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الفعال  واالتصالالعالقة بين السمات الشخصية لألخصائي النفسي الرياضي 
 بالالعبين

 (*)يالكيالن د/ أسامة محمد

اداألة ددداالدراي ادددلداةجدددادرات ددداادرا  ددداودااددد الدراية ددد ادردتهدددالدرااةرادددادرادددعدرات دددةلد  دددعامللخصصص   
را القددادندد سدراادد الدراية دد ادورات دداادرا  ددااداألة دداالدراي اددلدراة اضددلد ددسدوجهددادي ددةدااةراددادراة اضددلد

ا ددمد ددسدا نددلدمددةلدقدداادنمدداد ددسديدداا دد05  يدداد ددسد  ددعددراددتةاادرا دديهودراو دد ل،دودراال ندد سد  يددادران دد 
قاا ددداد،ود(7552رااددد الدراي اددد اد  دددارايد رام اليدددل، ق دددا ددتقيددد سوتددداددرا قددداواوسدرا دددةمدويددداا دريندددلدراة اضدددل 

،دون ددادا ددمد ددسد جت ددثدران دد دو ددسدةدداة د  يددادران دد در ااادد اد75  ددعدد(8991رات ددااد  دداراد  ايد  ددالو ،د
 ددال  اد ق ددا دراادد الدراية دد اد ددسدةددالاد ن ددااسدات ددةلد  ددعدراادد الددراددعرانا دد دتو دداددستطن ددادرا ق اادد 

 قدادرا توادطدرا داادا ق دا درااد الدراية د اد    دادودد دسدوجهدادي دةدراال ند س راية  اداألة االدراي ادلد
%(دفددلد ن دداادرا ق ددا د ددسدوجهددادي ددةدا نددلدمددةلدراقددااد  يددادران دد داددا در ة دداالد95. 19ياددن ادقدداة اد 

 دددال  ادقاا دددادرات ددداادرا  دددااد دددسدةدددالاد  تور دددادات دددةلد  دددعداةجدددادرات ددداادرا  دددااد دراي ادددلدراة اضدددل
 قددادرا تواددطدرا ددااداقاا ددادرات دداادرا  دداادر   ددادياددن ادقدداة ادوددالدراي اددلد ددسدوجهددادي ددةدراال ندد س األة ددا

%(دفدددلدفا   دددادراتور ددداد دددسدوجهدددادي دددةدا ندددلدمدددةلدراقدددااد  يدددادران ددد دادددا در ة ددداالدراي ادددلد889 90 
تندداطداراد   دداالد  هددةلدرا القددادندد سد ن ددااد ق ددا دراادد الدراية دد ادوراتور ددادرا ا ددادوجددوادرةدوددراة اضددل 

 ددسدوجهددادي ددةدا نددلدمددةلدراقددااد  يددادد50 5(د يدداد اددتوند  يو دداد987 5د–618 5طددةا د وجددمد ددادندد سد 
دران  داا در ة االدراي الدراة اضلد

 العب كرة القدم –األخصائي النفسي  -االتصال الفعال  –الكممات الدالة: السمات الشخصية 

 املقدمة 
فلدتمو سدرادي  درانيدة ادواد وإلدرإلياداسددتهتادناةراارإليااي ادراتلد  اد  ادراي  د  ادرا  واد

و دددادد،دفدددلد دددوةسدرا ةت  دددادا ت دددةلد  دددعداورفدددثداددد ومىدوقاةرتدددىدا ادددا اتىد  دددعدت ا ددداد اددد ومد  اتدددى
 يمالتىدوي ةًردات قادراي  درانية ادوتي مدنور  دراا وإلدواورفثدت ةفالدرإليااسدفقاد  ن لداةرااد

ضةوة ًاداماد يااسد ن  دفلدرا قااادراي ا اد  عد ق قتهادفلديلءد سدرا ة دادرا    دادد  ادراي  د  ةرًد
ناد سداةرادتهادوري جداادراي  دو ةطااهادراتلدقادتقلد  ااد نةرز اد يماللد   ياد دو طةادمث ةًردفلدة ا اًد

ضدداءد  ددعدرا يددماللد دداداهددادا ددتتد جدداالدجا ددالداالاددتزرالد ددسد دد ردرا  ددادواز دداالدراقدداةلدرإليتاج ددادوراق
راي ا ادرا ت  قادنهادو سد يادرتا لد  اا سدتطن اد ناائدواةراالد  ادراي  دوي ة اتدىد تدعد  دن لد

  (6،دص7552 رام اليل،ددت ادج  ثديور لدرا  الدو يهادراة اضا
 سد  ددادراددي  دراة اضدد   اد ددسدرا  ددوادراها ددادا    تددلد( 26، ص2009)عالالى  و ددة د

 يافاالدراة اض ا،د   د هتادنن  درا وضو الدراي ا ادرا ةتنطادناايياطدراتاة مدراة اضلدورا
راة ددااصدوراادد الدراي ادد ادا ية دد اددلراة اضدد  لد ةت ددلد جااتددىدو اددتو اتى،دم دداد ن دد دفدد

                                                 
  جا  ادطيطاد– اة دنقااد  ادراي  دراة اضلدنم  ادراتةن ادراة اض اد(* 
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راتدددلدتيدددمادر ادددا دراددد رتلدا ييددداطدراة اضدددل،دنهدددالدتطدددو ةد ددد ردرايدددو د دددسدراييددداطدرانيددددةند
دت لد يام ىدراتطن ق ا و  اوااد  جاادرا  وادرا    ادا ة

راددت و د  ددعدر ت ددااد   ددادقدداد سد  هددوادراية دد ادد(131، ص2003)فالال ز و دد مةد
 ا ةد  ردرا ت ااد سدت اادفلدوجهالدراي ةدي دود  هدوادراية د ا،دو د ردد      اءدراي  ،د

ؤ دا،درات ااديتود سدتيو در طةدراي ة ادراتلدتادرا ت ااد   هادو  عديو درااةراالدراتدلدتداد جةر
و دددسدثدددادف ددد  د يددداإلدت ة دددلد ددد  تدا ية ددد ادو ةدددةدةطدددف،دف  ية ددد اد  ددداسدمث دددةلدتةت دددلد

دناةتاللدراهالد سدرات ا اد  هادو سدراة   ادرا    ادراتلدتادرا ت ااد   ها 
دلقددا هادرا   دداءدفدددلسد يدداإلدرا ا دداد ددسدرلةرءدراتدد ( 56، ص1992) الزار سادد رد ددةند

