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دور املدرب يف حتقيق املجالت ال�ضحية والنف�ضية والقت�ضادية والجتماعية لالعبي الأج�ضام
    د.معن زياد زكارنة                    د.نبيل �ضمروخ            دماجد جملي 

اجلامعه العربيه االمريكيه/جنني/فل�ضطني     جامعه الريموك /اربد/االردن         اجلامعه االردنيه/عمان/االردن
2016     2016    2016   

واالقت�ضاديه  والنف�ضيه  ال�ضحيه  املجاالت  حتقيق  يف  املدرب  دور  الى  للتعرف  الدرا�ضه  هدفت 
واالجتماعيه لالعبي كمال االج�ضام ،باال�ضافه الى التعرف على دور املدرب تبعا ملتغريات �ضنوات اللعب 
والعمر الزمني واملوؤهل العلمي ،وتكونت عينه الدرا�ضه من )154(العبا مت اختيارهم بالطريقه الع�ضوائيه 
)ال�ضحيه  جماالت  اربعه  على  موزعه  )34(فقره  من  تكونت  للقيا�س  كاأداه  اال�ضتبيان  ا�ضتخدام  ،ومت 
،النف�ضيه،االقت�ضاديه ،االجتماعيه( ،وقد اظهرت نتائج الدرا�ضه ان دور املدرب جاء كبريا على جميع 
املجاالت حيث جاء املجال النف�ضي بالرتتيب االول تاله كل من املجال االجتماعي واملجال ال�ضحي واملجال 
االقت�ضادي على التوايل كما اظهرت نتائج الدرا�ضه الى عدم وجود فروق ذات دالله اح�ضائيه يف دور 
جماالت  جميع  على  العلمي  املوؤهل  ،ومتغري  اللعب  �ضنوات  ،ومتغري  الزمني  العمر  ملتغري  يعزى  املدرب 
الدرا�ضه واالداه ككل با�ضتثناء املجال ال�ضحي تبعا ملتغري املوؤهل العلمي حيث دلت على وجود فروق ذات 

داله اح�ضائيا بني حمله الثانويه العامه والبكالوريو�س ول�ضالح الثانويه العامه
الكلمات املفتاحيه: دور املدرب ،املجاالت ال�ضحيه ،النف�ضيه ،االجتماعيه ،االقت�ضاديه ،العبي بناء 

االج�ضام
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دور املدرب يف حتقيق املجالت ال�ضحية والنف�ضية والقت�ضادية والجتماعية لالعبي الأج�ضام

مقدمة واأهمية الدرا�ضة :

 ال يعترب التدريب الريا�شي جمرد عملية ممار�شة اأنواع خمتلفة من الن�شاط ، بل عملية حتقق النمو 
االجتماعي االأمثل لتنمية الفرد ودجمه يف جمتمعه ،من خالل التدريب البناء للنواحي البدنية والفنية 
وال�ضحية والعقلية واالجتماعية حتت مظلة وقاية الالعبني واملحافظة على �ضالمتهم. وعملية التدريب مل 
تعد مق�ضورة على املدرب فح�ضب ، بل اأ�ضبحت عملية يتعاون فيها جمموعه من االأجهزة االإدارية والنفي�ضة 
والطبية واالجتماعية مع التاأكيد على الدور اجلوهري للمدرب، وجاءت اأهمية هذه الدرا�ضة للتعرف اإلى 
دور املدربني يف تطوير االإجناز الريا�ضي لدى العبي كمال االأج�ضام وتقدمي خدمة الأندية اللياقة البدنية 
وبناء االأج�ضام واملدربني من خالل تو�ضيح دور املدرب واأهم املجاالت التي يجب االهتمام بها ملا لها ما اأثر 

يف تطوير ريا�ضيي كمال االأج�ضام وحتقيق اجنازات اأف�ضل لهم واملحافظة على �ضالمتهم.

م�ضكلة الدرا�ضة :

عام  ب�ضكل  الريا�ضية  االألعاب  يف  ال�ضخ�ضية  الباحثون  جتربة  خالل  من  الدرا�ضة  م�ضكلة  تاأطرت 
وريا�ضة بناء االأج�ضام خا�ضة، فقد الحظا اأن اهتمام املدربني اأ�ضبح ين�ضب علـى تطوير النواحي الفنية 
اأن  والنف�ضية واالقت�ضادية وال�ضحية بل  بالنواحي االجتماعية  واجل�ضمية دون غريها، وقله منهم يهتم 
اإلى النواحي  اإلى االأ�ضرار ب�ضحة الالعب �ضواء عن طريق التدريب العنيف دون االنتباه  بع�ضهم يعمد 
الف�ضيولوجيه اأو حتى الغذائية والنف�ضية ، ومن هنا اأتت م�ضكلة الدرا�ضة يف الت�ضاوؤل الذي دار يف ذهن 
الباحثون املرتبط بدرا�ضة دور املدرب يف حتقيق املجاالت ال�ضحية والنف�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية 

لالعبي االأج�ضام .

