات الم

سیما وأن عالقة ال هذه العالقة تلعب فیها دورا مؤثرا في مسألة المشاركات الوجدانیة المتبادلة 

الصداقة تدخل ضمن مفهوم الجماعة األولیة التي یطلق علیها علماء النفس أسم الجماعة 

قات وثیقة مبنیة على النفسیة وهي الجماعة التي تتكون من عدد صغیر من األفراد تربطهم عال

الود والتفاهم والمحبة واالنسجام وتمتاز بالدیمومة واالستمراریة والتفاعل الدائم المشترك من اجل 

تحقیق األهداف وفقا لألیدلوجیة المشتركة واألفكار والمفاهیم المتبادلة بین أعضائها والقیم التي 

رتیب الدرجات اخذ شكال   تنازلیا كما نالحظ من الجدول نفسه بان ت )٣٦:  ١(یؤمنون بها 
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بفارق درجه واحدة بین الالعب األول ولالعب الذي یلیه ونالحظ بان هناك اكثر قد حصل على 

قد حصلوا على:)س  ، ل (نفس الدرجة مثل الالعبین 

)درجات ٩(قد حصلوا على )ج ، ث(و  )درجات ١٠(قد حصلوا على )و (أ ، و)نقطة ١٢(

و كل )درجات ٤(على   )ت ، م(كل من (وحصل )درجات  ٥(على   )حز ، (فیما حصل  

أیة درجة على  )ت ، ع ، ف(فیما لم یحصل كل من )درجتین(على   )ي ، ص ، د ،ق(من  

.كانت

الالعبون في االختیار السوسیومتري علیه أعلى مستوى حصل أن كما یمكن أن نالحظ 

كما ذكر سابقا إلى آن الصداقة عالقة قائمة على  من الدرجة األولى هو ثالث فقط وهذا نتیجة 

األفكار والمفاهیم المتبادلة بین األشخاص .

نجد العالقات التتابعیة  )٣(في الشكل )من مالحظة الرسم االجتماعي  (السوسیوجرام

أطولها  )عالقات ٥(هي السمة الممیزة للخارطة االجتماعیة لعالقات الفریق إذ بلغ عددها     

ثم  )ع، س ،و ، أ ، ح ، و(وبعدها  العالقة )ي ،ك ، س ، و ، أ ،  ر  ، ح ، ن(قة العال

، )ن ، ب ، ث(وأقصرها  العالقة )ص ، ر ، ت ، ج(و العالقة )ق، ر ، ت ، ج(العالقة

(م ، )هـ ، ط(وتأتى بالدرجة الثانیة  مجموعة العالقات المتبادلة وهي ثالث عالقات (ب ،ث) 

وهذا یوضح عدم وجود الكتل في )أ ، ج ، و ، أ(عالقة مغلقة واحدة هي ، كما نالحظ)ل

لم یحصلوا على )ت ، ع ،ف(البنیة االجتماعیة للفریق كما نالحظ ان هناك خمس العبین هم

أي اختیار بالرغم من انهم ارتبطوا   بعالقات منفردة وبذلك یمثلون الالعبین المعزولین في 

ن الدرجة األولى ونالحظ أیضا عدم وجود المنبوذین إطالقا وهذه ظاهرة االختیار السوسیومتري م

والذین یشكلون عقبة في التفاعل االجتماعي فیهم حسنة تؤكد عدم وجود الالعبین غیر المرغوب 

للفریق . ویظهر لنا الرسم االجتماعي عدم وضوح الالعبین النجوم لعدم وجود العالقات المتمركزة 

ن االختیارات قد توزعت بین أعضاء الفریق بشكل متساو تقریبا  .بشكل واضح وجلي وا

واهر ظالبنیة االجتماعیة للفریق هي بنیة طبیعیة ال توجد فیها فإن وخالصة ما تقدم 

العالقات التتبعیة لالستفادة منها في زیادة فعالبة إلى تثیر القلق سوى االهتمام والمتابعة والتعرف 

دات التدریبیة والتعبئة النفسیة  . وٕانتاجیة الفریق في الوح
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االستنتاجات والتوصیات : -٥
االستنتاجات :١-٥

:اآلتیةحثان إلى االستنتاجات من خالل تحلیل النتائج توصل البا

عدم وجود الالعبین المنبوذین بین أفراد الفریق . .١

قلة العالقات المغلقة أي قلة المكتل في داخل الفریق  . .٢

العالقات التتابعیة والمتبادلة . بكثرة قات االجتماعیة تتمیز العال.٣

) ٠و٣كـان أعالهـا ( انخفاض مستوى المكانة السوسیومتریة لالعبین الذین هم بمثال نجـوم أذ.٤

)١حیث أنها تقترب كثیرا من (

ات :التوصی٢-٥
یوصي الباحثان بما یأتي  : 

لیاتها و مختلــــــف مســــــتویاتها ومســــــؤ االهتمــــــام بالدراســــــات االجتماعیــــــة للجماعــــــات الریاضــــــیة ب.١

وأحجامها ونوعیتها .