راادد الددلراادد الدراددعدثالثدداد يددور دا  و  تهددادو    تهدداد ددد طدداةدي ة ددادراادد ادا  اواددادت ددي ل
تن غدقاةًردورض ًاد سدراا اال،ددCardinal Traitsر    ادورا ةمز ادوراثايو ا،دفااا الدر    اد

ن  دد دتةضددثداهدداد   دداد ييددطادرا ددةاد  ددادنيددماد نايددةد ودي ددةد نايددةدو ددا نهاد  ةفهددادج دداًرد
  عد ثادت إلدرا  ادناا  ادرااااالد ودراناةزل،دو  ردرايو د سدو  نتد يهوةًردنهادو ط اد   ايًاد

 Centralرااد الداد  ديداا ًادواد  مدسد ال  تدىدنادهوااداداندمدادفدةا،د  دادرااد الدرا ةمز داد

Traitsت  زدرا ةاد اد يهادادت  ادقولدراا الدراةا ا ا،دو  ادراا الددلر مثةدي و ًادوراتدلفهد
و ددلدراية دد ادو مثددةدتةم ددزًرد ددسددل قدداد دداوثًادو    ددادفدددلفهدددSecondary Traitsراثايو دداد

 تيتانها دلتؤاند ا هادو  ضًاد سد   درا ينهالدراتدل   درااتجانالدرات

 يىدطورادراايورلدراق   ادرا اضد ادوةدالادرجت ا دالدفدلد(102، ص2002) عى  و  مةد
 International Society of Sport ج ددد د ارةلددراج   دددادرااوا دددادا  دددادرادددي  دراة اضدددلد

Psychology (ISSP)مدددداسدرايقددددا دراددددارااد دددداوةد ددددواد    ددددادت   دددداداوةدر ة دددداالدراي اددددلدد
راة اضددلدو  اواددادإلقيددا درادداوادنضددةوةلدرااددت ايادنهددؤاءدر ة دداا  سدا  اوادداد  جدداادراتما ددادندد سد

االةتقدداءدنمددادقدداةرتهادوطاقدداتهادراجوريددمدراناي ددادورا ةم ددادورا هاة ددادوراي ادد اداددا دراال ندد سدراة اضدد  سد
ونااتاالد  ماي ادر ارءدراة اضلدنففضاد اد  مدس،دوفدلد طداةد د درا  هدوادقا دلدراج   دادرااوا دادا  داد
راي  دراة اضلدناامتاناد الدج  ثدرا جاسدر وا ن ادراوطي اد وض ادرا   ادراق ونداوجدواد ثداد د د

دراة اض  سدورا ةادراة اض ا در ة االدراي الدراة اضلدا   اد ثدراال ن سد
 سدية  ادر ة االدراي الدراة اضلدج  اد سدرااد الدد(71، ص2010)بدرانو  مة

راجا  ادورا ق  ادورا زرج دادورإلةرا دادراتدلدت  دزدر ة داالدراي ادلد دسدي دةسدفدلد ةت دلدرا ورقدل،د
ن يهدا،دو سدمداداد ادرا   دزلدرا ت ا  دادف  داددرااد ال  د سدراية  اد نداةلد دسدو دالد تما  داد دسد

د ددت  زدر ة االدراي الدراة اضلد سدي ةسدت ادجزًءرد سد   زرلدراية  ا
سالالالماعيلشالالالمع ن   و ت دددادمددداد دددسد     دددادتورجدددادر ة ددداالدد  دددع(42، ص2002) ا 

راي الدراة اضلدفلد    ادراتاة مدورا يافاالدراة اضد اداألييدطادراة اضد ادرا ةا دادوراج ا  دا،د
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االدراي اددلدراة اضددلد  دداة د ددسدةددالادرات دداارلدراة اضدد ادور يا ددادو سد جدداالد  ددادر ة دد
راة اضدد ادنمدداد اددتو الدرا ددةادراة اضدد ادرا ةت  ددادمدداا ةادراقو  ددا،دو يا ددادفددةادرادداوة درا  تددازد

 نفيور ىدوم اإلدقطا درايايا س 

دادلتياودراة اضدلدرا  داادفقدادا قاةلد  عدرات داادد  ادف  اد ةصدر تالإلدراة االدراي الد
تهددالد دد سدد(2015)عمالالرا      ددادرات دداادرا  دداادفددلدرا    ددادماةراددادناان دد درااةراددالدرااددانقاد

رااةرااد اعد  ةفداداوةدةندةلدرا داةمدراة اضدلدوري مااداتهاد  دعدت اادإلدرا ة دادراة اضدل،د يد ةًرد ادعد
توضددد تد ددداند ندددةرزدرام ددداءلدرا    ددداداددداندرا ددداةمدو ددداندتفث ة ددداد  دددعدةو درات اادددإلدا  ة دددا،دو  ضدددًاد

    دددادراةندددةلدرا ددداةمدفدددلدت اددد سد ادددتوند هاةرتدددىدرإل  ددداا ادا  ة دددادراة اضدددل،دو ة دددةًردتوضددد تداوةد
ية ددد ادرا ددداةمدفدددلدت اددد سدوةفدددثد ادددتوندر ارءدوت ق دددادرايتدددااودرإل جان دددادا ة اضدددالدراج ا  دددا،د

ت دداا ادو ددالدرااةراددادراددعدت   دداد اةرمددالدراال ندد سداألف دداادراSagar&Jawett(2012)واةراددا
راتداة مدوتفث ةرتهداد  دعدراال ند س،دواةراداددلرا ااةلد سدرا اةمد يادةااةلدرا ناة الدو يادراةطدفدفد

Lanning et al (2011)افلدراميلد سدرا القادن سد هاةرلدرات اادااندرا ةيدا سدراتةندو  سد 
ندراواددااادرسدرات دداادرا  ددااد  دداد قددودLunenburg (2010)وتيدد ةدد،وقدداةتهاد  ددعدتق دد ادراط نددا

 الميمبالاليواةراددادو سد قددارةدتورجدداسد ددؤثةد  ددعدفا   ددادرا ددةادراية  ا،دتددي ادرا القددادندد سدرافددةرادلراتدد
 دافلد ادعد  ةفداد هداةرلدرات داادراتدلد ت تددثدنهدادرا ةيدادم داد ةر دادرا اتةيداوسدو    تهدداد(2009)