تهدف الدرا�ضة للتعرف اإلى : 

كمال  لالعبي  واالجتماعية  واالقت�ضادية  والنف�ضية  ال�ضحية  املجاالت  حتقيق  يف  املدرب  1-دور 
االأج�ضام .

2-ك�ضف الفروق يف دور املدرب يف حتقيق املجاالت ال�ضحية والنف�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية تبعا 
للمتغريات اخلا�ضة باأفراد العينة.

ت�ضاوؤلت الدرا�ضة : 

ما دور املدرب يف حتقيق املجالت ال�ضحية والنف�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية من وجهة نظر   -1
الالعبني ؟
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هل هناك دالالت اح�ضائيه عند م�ضتوى الداللةa  0.05 ≤ يف الفروق يف دور املدرب يف حتقيق   -2
�ضنوات  عدد  )العمر،  العينة  اأفراد  ملتغريات  تعزى  واالجتماعية  والنف�ضية  ال�ضحية  املجاالت 

اخلربة ، امل�ضتوى العلمي(؟.
ا�ضتخدم الباحثون املنهج الو�ضفي ملنا�ضبته لطبيعة اأهداف الدرا�ضة . منهج الدرا�ضة: 

جمتمع الدرا�ضة: تاألف جمتمع الدرا�ضة من العبي بناء االأج�ضام امل�ضجلني يف �ضجل االإحتاد االأردين ويبلغ 

عددها )60 ( ناديا .
عينة الدرا�ضة: مت اختيار عيني الدرا�ضة من العبي االأندية بالطريقة الع�ضوائية ، وتاألفت عينة الدرا�ضة 

ن )154( العبا واجلدول رقم )1( يبني توزيع اأفراد عينة الدرا�ضة ح�ضب متغرياتها .

جدول رقم )1(  توزيع اأفراد العينة ح�ضب متغريات الدرا�ضة

الن�ضبةالعددامل�ضتوىاملتغري

152113.6-19 �ضنة العمر الزمني
24-207040.5
29-253925.3

302415.6 �ضنة فاأكرث
154100املجموع

3522.7ثانوية عامة فاأقلاملوؤهــل العلمي 
2818.2دبلوم

9159.1بكالوريو�س 
154100املجموع

512178.6 �ضنوات فاأقل�ضنوات اللعب
10-62415.6

1195.8 �ضنة فاأكرث 
154100املجموع 

تكونت االأداة يف �ضورتها االأولية من )40( فقرة. موزعه على اأربعة جماالت، وهي: -  اأداة الدرا�ضـــة: 

املجال ال�ضحي، واملجال النف�ضي، واملجال االجتماعي واملجال االقت�ضادي. ومت ا�ضتخدام 
التدريج  وفق  التقدير  لدرجة  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  لتقديرات  اخلما�ضي  ليكرت  �ضلم 
)بدرجة كبرية جدا، بدرجة كبرية، بدرجة متو�ضطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا(. 

�ضدق اأداة الدرا�ضة: للتحقق من �ضدق اأداة الدرا�ضة ، مت عر�ضها على جلنة من املحكمني وعددهم )16( 

يف  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  املجال  هذا  يف  واالهتمام  االخت�ضا�س  ذوي  من  حمكما 
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كليات الرتبية الريا�ضية يف اجلامعات االأردنية حيث طلب منهم حتكيم فقرات اال�ضتبانة 
وذلك من حيث مدى ال�ضالمة اللغوية ، ومدى ان�ضجام الفقرة مع املجال الذي اأدرجت 
�ضمنه، ومت االأخذ بتوجيهات جلنة التحكيم عندما يجمع خم�س حمكمني على النقطة، 

ومت حذف بع�س الفقرات وتعديل البع�س ، بحيث اأ�ضبح عدد الفقرات )34( فقرة .
اأداة الدرا�ضة مت تطبيقها على عينة ا�ضتطالعية من خارج عينة  للتاأكد من ثبات  اأداة الدرا�ضة:  ثبات 

الدرا�ضة، تكونت من )15( العبا مرتني بفارق زمني قدره اأ�ضبوعني، ومت ح�ضاب معامل 
الثبات با�شتخدام معادلة ارتباط بري�شون حيث بلغ معامل الثبات الكلي للأداة )0.91( 
قيمة  بلغت  األفا حيث  كرونباخ  معادلة  بوا�ضطة  الداخلي  االت�ضاق  كما مت ح�ضاب معامل 

الثبات لالأداة الكلية، )0.93(، واجلدول رقم )3( يو�ضح ذلك .