إلــى ضــرورة أجــراء الدراســات فــي المجــال السوســیومتري لفریــق الموصــل بشــكل دائــم للتعــرف .٢

دینامیكیة العالقات االجتماعیة التي تربط العبیه والمتغیرات التي تطرأ علیها . 

عبـین المنبـوذین فـي حالـة ظهـورهم الدراسات التحلیلیة لشخصیات الالعبـین النجـوم والالاجراء .٣

نشاطهم وفعالیتهم وتأثیرهم في الفریق .االعتبار واآلخذ بنظر 

االســتفادة مــن دور الالعبــین القــادة و تــأثیرهم فــي زمالئهــم فــي زیــادة فعالیــة الفریــق مــن خــالل .٤

ــــدریب فــــي اشــــتراكهم  المباریــــات و أم التخطــــیط و التنفیــــذ للخطــــط الموضــــوعة ســــواء فــــي الت

هم في اتخاذ القرارات .اشتراك

االنتباه إلى ظهور العالقات المغلفة لكونها تشكل الكتل داخل الجماعـة لمـا لهـا مـن تـأثیر فـي .٥

االتجـــاهین الســـلبي و اإلیجـــابي و التـــي تـــؤثر فـــي نجـــاح أداء الفریـــق و الوصـــول إلـــى تحقیـــق 

  األهداف .
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المصادر
  ١٩٩٠-جامعة بغداد–ع إحسان محمد الحسن و كامل طه لویس : أسس علم االجتما.١

-بغــداد–بیــت الحكمــة -جامعــة بغــداد–جــالل العبــادي و آخــرون : علــم االجتمــاع الریاضــي .٢

١٩٨٩  

راشد حمدون و فاضل محسن : تحلیل العالقات االجتماعیة لطلبـة كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي .٣

الریاضیة جامعة الموصل بحث منشور في مجلة بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلیات التربیة 

  . ١٩٨٨بغداد –جامعة بغداد –في العراق : الجزء الثاني 

الجـزء -ریسان خریبط مجید : موسوعة القیاسات و االختبارات في التربیة البدنیة و الریاضـیة.٤

  .١٩٨٩-مطابع التعلیم العالي–جامعة البصرة –الثاني 

  .١٩٨٢–مصر –القاهرة –سعد جالل: علم النفس التربوي و الریاضي دار المعارف .٥

  . ١٩٨٢ -مصر–سكریة خلیل ملوخیة : اإلدارة في المجال الریاضي دار المعارف .٦

-اإلســكندریة–دار المطبوعــات الجامعیــة–عبــد الــرحمن محمــد عیســوي : معــالم علــم الــنفس .٧

  .١٩٧٢–مصر 

-مصــر–دار المعــارف الجامعیــة -غریــب محمــد ســید احمــد : تصــمیم البحــث االجتمــاعي .٨

١٩٨٩.  

–الكویـت –مؤسسـة الكویـت للتقـدم العلمـي –الهارون : اإلدارة في المجال الریاضي مساعد .٩

١٩٨٥.  

محمــد حســن عــالوي : ســیكولوجیة التــدریب والمنافســات ،دار المعــارف للطباعــة والنشــر، كلیــة .١٠

.١٩٧٨، القاهرة ، جامعة حلوان ، التربیة الریاضیة
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  )١ملحق (

…األخوة الالعبین األعزاء 

جــراء بحــث حــول العالقــات االجتماعیــة بــین العبــي نــادي الموصــل الریاضــي فــي النیــة ا

فیرجـــى االجابـــة علـــى اســـئلة البحـــث مـــع العلـــم ان االجابـــة ستســـتخدم الغـــراض البحـــث واالجابـــة 

ستكون سریة 

:محور العالقات وقت الفراغ 

اكتــب اســماء ثالثــة مــن زمالئــك فــي الفریــق ترغــب ان تقضــي معهــم وقــت فراغــك مــرتبین 

  لهم :  كب درجة تفضیلحس

١.  

٢.  

٣.  

اثناء المباریات :محور العالقات 

اكتب اسماء ثالثة من زمالئك في الفریق ترغب ان تلعب بجوارهم اثناء المباریات مرتبین 

حسب درجة تفضیلك لهم : 

١.  

٢.  

٣.  

الصداقة :محور عالقات

ئك مـرتبین حسـب درجـة اكتب اسماء ثالثة من زمالئك في الفریق تعتقد انهـم اعـز اصـدقا

تفضیلك لهم : 

١.  

٢.  

٣.  

أسم الالعب