ا    ددادوي ددةدرا    ددادراتددلدفددلدتقددا ادراةا ددادرإلةيدداا ا،دو  ةفددادرا ددةوادفددلدتددورفةد هدداةرلدرات دداادر
 Kuntza et al ت دلدنهدادرا ةيداوسدو    تهدا،دورا دةوادفدلد هداةرلدرات داادو    تهدا،دواةراداد

 افلد اعدراميلد سدفا   داد    دادرات داادفدلدرا    دادراةيداا اد دسدةدالاد ثدةدتداة مدد(2009)
را تقا دددا دون ثدددلداةراددداددرا ةيدددا سدا  نتددداا سد  دددعد هددداةرلدرات ددداادر اااددد ادو هددداةرلدرات ددداا

اةجددددادراددددتةارادرا ةيددددادا ي ددددالدرا قان ددددادرإلةيدددداا ادو القتهددددادندددداايو دراجت ددددا لدد(2005) الجعالالالالافرة
دا  ةيا د

،دويال د دوجدواد القدادفدلدرا جداادراة اضدلدونياءد  عد اداناديال د د    دادرات داا
راها ددادا ادد وإلدرإلياددايل،د،دوراتددلدت تنددةد ددسدرا  دداارلداال ندد سدندد سدرات دداادورا اجددالدراي ادد ا

   دتتاد    اد ينا درا اجالدراي ا اد دسدطة دادراق داادناات دااد دثدرلةدة سدورات ا داد  هداد
  ددعد يددنا دما دداد ودجزاددلداةيناتددىددراال ددمنيددماد دد  تدويدداجت،دورادد  د ددؤا د اددعد  ددواد

زرلدوري دددددددةرزدرايجدددددددادوات ق دددددددادر  دددددددارلدراتدددددددلد ةيدددددددمدفدددددددلدت ق قهددددددداد ثدددددددادراةر دددددددادوراادددددددتقةرة
د( 82،دص7585 ي ةدرهلل،دراة اض ا
قددادر ت ددلدادد ردتةجددثد    ددادراتور دداد اددعدراقدداةلد  ددعدرا يدداةمادورات ا دداد ددثدرلةة س،ود

مث ةد سدرااةراالدنت ا ادراورةدر ة االدراي الدراة اضلدو  اتىدراية  ادوم ا اتىدرا هي داد
ة ا دادراي اد اداال ند سدوتفا ادًادر ارادراة اض  سدوراتور اد  هاداتقدا ادرادلوراتة   ادواوةلدف
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  عد  ردرا هادفقاد اده لد دااد دسدرااةرادالدوران دو دفدلدن داسد دادادنادوتدفتلدفدلد قا دادت دإلد
 دافلدرات دةلد  دعداوةدرا تة دصدراي ا ااة اضدلدفدلدراة ا داد(2000) راتالبرااةراالداةراداد

ؤ ددداد ادددتقن  ادادددعدوضدددثدةد  دددافلد(2001) عنالالالان  ججالالالاجورا دددارادراي ادددلدا ة اضددد  س،داةراددداد
 ددددددافلدرات ددددددةلد دددددداند اةرإلد(2004) السالالالالالالقا راة اضل،اةراددددددادداددددددألاورةدر ة دددددداالدراي اددددددل

ارة دد سدو دداةن س(دا  هددوادراة دداالدراي اددلدراة اضددلدواوةلدفددلد راة اضدد  سدراادد وا  س ا ن سدوري
 دددددافلدرات دددددةلد  دددددعد  هدددددوادراال نددددد سدرااددددد وا  سد(2006) السالالالالالقا را جددددداادراة اضل،اةراددددداد

  ادراي  دراة اضلدويو دراةا الدرا ط ومدتقا  هاد سدقندادر ة داالدراي ادلدراية لدي ود
مدةلدراقدااددي دودرااتيداةرلددل دافلدت ا دادرتجا دالدا ند(2006) الجكيم عبدراة اضل،اةرااد

راي الدراة اضلدو اإلد سدةالادتقي سد ق ا درا اادرياةاوسدومسد دوا ددر ة االراي ا اد سد
د دددافلدرات دددةلد  دددعدرا ددد الدراية ددد ا(2007) بالالالرا يم ا  خميفالالالة راددداداالتجا دددالدراال ن س،اةد

فقدداد ددافلد(2010مجمالالد )راة اضل،واةرادداددراي اددلدورام ا ددالدرا هي ددادوراتة  دد اداألة دداال
رادددعدت ددد  ادةؤ ددداد ادددتقن  ادي دددودادددناد  دددارادوتف  دددادر ة ددداالدراي ادددلدراة اضدددلد دددسدةدددالاد

ي ة ددادوراتطن ق ددادراتددلدتتضدد يهادرانددةر ودرا ت  قددادرات ددةلد  ددعد  ددادرانددةر ودوراتقي ددالدراي ادد ادورا
نااتف  ادرا هيلداألة االدراي الدراة اضل،دورا داةمدرا ق دلدفدلدراداوادرا تقا دا،دو  دادراةطدطد
ورانددددةر ودرااةرادددد ادراةا ددددادنااتف  ددددادرا هيددددلداألة دددداالدراي اددددلدارةددددادرام  ددددالدرا تة  ددددا،د

ا   ا،ورتجا ددددالدرا  يددددادرا ةتدددداةلدي ددددودراةطددددطدوم  ددددالدراتةن ددددادراة اضدددد ادفددددلد ة  ددددادرااةراددددالدر
ورانةر ودرااةرا ادا وضو الدو يا ود  ادراي  دراة اضلدثادوضثدت وةد قتة دإل ارادوتف  اد
در ة دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالدراي اددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلدراة اضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل،دواةرادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد

راة اضدلد دسدةدالادنيدداءددراي ادلدر ة داالد ارءادعدرقتدةر دقاا داداتق د ادجددوالد د(2010) شالر 
راة اضددل،دوت ا ددادرا  ددا  ةدراورجددمدتورفة دداداتق دد اددراي اددلدر ة دداالد ارءالدقاا ددادا  ددا  ةدجددود

دراي اددلدر ة دداالد ارءوت ا دداد ؤيددةرلد  ددا  ةدجددوالدراة اضددلددراي اددلدر ة دداالد ارءجددوالد
 دددافلدرات دددةلد  دددلدرتجا دددالدراال نددد سدي دددود(2015) خالالالر نآالشالالالافعي   ،دواةرادددادراة اضدددلد