جدول رقم )3(  قيم معامالت االرتباط بطريقة بري�سون ومعامالت االت�ساق الداخلي ملجاالت 

الدرا�ضة والأداة ككل 

معامل الت�ضاق الداخليمعامل ارتباط بري�سوناملجـالالرقــــم

0.940.91ال�ضحي1-

0.900.94النف�ضي2-

0.860.89االجتماعي3-

0.870.93االقت�ضادي4-

0.910.93االأداة الكلية

متغريات الدرا�ضة: املتغريات امل�ضتقلة :وت�ضمل 

العمر الزمني واملوؤهل العلمي و�ضنوات اللعب .
املتغريات التابعة وت�ضم :

تقديرات اأفراد العينة لدور املدرب يف حتقيق جماالت الدرا�ضة لالعبي كمال االأج�ضام، 
،اختبار  االأحادي  التباين  حتليل  املعيارية،  واالنحرافات  احل�ضابية  الإح�ضائية:املتو�ضطات  املعاجلات 

من  للتحقق  األفا  كرونباخ  ومعادلة  بري�ضون  ارتباطات  ،معامل  البعدية  للمقارنات  توكي 
ثبات اأداة الدرا�ضة .

ت�ضحيح اأداة  الدرا�ضة : لت�ضحيح اأداة الدرا�ضة مت ا�ضتخدام املعيار التايل :اأقل من 2.49 درجة قليلة ، 

بني 2.5-3.49 درجة متو�ضطة ،اأكرث من 3.5 درجة كبرية
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عر�ض النتائـج:

النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الأول الذي ين�ض على: »ما دور املدرب يف حتقيق املجالت ال�ضحية  اأول : 

والنف�ضية والجتماعية لالعبي كمال الأج�ضام من وجهة نظر الالعبني اأنف�ضهم ؟« 

مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات العبي كمال االأج�ضام على جماالت 
اأداة الدرا�ضة، كما هي مو�ضحة يف اجلدول رقم )3(.

جدول رقم )3( املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة على جمالت 

اأداة الدرا�ضة والأداة الكلية مرتب تنازليا ح�ضب املتو�ضطات احل�ضابية

الرتبةالنحراف املعيارياملتو�ضط احل�ضابي*املجال الرقم 

3.9065.1املجال النف�ضي 3.

3.8470.2املجال االجتماعي 2.

3.7870.3املجال ال�ضحي 1.

3.6873.4املجال االقت�ضادي 4.
.3.8061االأداة ككل 

الدرجة العظمى من )5(
مبتو�ضطه  االأولى  املرتبة  احتل  قد  النف�ضي«  »املجال   : الثالث  املجال  اأن   )3( رقم  اجلدول  يبني 
املجال  اأما   .)3.84( ح�ضابي  مبتو�ضط  الثانية  باملرتبة  االجتماعي«  »املجال  وجاء   ،)3.90( احل�ضابي 
االأول »املجال االقت�ضادي« فقد احتل املرتبة االأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )3.68( وقد بلغ متو�ضط تقديرات 

اأفراد العينة على االأداة الكلية )3.80(.
وقد مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية على فقرات جماالت اأداة الدرا�ضة حيث 

كانت كاالآتي:
املجال ال�ضحي: مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد  املجال الأول: 

العينة على فقرات هذا املجال كما يف اجلدول رقم )4(.
جدول رقم )4( املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لتقديرات افراد العينة على فقرات 

املجال الأول »املجال ال�ضحي«

رقم الفقرة يف 
الإ�ضتبانة

املتو�ضط ن�ض الفقرة
احل�ضابي

الإنحراف 
املعياري

الرتبة

4.111.101املدرب يحر�س على ارتداء الالعبني املالب�س املنا�ضبة للتدريب. 10
3.891102املدرب يعرف الالعبني باأ�ضول التغذية اخلا�ضة باللعبة .9
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3.731.123املدرب يوؤكد على النوم ال�ضليم لالعب.8
3.971.044املدرب يحر�س على تهوية ال�ضالة ونظافتها 7
3.751.025املدرب له القدرة على اإ�ضعافات االإ�ضابات املحتملة.6
3.941.016املدرب يركز على االأداء احلركي ال�ضحيح.5
3.381.277املدرب يحر�س على عدم تعاطي الالعبني للمن�ضطات .4
3.911.078املدرب يهتم بعن�ضر االأمان اأثناء التدريب .3
3.711.069املدرب يجري االإحماء املنا�ضب قبل التدريب.2
3.31.4010املدرب ي�ضجع الالعب على القيام بالفح�س الطبي 1

يبني اجلدول رقم )4( اأن الفقرة رقم )10( والتي ن�ضت على :»املدرب يحر�س على ارتداء الالعبني 
املالب�س للتدريب.« قد احتلت املرتبة االأولى مبتو�ضط ح�ضابي )4.11( ، وجاءت الفقرة رقم )9( والتي 
الثانية مبتو�ضط ح�ضابي  باملرتبة  باللعبة«  التغذية اخلا�ضة  باأ�ضول  الالعبني  يعرف  ن�ضها:»املدرب  كان 
)3.89(.اأما الفقرة رقم )1( والتي ن�ضت على: »املدرب ي�ضجع الالعب على القيام بالفح�س الطبي« 

وقد احتلت املرتبة االأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )3.33(.
املجال االجتماعي مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية، كما يف اجلدول رقم )5(. املجال الثاين: 