 ددسدةددالادنيدداءد ق ددا درتجا ددالدراال ندد سدي ددودر ة دداالددر ة دداالدراي اددلدراة اضددل،دو اددإل
راي ادلدراة اضدل،دورات دةلد  دلدرا دةوادفدلدرتجا ددالدا ندلدمدةلدراقداادي دودر ة داالدراي اددلد

 ; Gordon (2007)مدداًلد ددسد  ددادرااةراددالدر جينددلدماةراددا،دراة اضددلدتنً ددادايددو درااةجددا

Winstone&Gervis (2006) ; Martin (2005) ; Martin et al (2004)فقداد يدلد
 مثةدناةرااد  اةاداد  دادرادي  دفدلد جداادراة اضدادوندتنةرزدوت ا دادرا ت اجدالدرا هي دادراالز داد

و اإلدفلدرا جااددي وسا  ادر ة االدراي الدراة اضل،دورا هاادرا وم اداىدورتجا الدراال ن سد
 راتطن ادا  ادراي  دراة اضل 
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 ارةلددل سدرا دددا   سدفددد(8، ص2002)عالالالى  و ددد مةدو  ددداد وضدددتد    دددادرااةراددداد ددداد مدددةلد
راة اضدداد ودن ددمدرا دداةن سدراة اضدد  سداد ددةوسد    ددادراددتةاراد ة دداا  سدي ادد  سدا   ددادفددلد جددااد
راة ا ددادورا ددارادراي اددلداال ندد سدراة اضدد  سد ودرا ددةادراة اضدد اد  ددلد اددا درا مددةلدراةاطاددادا ددن مد

ا  داد ددثدمرا جداي سم ودمرا تة  د سد ق دلمدو دودر  دةدرادد  دندفسد دؤاءدر ة داا  سد ه دتهادر اااد ادر
 تط مدضةوةلدراتو  ادنف   ادتورجاد ة االدي الدة اضدلدامدلد ادهادجيدًمد ادلدجيدمد دثدرا داةمد
راة اضدددلدوراطن دددمدراة اضدددلدورإلارة دراة اضدددلدفدددلدراةتقددداءدنااقددداةرلدورا هددداةرلدورااددد الدراي اددد اد

  دد ق لد االدرااورءدراي الاال ن سدراة اض  سداملد  ن وردفلد

 تددداداوةدر ة ددداالدراي ادددلدراة اضدددلد مايددداد يددىدررا يط ددداددر دددةندرانا ددد د دددسد ددد   دد د
 ا ددادفددلدراتدداة مدورا يافاددالدراة اضدد اد ددسدرجددادت ق دداد ةرمددزد تقا دداد  ددادج ددادمث ددةد ددسدرا ددةاد

اال نددد سدضددد سدجهدددازدرا ة ددداد دددسد جدددادرةت ددداةدردتادددت  سدنا ة ددداالدراي ادددلدراة اضدددلراة اضددد اد
 ددددثدمددددادا ددددمد ددددسدا نددددلدرا ة دددداد ثيدددداءدراتدددداة مدداوت ا ددددادرإلجددددةرءرلدرا    ددددادراورجددددمدرتنا هدددد

 توقددلدرامث ددةد ددسديجددا د،د  دد دا مت ددادندد اإلد ث دد درإل ددارادراة اضددلداال دمدورا ة دداددرا يافادالود
،درا  ددادوت ق ددادرا ددارلد  ددعدفا   ددادرات دداادوراادد الدراية دد اداألة دداالدراي اددلدراة اضددل

   دد،راايورلدراة ةلد  عدر ة االدراي الدراة اضلدوراتور ادنا ت اادمن ةفلددنةا اد يىود
ف دسدطة دادراتور داد دت مسدد،  تندةرد دسدر  دوةدرا  و دادراها دادناايادنادا ةت دلدر ييدطادراة اضد ا

 ةت ددلد جهددزلدرا ة ددادراة اضددلد ددسدتو دد ادةنددةرتهادو   و دداتهادووجهددالدي ددة اد اددعدراال ندد سد ود
ف  ددادن دديهادما ة دداالدراي اددلدو ج و دداد ددسدراال ندد سدرودا ددمدادد ردفدداسد    ددادراتور ددادطن  دداد
 يااي ادتت مادفدلديجا هدادرااد الدراية د ادا  ت دادواتمدوسدت ا   دادارا دادرا ةمدادفتيهدادتةضدثد
ا ددؤثةرلد تر ددةلد   هددادراادد الدراية دد اداألة دداالدراي اددلدراة اضددل،د  دداد وضددتد سدراادد الد

وراتور دداد ارلدفا  ددادادداندمدداد ددسدر ة دداالدراي اددلدوراال ددمد ود ددثدز ددالءدرا هيددادروددراية دد ا
ز الءدرا جاادورارةلدرا ة ا،د  د يياديجاد سد   دادراوقدلدراد  د قضدعدفدلدراتور داد دتاد دسدطة داد

 ودرايددارء،د  دد د اددتةاادر ة دداالدراي اددلدرات دداادرا  دداادا ةيددااددرإليدداةلرامددالادرودرا  يدد سد ود
ا دد ادراي ادد ادمف ددادراطددةادا ددادر ز ددالدراي ادد اداال ددمدوم   ددادرا  اف دداد  ددعد دد ادي ادد ادور

 اتقةلد سدةالادرات اادرا  اا،دو تضتد سدةالاد اداناد يدىدر ت دلدرااةرادالدرا    دادناةراداد
األة دددداالدراي اددددلدراة اضددددلدو القتددددىددراادددد الدراية دددد ار ة دددداالدراي اددددلداوسدران دددد دفددددلد

  را ةدرا ندا ادرانا  دراعد جةرءدت إلدرااةراادراة اض ادر ييطاادنال نلدناات اادرا  ا
 هدف الدراسة:

 تهد  الدراسة الجالية الى التعر  عمى:
دراا الدراية  اداألة االدراي الدراة اضلد سدوجهادي ةدراال ن سد  يادران    -
دسد  يادران   اةجادرات اادرا  ااداألة االدراي الدراة اضلد سدوجهادي ةدراال ن  -
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را القادن سدراا الدراية  ادورات اادرا  دااداألة داالدراي ادلدراة اضدلد دسدوجهداد -
دي ةدراال ن سد  يادران   

 فروض الدراسة:

 دددسدوجهدددادي دددةدتوجدددادن دددمدرااددد الدراية ددد اداألة ددداالدراي ادددلد  مدددسدت ا دددا هاد -
 راال ن سد  يادران   