جدول رقم )5(املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة على فقرات 

املجال الثاين  »الجتماعي«

رقم الفقرة يف 
اال�ضتبانة

املتو�ضط ن�س الفقرة
احل�ضابي

االنحراف 
املعياري

الرتبة

4.021.081املدرب يحفزين على االلتزام بالتدرب18
3.950.972املدرب ي�ضجع على اللعب النظيف واحرتام اخل�ضم17
3.911.023املدرب يحر�س على تنمية روح التعاون بني الالعبني15
3.870.984املدرب يحرتم راأي الالعب ويعطيه احلرية الإبداء الراأي14
3.791.245املدرب يهتم بتنمية القيم االأخالقية لدى الالعبني11
3.791.036املدرب له دور يف تنمية روح ال�ضداقة ب�ضكل ممتع13
3.730.997املدرب يعمل على تنمية مفهوم الذات لالعبني16
3.651.078املدرب ينمي ال�ضمات القيادية من خالل ريا�ضة كمال االأج�ضام12

يبني اجلدول رقم )5( اأن الفقرة رقم )18( والتي ن�ضت على : »املدرب يحفزين على االلتزام بالتدريب« 
قد احتلت املرتبة االأولى مبتو�ضط ح�ضابي )4.02 (، وجاءت الفقرة رقم )17( والتي كان ن�ضها: »املدرب 
ي�ضجع على اللعب النظيف واحرتام اخل�ضم .« باملرتبة الثانية مبتو�ضط ح�ضابي )3.95(. اأما الفقرة رقم 
)12( والتي ن�ضت على : » املدرب ينمي ال�ضمات القيادية من خالل ريا�ضة كمال االأج�ضام » فقد احتلت 
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املرتبة االأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )3.65(.
املجال النف�ضي املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية كما يف اجلدول رقم )6(   املجال الثالث: 

جـدول رقم )6( املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة علـى فقرات 

املجال الثالث »املجال النف�ضي«

رقم الفقرة 
يف اال�ضتبانة

املتو�ضط ن�س الفقرة
احل�ضابي

االنحراف 
املعياري

الرتبة

4.200.921املدرب يغذي دافعية الالعبني لال�ضتمرار يف التدريب 19
3.990.982املدرب يراعي الفروق الفردية بني الالعبني 25
3.970.833املدرب يحفز على تنمية قوة االإرادة لدى الالعبني 20
3.950.944املدرب يعمل على تنمية الثقة بينه وبني العبيه24
3.950.995املدرب يعمل على رفع ثقة الالعبني باأنف�ضهم 26
3.790.916املدرب لديه القدرة على توجيه جهود الالعب لتحقيق االأهداف 21
3.741.057املدرب يوفر االأجواء التدريبية التي ي�ضتمتع بها الالعب23
املدرب ي�ضاعد الالعب على التعامل مع املواقف احلرجة املتميزة 22

بال�ضبط النف�ضي 
3.611.068

يبني اجلدول رقم )6( اأن الفقرة رقم )19( والتي ن�ضت على :»املدرب يغذي دافعية الالعبني لال�ضتمرار 
يف التدريب.« قد احتلت املرتبة االأولى مبتو�ضط ح�ضابي )3.99(، وجاءت الفقرة رقم )25( والتي كان 
اأما   )3.99( ح�ضابي  مبتو�ضط  الثانية  باملرتبة  الالعبني.«  بني  الفردية  الفروق  يراعي  ن�ضها:»املدرب 
الفقرة رقم )22( والتي ن�ضت على :»املدرب ي�ضاعد الالعب على التعامل مع املواقف احلرجة املتميزة 

بال�ضبط النف�ضي .« فقد احتلت املرتبة االأخرية مبتو�ضط )3.61(.
املجال الرابــع: املجال القت�ضادي  مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية كما يف اجلدول 

رقم )7(
اجلدول رقم )7( املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة علـى فقرات 

املجال الثالث »املجال القت�ضادي«

رقم الفقرة 
يف اال�ضتبانة

املتو�ضط ن�س الفقرة
احل�ضابي

االنحراف 
املعياري

الرتبة

3.820.931املدرب يحر�س على توفري االأدوات والتجهيزات لتحقيق غر�س التدريب29
3.791.202املدرب يتابع اإدارة النادي يف �ضيانة االأجهزة34
3.740.983املدرب ي�ضتخدم خمتلف االأدوات واملقايي�س بهدف تقومي العملية التدريبية28
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3.701.214املدرب ي�ضتخدم و�ضائل تعليمية خمتلفة الإي�ضال املعلومة لالعبني27
3.701.055املدرب يحر�س على توفري الرعاية لالعبني والبطوالت30
3.701.056املدرب لديه القدرة على ا�ضتغالل جميع االمكانات لرفع م�ضتوى الالعب31
3.521.197املدرب يعمل على توفري التجهيزات الالزمة للتدريب باأقل االأ�ضعار33
3.471.238ي�ضاهم يف توفري م�ضدر دخل اإ�ضايف لدفع تكلفة التمرين32