راة اضدلد دسدوجهدادي دةدراال ند سد  يدادالت اادرا  ااداألة االدراي الدادااةجد وجا -
 ران   

 وجدداد القددادندد سدراادد الدراية دد ادورات دداادرا  ددااداألة دداالدراي اددلدراة اضددلد ددسد -
دوجهادي ةدراال ن سد  يادران   

 
 :مصطلحات الدراسة

 األخصائي النفسي الرياضي:

 تد ادتط ثدت اد سد ادتو د ارءدراال ند سد دسدةدالادراتو  دلدرا دد دراد   دودرايدةصد
اقدداةرتهادوت ز دددزد هددداةرتهادراي ادد ادو ادددا اتهاد  دددعدتجيدددمدراي  دداالدوراتدددوتةرلدناإلضدددافادرادددعد

فوز د اا ها اد يمالتهادراية  ادوراتلدتؤثةدن وةلد نايةلد  عد اتو در ارءددلرا اا  ادف
د( 896،دص7558وناةدراا س،د

دالشخصية:السمات 
ان ا ددادرا   طددادنطددةاداددنادت ا ددا اداددورءدراددت ارارلدثانتددادياددن ًاداالاددتجانادا  ورقددلدر

 ( 77،دص8999 الو ،دمايلد ورقلد  ات اد ود هي اد ودتيافا اد 

 :التصال الفعال لألخصائي النفسي الرياضي

 ود ةادداادد،نفيددىدراقدداةلد  ددعدتنددااادويقددادرا   و ددال:يمكالالن تعريفالالة التعريالال  ا جرائالالي التالالالي
راال ددددمدراة اضددددلدةددددالاد ورقددددلدراتدددداة مد ودة اضددددلد ة دددداالدراي اددددلدراروراددددتقناادراةاددددااادندددد سد

دورا يافاا 
 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:

دراتةاادرانا  درا يهودراو  لدا ياانتىداطن  ادرااةراا 
 

 مجتمع وعينة الدراسة:

 مجتمع البجث:
راددعدد75 (دا ددمدمددةلدراقدداادفددلدرا ة  ددادرا  ة دداد ددسد25ريددت اد جت ددثدرااةرادداد  ددعد 

داد7582يد7586اا درا قاواوسدرا ةمدورينلدةالادرا واوادراة اضلدايا(دني5.
 عينة الدراسة:

 أ ال: العينة األساسية:
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مددددةلدقدددداادنمدددداد ددددسديدددداا د ددددسدا نددددلددا ددددمد05تمويددددلد  يددددادرااةراددددادراااادددد اد ددددسد
دراة اضل درا قاواوسدرا ةمدوياا درينل

 ثانيا: عينة التقنين:
در ااا ا سدةاة د  يادران  دا مد سد جت ثدران  دو د75تمويلد سد

د(8وقادقاادرانا  د سدراتفماد سدر تارا ادن ايالدرا  يادم اد ود وضتدنجاواد 
 ت صي  العينة في المتغيرات األساسية قيد البجث لبيان اعتدالية البيانات

 50ن= 
 را تر ةرل ا

 و ال
 راق ا 

درا تواط
 را اانل

 راوا ط
دراي ةرل

 را   اة د
 رااتورء  طترات 

      د  االدااالدراي ود 
 729 5 828 8- 868 7 555 78 755 78داياييهةدرا  ةدراز يلد8

 598 5- 909 8- 827 8 055 85 655 85داياييهةدرا  ةدراتاة نلد.

 .88 5 978 5- 290 0 .9 782 .9 اةجا  ق ا درات اادرا  اادم

        ق ا دراا الدراية  اد 
 206 5- 5.7 8- 289 5 055 9 75. 9 اةجا سدراي  االراتزرد8

 798 5 221 5 278 5 555 9 525 9 اةجا راجت ا  اد7

 97. 5 180 5- 619 5 055 9 095 9 اةجا راثقادنااي  د.

 790 5 69. 5 688 5 055 9 065 9 اةجادراتا  اد9

 596 5- 515 5- .67 5 055 9 915 9 اةجادراقاةلد  عد ورجهادراضروطد0

 9.9 8- 127 5 297 5 555 0 675 9 اةجادرتةا دراقةرةد6

 .17 5 2.. 8 .01 5 055 9 665 9 اةجادارف  ادرإليجازد2

 781 8 829 8 .18 5 555 9 5.. 9 اةجادرانار د1

 99. 5 .62 5- 685 5 055 9 025 9 اةجا راتورفاد9

 809 5- 987 5 698 5 055 9 962 9 اةجا را تواطدرا اادا  ق ا د-

را توادددطدرا ادددانلدوراواددد طدوراي دددةرلدرا   ددداة دورادددت  طتدو  ا دددادد(8 وضدددتدجددداواد 
رفددةرادرا  يددادفددلدرا تر ددةرلدراااادد ادق ددادران دد دو تضددتدقددةمدران ايددالد ددسددرااتددورءدااددتجانال

اد   دتةرو لدق اد  ا دادرااتدورءدو  ا دادرادت  طتد ددرا تارالر تارا ادراتوز ثدوت اثادرا ي يعد
د(د  اد  طعدااااد نايةلد  عدة ودران ايالد سد  ومدراتوز  الدرار ةدر تارا ا. ±ن سد

 أدوات جمع البيانات:

د(1)مرفق ( 7552،رام اليل  ق ا دراا الدراي ا ا:د  ارايد -
د(2)مرفق ( 16.،دص8991،د الو  قاا ادرات اا:د  اراد  ايد -
 (1)مرفق (2007،الكيىني): مقياس السمات النفسية/ إعداد أ الا 

  ص  المقياس: 
 لدرارسديدا  اد ت داالدران دااداق دا دراة دااصدراية د ادر اااد اد  دا اديد ادا ادرام اليدل،د

راثقدددادد-راجت ا  دددادد-(داددد الدية ددد اد راتدددزرسدراي  ددداالد9و  طدددعدرا قدددا داةجدددالد قانددداد 
د–رإلنددار دد- ددادرإليجددازدارف د-راقددةرةدرتةددا د-راقدداةلد  ددعد ورجهددادراضددروطد-دراثقافدداد-نددااي  د
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(د ندداةلدوتتمددوسدرا ندداةرت سدجدددزا  سدجددزءدا  ندداةرلدرا وجنددداد855  دددسدراتورفددا(دو تمددوسدرا ق ددا د
(،دو ط مد دسدراال دمد سد قدوادناإلجانداد81(د ناةلدوجزءدا  ناةرلدراااانادو اا اد 17و اا اد 