االأدوات  توفري  على  يحر�س  »املدرب  على:  ن�ضت  والتي   )29( رقم  الفقرة  اأن   )7( رقم  اجلدول  يبني 
والتجهيزات لتحقيق غر�س التدريب« قد احتلت املرتبة االأولى مبتو�ضط ح�ضابي )3.82(، وجاءت الفقرة 
الثانية مبتو�ضط ح�ضابي  االأجهزة«  النادي يف �ضيانة  اإدارة  يتابع  »املدرب  والتي كان ن�ضها:  رقم )34( 
اإ�ضايف لدفع تكلفة  اأما الفقرة رقم )32( والتي ن�ضت على :»ي�ضاهم يف توفري م�ضدر دخل   .)3.79(

التمرين« فقد احتلت املرتبة االأخرية مبتو�ضط ح�ضابي )3.47(.
ثانيا: النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثاين على :« هل هناك فروق يف دور املدرب يف حتقيق املجالت ال�ضحية 

والنف�ضية والجتماعية تعزى للمتغريات اأفراد العينة )العمر ، املوؤهل العلمي، �ضنوات اللعب(؟.

التباين  وحتليل  العينة  اأفراد  لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضاب  مت 
االأحادي لكل متغري على حده:

ح�ضب متغري العمر الزمني :

مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية كما يف اجلدول رقم )8( يو�ضح ذلك.
جـدول رقـم )8(املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة لدور املدرب 

ح�ضب متغري العمرالزمني

النحراف املعيارياملتو�ضط احل�ضابيالعددالعمر الزمنياملجال

15213.900.73-19املجال ال�ضحي
24-20703.820.62
29-25393.710.69

30243.650.91�ضنة فاأكرث
1543.780.70املجموع

15213.940.83-19املجال االجتماعي
24-20703.900.64
29-25393.640.66

30243.870.77�ضنة فاأكرث
1543.840.70املجموع
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15213.880.82-19املجال النف�ضي
24-20703.930.62
29-25383.840.57

30243.940.75�ضنة فاأكرث
1533.900.65املجموع

15213.580.83-19املجال االقت�ضادي
24-20703.720.65
29-25383.640.70

30243.690.90�ضنة فاأكرث
1543.680.73املجموع

15213.830.72-19االأداة ككل
24-20703.840.55
29-25393.710.56

30243.790.77�ضنة فاأكرث
1543.800.61املجموع

يبني اجلدول رقم )8( اأن هناك فروقات ظاهرية بني تقديرات اأفراد العينة ح�ضب متغري يف دور املدرب 
لتلك  االإح�ضائية  الداللة  م�ضتويات  ولتحديد  الزمني،  العمر  ملتغري  تبعا  الدرا�ضة  جماالت  حتقيق  يف 

الفروقات، مت ا�ضتخدام اختبار حتليل التباين االأحادي، كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم )9(.
جدول رقم )9( نتائج حتليل التباين الأحادي للفروقات بني تقديرات اأفراد العينة على جمالت 

الدرا�ضة والأداة الكلية ح�ضب متغري العمر الزمني

جمموع م�ضدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�ضط 
املربعات

م�ضتوى قيمة  ف
الدللة

1.03430.3450.6920.558بني املجموعاتاملجال ال�ضحي
74.6541500.498داخل املجموعات

75.688153الكلي
2.10830.703.1.4560.229بني املجموعاتاملجال االجتماعي

72.3551500.482داخل املجموعات
74.462153الكلي

0.21830.0730.1670.918بني املجموعاتاملجال النف�ضي
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64.7741490.435داخل املجموعات
64.992152الكلي

0.35630.1190.2220.881بني املجموعاتاملجال االقت�ضادي
79.581149534داخل املجموعات

79.938152الكلي
0.44330.1480.3890.761بني املجموعاتاالأداة ككل

56.9631500.380داخل املجموعات
57.406153الكلي

واالأداة  الدرا�ضة  اإح�ضائية عند جميع جماالت  اأنه ال توجد فروقات ذات داللة  يبني اجلدول رقم )9( 
الكلية يف تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة لدور مدربي كمال االأج�ضام يف حتقيق جماالت الدرا�ضة املبينة 

يف اجلدول اأعـاله.
ح�ضب متغري املوؤهل العلمي :

مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة ح�ضب متغري املوؤهل 
العلمي كما هي مو�ضحة يف اجلدول رقم )10(.

جدول رقم )01(املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة على جمالت 

الدرا�ضة والأداة ككل ح�ضب متغري املوؤهل العلمي.

النحراف املعيارياملتو�ضط احل�ضابيالعدداملوؤهل العلمياملجال

354.080.665ثانوية عامة فاأقلاملجال ال�ضحي
283.720.849دبلوم

913.680.641بكالوريو�س
1543.780.703املجموع

354.080.638ثانوية عامة فاأقلاملجال االجتماعي
283.820.696دبلوم

913.750.706بكالوريو�س
1543.840.698املجموع

354.010.588ثانوية عامة فاأقلاملجال النف�ضي
283.970.779دبلوم

903.840.636بكالوريو�س
1533.900.654املجموع
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353.770.647ثانوية عامة فاأقلاملجال االقت�ضادي
283.900.718دبلوم

903.570.742بكالوريو�س
1533.680.725املجموع

353.980.543ثانوية عامة فاأقلاالأداة ككل
283.850.705دبلوم

913.710.596بكالوريو�س
1543.800.613املجموع

يبني اجلدول رقم )10( اأن هناك فروقات ظاهرية بني تقديرات اأفراد العينة ح�ضب متغري املوؤهل العلمي، 
االأحادي،  التباين  حتليل  اختبار  ا�ضتخدام  مت  الفروقات،  لتلك  االإح�ضائية  الداللة  م�ضتويات  ولتحديد 

واجلدول رقم )11( يو�ضح ذلك.
اجلـدول رقــم )11(نتائج حتليل التباين الأحادي للفروقات الفردية بني تقديرات اأفراد العينة على 

جمالت الأداة والأداة الكلية ح�ضب متغري املوؤهل العلمي

م�ضتوى الداللةقيمة فمتو�ضط املربعاتدرجة  احلريةجمموع املربعاتم�ضدر التبايناملجال
4.24122.1214.480.01بني املجموعاتاملجال ال�ضحي

71.4471510.473داخل املجموعات
75.688153الكلي

2.69121.3452.830.06بني املجموعاتاملجال االجتماعي
71.7711510.475داخل املجموعات

74.462153الكلي
0.89520.4481.050.35بني املجموعاتاملجال النف�ضي

64.0971500.427داخل املجموعات
64.992152الكلي

2.76021.3802.680.07بني املجموعاتاملجال االقت�ضادي
77.1771500.515داخل املجموعات

79.938152الكلي
1.98720.9932.710.07بني املجموعاتاالأداة ككل

55.4191510.367داخل املجموعات
57.406153الكلي
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  يبني اجلدول رقم )11( انه ال توجد فروقات فردية ذات داللة اإح�ضائية عند جميع جماالت الدرا�ضة 
اإلى وجود فروق ذات داللة  النتائج  » فقد دلت  ال�ضحي  املجال   « االأول  املجال  با�ضتثناء  الكلية،  واالأداة 
مو�ضح يف  هــو  وكما  البعيدة  للمقارنات  توكي  اختبار  ا�ضتخدام  الفروقات، مت  تلك  ولتحديد  اإح�ضائيـة 

اجلدول رقم )12(
جـدول رقم )21(نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية يف تقديرات اأفراد العينة ح�ضب متغري املوؤهل 

العلمي على املجال ال�ضحي

الداللة االح�ضائيةمتو�ضط الفروقات JI�J املوؤهل العلمي املوؤهل العلمي 
0.3620.098دبلوم ثانوية عامة فاأقل 

0.010 )*(0.404بكالوريو�س
0.098-0.362ثانوية عامة فاأقلدبلوم

0.0420.957بكالوريو�س
0.010 )*(0.404ثانوية عامة فاأقلبكالوريو�س

0.0420.957-دبلوم

) 0.05=α ( ذات داللة اح�ضائية عند م�ضتوى الداللة *
 ،) 0.05=α ( اأن هناك فروقات ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )يبني اجلدول رقم )12
بني متو�ضطات تقديرات اأفراد العينة ح�ضب فئات املوؤهل العلمي )ثانوية عامة فاأقل ، ودبلوم وبكالوريو�س( 

ول�ضالح الثانوية العامة 
ج- ح�ضب متغري �ضنوات اللعب مت ح�ضاب املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية كما يف اجلدول رقم )13( 

جـدول رقم )31(املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد العينة لدور مدربي 

كمال الأج�ضام ، ح�ضب متغري �ضنوات اللعب

االنحراف املعياري املتو�ضط احل�ضابي العدد�ضنوات اللعب املجال
51213.810.66�ضنوات فاأقلاملجال ال�ضحي 

10-6243.760.90
1193.390.65�ضنة فاأكرث

1543.780.70املجموع
51213.870.69�ضنوات فاأقلاملجال االجتماعي

10-6243.800.73
1193.510.73�ضنة فاأكرث

1543.840.70املجموع
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51203.900.66�ضنوات فاأقلاملجال النف�ضي 
10-6243.930.71

1193.830.47�ضنة فاأكرث
1533.900.65املجموع

51203.650.72�ضنوات فاأقلاملجال االقت�ضادي
10-6243.800.77

1193.610.65�ضنة فاأكرث
1533.680.73املجموع

51213.810.60�ضنوات فاأقلاالداة ككل
10-6243.820.72

1193.590.49�ضنة فاأكرث
1543.800.61املجموع

يبني اجلدول رقم )13( اأن هناك فروقات ظاهرية بني تقديرات اأفراد العينة ح�ضب متغري �ضنوات اللعب، 
ولتحديد م�ضتويات الداللة االإح�ضائية لتلك الفروقات ، مت ا�ضتخدام اختيار حتليل التباين االأحادي ، وكما 