رام اليدددلد ادددا ادوقددداادد (اد–رادددعد ددداد دددادد–ي ددداد راتقدددا ةرل  دددعد نددداةرلدرا ق دددا دنت طددداءد  ددداد
نت جااد اادراتااادراارة لدا ق ا دراا الدراية  اد ادامد  ا دادراةتنداطدند سداةجدادمداد

د95 5 ناةلدنمادن ادون سداةجادمادن ادورا ج و درام لدا  ق ا دون غد  ا ادراةتنداط،د دادند سد
 ددداةمد  ث دددوسد0.ون دددغد  ا دددادرادددتقةرةدرا ق دددا د يدددادتطن قدددىدوري ددداالدتطن قدددىد  دددعد،90 5رادددعد

د 909 5اعد د272 5 و ًا،د ادن سدد80 ييطادة اض اد ةت  ادن اد
 صدق االتساق الداخمي لمقياس السمات الشخصية:

تداد ادامد  ا دادراتاداادرادارة لدند سداةجدادمداد نداةلد دسد نداةرلدرا ق دا دورا ج ددو د
و دسدةداة درا  يداد(دا دمد دسد جت دثدران د د75رام لدا ن ادراتلدت ث دىدرا نداةلد  دعد  يداد دسد 

در ن ددددداا(د وضدددددتد  دددددا اللدراةتنددددداطدنددددد سداةجدددددادمددددداد نددددداةلدو ج دددددو د7رااااددددد ا،دوجددددداواد 
د (077،دص7588   ا،د 

 (2)جد ل 
 معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكمية لمقياس السمات الشخصية لبيان معامل الصدق
 20ن= 

 ا
د  ا ا
 ادراةتناط

د  ا ا
 ادراةتناط

د  ا ا
 ادراةتناط

د ا ا 
 ادراةتناط

د  ا ا
 ادراةتناط

د  ا ا
 ادراةتناط

د  ا ا
 ادراةتناط

د  ا ا
 ادراةتناط

د  ا ا
دراةتناط

دران ادراتااثدران ادراثا سدران ادرااانثدران ادراااا دران ادراةا  دران ادراةرنثدران ادراثاا دران ادراثايلدران ادراوا
 ٭958 5 8 ٭198 5 8 ٭177 5 8 ٭116 5 8 ٭102 5 8 ٭.99 5 8 ٭190 5 8 ٭989 5 8 ٭.16 5 8

 ٭1.7 5 7 ٭980 5 7 ٭1.6 5 7 ٭951 5 7 ٭195 5 7 ٭979 5 7 ٭118 5 7 ٭122 5 7 ٭957 5 7

 ٭989 5 . ٭102 5 . ٭119 5 . ٭.11 5 . ٭951 5 . ٭191 5 . ٭956 5 . ٭977 5 . ٭116 5 .

 ٭126 5د9 ٭122 5د9 ٭981 5د9 ٭1.8 5د9 ٭119 5د9 ٭972 5د9 ٭162 5د9 ٭958 5د9 ٭.19 5د9

 ٭972 5د0 ٭196 5د0 ٭190 5د0 ٭109 5د0 ٭1.7 5د0 ٭952 5د0 ٭198 5د0 ٭102 5د0 ٭.17 5د0

 ٭166 5د6 ٭971 5د6 ٭..1 5د6 ٭176 5د6 ٭198 5د6 ٭125 5د6 ٭160 5د6 ٭199 5د6 ٭.98 5د6

 ٭.10 5د2 ٭190 5د2دد ٭229 5د2 ٭989 5د2 ٭190 5د2 ٭191 5د2 ٭128 5د2 ٭1.9 5د2

 ٭196 5د1 ٭112 5د1دد ٭291 5د1 ٭106 5د1 د ٭1.9 5د1 ٭.19 5د1 ٭977 5د1

 ٭211 5د9 ٭199 5د9دد ٭129 5د9 ٭110 5د9 د ٭987 5د9 ٭986 5د9 ٭160 5د9

 ٭199 5د85 ٭150 5د85دد ٭957 5د85 ٭.16 5د85 د ٭.11 5د85 ٭971 5د85 ٭192 5د85

 ٭979 5د88 ٭.98 5د88دددد ٭957 5د88 د ٭196 5د88 ٭956 5د88 د

 ٭162 5د87 ٭1.0 5د87دددد ٭192 5د87 د ٭981 5د87 ٭.10 5د87دد

دد ٭116 5د.8دددد ٭112 5د.8دد د ددد
دد ٭192 5د89دددد ٭950 5د89دد د ددد
دد ٭976 5د80دددد ٭.10 5د80دد د ددد
دددددددد ٭290 5د86دد ددددد

د999 5=50 5د*ق  اد ة(دراجاوا اد ياد اتوند  يو ا
(دوجددوادرةتندداطد ودااادداد   دداا ادندد سدرا ندداةلدورااةجددادرام  ددادا ق ددا د7 وضددتدجدداواد 

ادددعد دددااد راادد الدراية ددد اد يددداد ددد لداةجددادرا نددداةلد دددسدرااةجدددادرام  دددادا  ق ددا د  ددداد يددد ةد
 ناةرلدرا ق ا دنا تناةدناقلد ناةرلدرا ق دا د  مدادا  نداةلدو تضدتدرسد  دا اللدراةتنداطدت تداد
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اددعد ددااد (د  دداد يدد ةد50 5 د اددتوند  يو ددا(دوج   هدداداراد يدداد.99 5 اددعد (229 5 د ددس
د ناةرلدرا ق ا  

 (3جد ل)
 صدق االتساق الداخمي بين البعد  المجم ع الكمى لمقياس السمات الشخصية

 20ن= 
   ا ادراةتناط ران اا ا

د198 5 راتزرسدراي  اال 8
د987 5 راجت ا  ا 7
د9.5 5  راثقادنااي  .
د196 5دراتا  اد9
د979 5دراقاةلد  عد ورجهادراضروطد0
د127 5درتةا دراقةرةد6
د112 5دارف  ادرإليجازد2
د950 5درانار د1
د.98 5 راتورفاد9

د999 5=50 5*ق  اد ة(دراجاوا اد ياد اتوند  يو ا
 د(دوجدددوادرةتنددداطد وداااددداد   ددداا ادنددد سد ج دددو دران دددادونددد سدرا ج دددود. وضدددتدجددداواد 