هو مو�ضح يف اجلدول رقم )14(
اجلدول رقم )41( نتائج حتليل الأحادي للفروقات الفردية بني تقديرات اأفراد العينة على جمالت 

الداة والأداة الكلية ح�ضب متغري �ضنوات اللعب

متو�ضط درجات احلرية جمموع املربعاتم�ضدر التبايناملجال 
املربعات

قيمة 
)ف( 

م�ضتوى 
الداللة 

1.48920.7441.5150.223بني املجموعاتاملجال ال�ضحي 
74.1991510.491داخل املجموعات

75.688153الكلي 
املجال 

االجتماعي
1.09520.5471.1270.327بني املجموعات

73.3671510.486داخل املجموعات
74.462153الكلي 

0.5720.0280.0650.937بني املجموعاتاملجال النف�ضي
64.9361500.433داخل املجموعات

64.992152الكلي 
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املجال 
االقت�ضادي

0.46120.2310.4350.648بني املجموعات

79.4761500.530داخل املجموعات
79.938152الكلي 

0.42920.2150.5690.567بني املجموعاتاالأداة ككل
56.9771510.377داخل املجموعات

57.406153الكلي 

يبني اجلدول رقم )14( انه ال توجد فروقات فردية ذات داللة اإح�ضائية يف تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة 
لدور مدربي كمال االأج�ضام على جميع جماالت الدرا�ضة واالأداة الكلية ، يعزى ملتغري �ضنوات اللعب 

مناق�ضة النتائــج/ مناق�ضة وتف�ضري النتائـج املتعلقة بال�ضوؤال الأول :
والقت�ضادية  والنف�ضية  ال�ضحية  املجالت  حتقيق  يف  املدرب  دور  »ما  على:  الأول  ال�ضوؤال  ن�ض 

والجتماعية لالعبي كمال الأج�ضام من وجهة نظر الالعبني(؟. اأ�ضارت النتائج اإلى اأن »املجال النف�ضي« 

قد احتل املرتبة االأولى واأن »املجال االجتماعي« جاء باملرتبة الثانية بينما كان » املجال االقت�ضادي باملرتبة 
االأخرية . كما كانت تقديرات اأفراد العينة على االأداة الكلية تقابل التقدير بدرجة كبرية .ويعزو الباحثون 
ال�ضبب اإلى ما لهذه الريا�ضة من خ�ضو�ضية توجب على املدرب التواجد معظم وقت التدريب بالقرب من 
الالعب كاأحد اأهم عوامل االأمن وال�ضالمة خ�ضو�ضا عند التعامل مع اأوزان كبرية يف الوحدة التدريبية، 
وهذا القرب بدوره يجعل من املدرب حمفزا كبريا لالعب من حيث املوؤازرة والت�ضجيع وا�ضتخدام االألفاظ 
ذات التاأثري االيــــجابي على الالعب )اأح�ضنت، اأنت البطل القادم ، اأنت قوي واأمامك م�ضتقبل زاهر...( 
مما يجعل من دور املدرب النف�ضي واالجتماعي هي االأدوار الن�ضطة “Active Roles“ كما اأ�ضار الع�ضل، 
اإبــــراهيم) 1997( حيث تكون االأبرز يف الظهور اأثناء التعامل مع الالعبني ويف معظم الوحدة التدريبية 
ملا لهذان الدوران من اأهمية يف ا�ضتقطاب امل�ضرتكني وامل�ضجلني يف النادي حيث يعمل هذا املدرب مما 
قبل  من  اخلارجي  الدعم  ل�ضح  وذلك  النادي  هذا  وا�ضتمرار  جناح  يدعم  الذي  املادي  العائد  له  يكون 
اأنه  حيث  من  للدور  تعريفه  يف   Eitzen and sage, 1980 اأكده  ما  وهذا   . االأهلية  اأو  الر�ضمية  اجلهات 
“اأفعال االأع�ضاء منظورا اإليها يف مالءمتها للبناء االجتماعي ) اأي مالءمتها مع القيم ال�ضائدة ( والدور 
بهذا املعنى ي�ضري اإلى الطرق التي يت�ضرف بها اأع�ضاء جمتمع ما �ضواء بق�ضد اأو دون ق�ضد مبا يتفق اأو 
يتعار�س مع املعايري التنظيمية القائمة. وقد اتفقت هذه النتيجة مع درا�ضة علي ) 1987( والتي اأ�ضارت 
اإلى ظهور نواحي القوة يف كل من جمال اخل�ضائ�س ال�ضخ�ضية ، العالقات العامة، بالن�ضبة الآراء العبات 
اجلمباز يف م�ضر .كما اتفقت نتائج الدرا�ضة مع درا�ضة دو�ضيف )Docheff 1989( التي اأ�ضارت نتائجها 
اإلى اأن الدافعية والتحفيز ح�ضل على اأعلى متو�ضط ، وقد ح�ضلت املحاور جميعها على متو�ضط مقداره 
اإلى  اأ�ضارت  التي  واآخرون )2005(  دوروثي  درا�ضتي  مع  اتفقت  .وكذلك  بلغت )%84(  بن�ضبة   )4.02(
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وجود عالقة ايجابية بني الدور النف�ضي للمدربني وم�ضتوى التطور املهاري لالعبني، واأكدت على اأهمية 
الدور االجتماعي يف تطوير املهارات لدى الالعبني بالتوازي مع الدور التعليمي كما اأكدت الدرا�ضتان اإلى 
اأي�ضا مع درا�ضة  اأهمية دور املدرب االجتماعي والنف�ضي يف تنمية املهارات للريا�ضيني. واتفقت النتائج 
فليبي واآخرون 2001. التي اأكدت نتائجها على االآثار االيجابية لدور املدرب النف�ضي على النواحي النف�ضية 
وال�ضخ�ضية لالعبات اجلمباز خالل مراحل املو�ضم الريا�ضي عامة. اإال اأن نتائج هذه الدرا�ضة اختلفت 
مع الدرا�ضة التي قام اأبو �ضامل 1996 والتي اأ�ضارت اإلى اأن دور املدرب فـي االإعداد النف�ضي احتل االأهمية 
االأخرية باملمار�ضة من قبل املدربني من وجهة نظر الالعبني، ويف�ضر الباحثون ذلك اإلى اختالف اأهمية 
االأدوار وتفاوتها تبعا لنوع اللعبة ومتطلباتها من حيث االألعاب اجلماعية واالألعاب الفردية اإ�ضافة اإلى ما 