(د9.5 5د-د127 5ة(درا  اوناد ادند س  رام عدا ق ا دراا الدراية  اد   دتةرو لدق  اد
د50 5 اإلد ياد اتوند  يو اد

 
 جساب الثبات لمقياس السمات الشخصية:

را دادنت جاادثنالدرا ق ا د سدطة ادرةتناةدراتجزاادراي د  ادوتطن داد  ا داددقاادرانا  
(دا ددمد ددسد جت ددثدران دد ،دو ددسدي ددةد75انددااغد دداا اد   ددعد  يددادتقيدد سدرا ق ددا دوردمةوينددا 

(د وضددتدق  ددادرةتندداةدراتجزاددادراي دد  ادو  ا دداد ا دداد9را يدداةم سدفددلدرااةراددادر ااادد ادوجدداواد 
دمةوينا د ن اادرا ق ا  

د
د
د
د
د
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(4جد ل)  
 التجزئة النصفية  معامل الفا لبيان معامل الثبات لمقياس السمات الشخصية

 20ن= 

درن اادرا ق ا دا
   ا ادرا امةوينا دتناةدراتجزاادراي   ارة

 Cronbach's Alpha ifدجت اسدنةروسد-ان ة اسد

ItemDeleted 

 169 5 216 5 180 5 راتزرسدراي  اال 8

 125 5 1.9 5 107 5 راجت ا  ا 7

 129 5 179 5 180 5 راثقادنااي  د.

 127 5 198 5 ..1 5دراتا  اد9

 166 5 195 5 171 5دطراقاةلد  عد ورجهادراضرودد0

 125 5 171 5 152 5درتةا دراقةرةد6

 162 5 1.7 5 102 5دارف  ادرإليجازد2

 198 5 278 5 291 5درانار د1

 107 5 .22 5 208 5 راتورفاد9

 190 5د161 5د192 5درااةجادرام  ا

نددةروسدوجت دداسدومدد اإلدد-(درةتندداةدراتجزاددادراي دد  ادنطة قتددلداددن ة اسد9 وضددتدجدداواد 
  ا دددادرا ددداد مةويندددا (دان ددداسد  ا دددادراثندددالد ن ددداادران ددد دراتاددد ادا ق دددا درااددد الدراية ددد اد

دوجوادااالدر  اا ادقو ادتي ةدراعدثنالدرا ق ا  درا ق ا دو تضتاعد ج االد ناإلضافاد
 مفتاح التصجيح: 

وقدددداادرام اليددددلدنت ا دددداد  تددددا درات دددد  تدا  ق ددددا دضددددوءدراادددد الدراية دددد ادرإل جان دددداد
اعد اد داد (،0 ن اد  عد اا دتاة درااةجالدا ا الدراية  ادرإل جان اد سدي ادوتقاةدندد وراا

(،د8(،دتداة دراداةجالدا اد الدراية د ادراادااناد دسدي دادوتقداةدنددد 8(،ادوتقداةدنددد .وتقاةدندد 
(،دوراداةجالدرا اا دادتيد ةد ادعدرات  دزدناد الدية د اد0(،دادوتقداةدنددد .راعد داد دادوتقداةدنددد 

اا ددا،دفددلد دد سد سدرادداةجالدرا ية ضددادتيدد ةد اددعدت  ددزسدنادد الدية دد اد تورضدد ادو اددإلدفددلد 
دضوءد  تا درات   تدراةاصدناا ق ا  

 (2)مرفق .(389-386، ص ص1998، عى  )مقياس االتصال: إعدادأ.د/ : ثانياا 

د:االتصال ص  قائمة 
اة اضدلدوقداادرانا د دا  داةمدردCommunicationاق ا دراقاةلد  عدرات ااددعى     هاد

(دادد اد89نت ددا  هاداألة دداالدراة اضددلد ددسدوجهددادي ددةدراال ددمدراة اضددل دوتتضدد سدراقاا دداد 
رت ددداا ادو مادددهادنطة قدددادرات دددا زدو قدددوادراال دددمدراة اضدددلدناإلجانددداد  دددعدراقاا دددادطنقدددًادااةجددداد
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اتدداة و دريطناقهدداد  ددعدر ة دداالدراي اددلدراة اضددلدو اددإلدطنقددًادا ت    ددالد  ددعد ق ددا داددنا لدر
وقااد الو دنت جااد اادراقاا اد سدطة ادرا اادرا ةتنطدناا  إلد يادتطن دادراقاا دادندااتالزاد

 دم دددادن دددغد  ا ددداد21 5 دددثدرا دددوةلد م(د دددسدرةتنددداةد هددداةرلدرات ددداادون دددغد  ا دددادراةتنددداطد
ادا ندددًادة اضددد ًاد  ث دددوسد ييدددطادة اضددد د1.رادددتقةرةدراقاا ددداد يدددادتطن قهدددادوري ددداالدتطن قهددداد  دددعد

د د29 5 و ًاد75 ةت  ادن اد
 :لقائمة االتصال صدق االتساق الداخمي

قاا دددادرات ددداادتددداد ادددامد  ا دددادراتاددداادرادددارة لدنددد سداةجدددادمددداد نددداةلد دددسد نددداةرلد
(دا دددمد دددسد جت ددددثدران ددد دو دددسدةددداة درا  يدددداد75ورا ج دددو درام دددلدا قاا ددداد  دددعد  يدددداد دددسد 

دسداةجادماد ناةلدو ج و دراقاا ا (د وضتد  ا اللدراةتناطدن 0راااا ا،دوجاواد 
 (5جد ل)

 معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكمية لقائمة االتصال الفعال لبيان معامل الصدق
 20ن = 

د  ا ادراةتناطدرا ناةرلدا
Corrected Item Total Correlationد

 ٭988 5 8 8

 ٭126 5 7 7

 ٭112 5 . .