تفر�ضه معطيات الواقع وبيئة جمتمع العمل على تفاوت االهتمام بالقيام بدور دون االآخر .
يف  املدرب  دور  يف  فروق  هناك  ون�ضه:»هل  الثاين:  بال�ضوؤال  املتعلقة  النتائـج  وتف�ضري  مناق�ضة 

حتقيق املجالت ال�ضحية والنف�ضية والقت�ضادية والجتماعية تعزى للمتغريات اأفراد العينة )العمر، 

املوؤهل العلمي، �ضنوات اللعب (؟. 

جماالت  جميع  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فردية  فروقات  يوجد  ال  اأنه  اإلى  النتائج  اأ�ضارت  حيث 
الدرا�ضة واالأداة الكلية، با�ضتثناء املجال االأول »املجال ال�ضحي« فقد دلت النتائج اإلى وجود فروق ذات 
فاأقل،  عامة  )ثانوية  العلمي  املوؤهل  فئات  ح�ضب  العينة  اأفراد  تقديرات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائية  داللة 
ودبلوم وبكالوريو�س( ول�ضالح الثانوية العامة. ويف�ضر الباحثون ذلك اإلى اأن م�ضتوى املعايري والتوقعات 
اإليه  ي�ضري  ما  وهذا  العلمي  املوؤهل  بزيادة  يزداد  ال�ضحي  بالدور  للقيام  املدرب  من  املتوقعة  واملطالب 
)خاطر، احمد، 1984( من حيث اأن فكرة الدور تت�ضمن �ضلوكا متوقعا من جانب الع�ضو يف موقف معني، 
ويرى عطية وجمعة  للمجتمع،  العامة  الثقافة  اإطار  املتوقع �ضمن  ال�ضلوك  بدورها حتدد هذا  واجلماعة 
)2001( اأن التوقعات توجد يف الن�ضق االجتماعي، وهي نتائج للثقافة، وهذه القواعد املنتظرة عند اأداء 
اأي فرد يف املجتمع عندما ي�ضغل مركزا  اأن ي�ضلكها  الدور هي قواعد ال�ضلوك التي يتوقع معظم االأفراد 

معينا.

ال�ضتنتاجات:
مدى فاعلية الدور النف�ضي واالجتماعي يف حتقيق تقديرات كبرية من ر�ضى العبي كمال االأج�ضام - 1

على ما يقوم به املدربون من اأدوار.
ارتفاع �ضقف التوقعات واملعايري املطلوبة من املدرب للقيام باأدواره مع زيادة املوؤهل العلمي لالعب - 2

وخ�ضو�ضا يف املجال ال�ضحي.
هناك تقارب يف وجهة نظر الالعبني اجتاه ادوار املدربني باختالف متغريات العمر واملوؤهل العلمي - 3

و�ضنوات املمار�ضة.
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التو�ضيــات 
اأدوار املدربني ب�ضورة منفردة لكل دور للتحقق من مدى حتقيق الدور وب�ضكل - 1 اإجراء درا�ضات على 

اأكرث خ�ضو�ضية لكل جمال .
التعرف اإلى الكفايات املعرفية لالعبني والتي يتم االرتكاز عليها يف تقييم ا<وار املدربني .- 2
�ضابطة - 3 كجهة  االأج�ضام  لكمال  االأردين  االحتاد  مظلة  حتت  ومتابعتهم  املدربني  تاأهيل  على  العمل 

ومراقبة للمدربني ومدى كفاءتهم يف القيام باأدوارهم بكفاءة .
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