 ٭980 5 9 9

 ٭199 5 0 0

 ٭119 5 6 6

 ٭126 5 2 2

 ٭952 5 1 1

 ٭197 5 9 9

 ٭.19 5 85 85

 ٭106 5 88 88

 ٭987 5 87 87

 ٭167 5 .8 .8

 ٭128 5 89 89

د999 5=50 5*ق  اد ة(دراجاوا اد ياد اتوند  يو ا
اقاا ددداد(دوجدددوادرةتنددداطد وداااددداد   ددداا ادنددد سدرا نددداةلدورااةجدددادرام  ددداد0 وضدددتدجددداواد 

ادعد دااد نداةرلد را نداةلد دسدرااةجدادرام  دادا قاا داد  داد يد ةدرا  ااد ياد  لداةجداددرات اا
ت تدددداد ددددسددسد  ددددا اللدراةتندددداط راقاا ددددادنا تندددداةدندددداقلد ندددداةرلدراقاا دددداد  مددددادا  ندددداةلدو تضددددتد

(د  دددداد يدددد ةدراددددعد ددددااد50 5 د اددددتوند  يو ددددا(دوج   هدددداداراد يدددداد980 5اددددعد  (د197 5 
د ناةرلدراقاا ا 
 :لقائمة االتصالجساب الثبات 
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نت جدداادثندددالدقاا ددادرات دددااد ددسدطة دددادرةتندداةدراتجزادددادراي دد  ادوتطن ددداددقدداادرانا ددد 
(دا ددمد ددسد جت ددثدران دد ،د75  ا ددادرا ددادممةوينددا د  ددعد  يددادتقيدد سدرا ق ددا دورانددااغد دداا اد 

(د وضددتدق  ددادرةتندداةدراتجزاددادراي دد  اد6و ددسدي ددةدرا يدداةم سدفددلدرااةراددادر ااادد ادوجدداواد 
دنا د ن اادرا ق ا  و  ا اد ا ادمةوي

 (6)جد ل
 التجزئة النصفية  معامل الفا )كر نباخ( لبيان معامل الثبات الكمى لقائمة االتصال الفعال

 50ن=      
   ا ادراةتناط راةتناةدرإل  اال ا

 .12 5 راتجزاادراي   اداجوت اس 8

د5118د  ا ادرا ادمةوينا د7

دي دددد ل اادددداد دددداادتادددداونددلاسديدنةروي دددد(دراتجزاددددادراي دددد  ادااددددن ة 6 وضددددتدجدددداواد 
(دم اد قاد  ا ادرا اد مةويندا (د  ا داد.12 5راةتناةدوقاد قادرا ق ا د  ا ادثنادلدقاةلد 

دن  ا ادثنالدقون قاا ادرات ااد(د  اد ي ةدراعدت تثد118 5ثنالدم عدقاةلد 
 مفتاح التصجيح:
فدددلدضدددوءدرااددد الدنت ا ددداد  تدددا دت ددد  تدراقاا دددادد(386، ص1998، عالالالى  )وقدددااد

(د2رات دداا ادرإل جان ددادوراادد ن اد  ددعد اددا دتدداة درادداةجالدا ادد الدرات دداا ادرإل جان دداد ددسد 
(داةجددال،د2اةجدالد اددعداةجددادور ددال،دوتدداة ودراادد الدرات داا ادراادد ن اد ددسداةجددادور ددالد اددعد 

سد سدوراددداةجالدرا اا دددادتيددد ةد ادددعدت  دددزدر ة ددداالدراة اضدددلدن هددداةرلدرت دددااد اا دددا،دفدددلد ددد 
  تدا درات د  تددرااةجالدرا ية ضادتي ةد اعدت  دزسدن هداةرلدرت دااد تورضد ادو ادإلدفدلدضدوء

د راةاصدنااقاا ا
 تطبيق مقياسي البحث: 

ن ادراتفماد سدتورفةدمافادرايةوطدرإلارة ادورا    دادتدادتطن داد ق دا درااد الدراية د اد
د05 د  دددعد  يدددادران ددد د سد=د دددالود   ددداد ددداراد رام اليدددلدوقاا دددادرات ددداايد ادددا اد  ددداراديد

اد تدعد7582ي9ي.ا مدمةلدقا(دو اإلدوفدادرايدةوطدرا وضدو  اداةت داةدرا  يدادفدلدرا تدةلد دسد
د:رلتلاد ثد ةر الد7582ي0ي86

(د دسدرا ادا ا سدراد  سد7(ا مدن ادا الد .د–د7تطن ادرا ق ا دن وةلدج ا  اد  ع  -
درا ق ا  تادت ق يهادات    الدتطن اد

ةرادرا  يدادنف   دادرادتجاناتهاداالادت االد يهدادوضدةوةلدرإلجانداد  دعدج  دثدراتفم اد  دعد فد -
درا ناةرلدو اادرةت اةد مثةد سد جانادا  ناةلدراور ال 



113 

 

 ةر الدادن ادقةرءلدرات    الد  عد فةرادرا  ياد ثدد75:70تةرو لدج االدراتطن اد سد -
 تورفةد اادمالد سدر قالادوراات اةرل 

 ددادراددت اةرلد ق ددا دوقاا ددادران دد دقدداادرانا دد دنج ددثدرااددت اةرلدن ددادرايتهدداءد ددسدتطن -
 تما  ادرااتجانالدوتادت ة غدران ايالدفلدميدولدرات ة دغ،دوت د  تدرا ق دا دوفقدًادامداد

إل ارا ادا   ااجادرإل  اا اددExcel سد  تا لدرات   تدوة ادرااةجالدفلدنةيا ود
دن اد ت ايعد ثد  ارلدران   

 :ئيةالمعالجات اإلحصا

   اااادجت اس - را تواطدرا اانل -

   ا اد ا ادمةوينا  - راوا ط -

 راةتناطدرانا طدان ةاوس - راي ةرلدرا   اة  -

   ا ادراةتالل -درات  طت -

 ر    ادرايان ا -درااتورء -

  راي   ارةتناةدراتجزااد -

 
 عرض ومناقشة النتائج: 

 النتائج:عرض 

نا  د سد جةرءرلد    ادفقادتو اد ادعدفلدضوءد  ارلدران  دوفةوضىدو ادقاادنىدرا
درايتااودراتاا ا:

 (7جد ل )

 السمات الشخصية العام لمقياستجميل مت سط االبعاد  المت سط 
 50ن=

 ران اا ا
را تواطد
 را اانل

راي ةرلد
 را   اة 

  ا اد
 راةتالل

در    ا
 رايان ا

 955 16 071 86 289 5 75. 9 راتزرسدراي  اال 8

 955 18 280 82 278 5 525 9  اراجت ا  7

 155 98 588 80 619 5 095 9 راثقادنااي   .

 755 98 99. .8 688 5 065 9دراتا  اد9

 655 19 956 .8 .67 5 915 9دراقاةلد  عد ورجهادراضروطد0



114 

 

 955 97 .89 82 297 5 675 9درتةا دراقةرةد6

 755 .9 088 87 .01 5 665 9دارف  ادرإليجازد2

 655 16 226 81 .18 5 5.. 9در راناد1

 955 98 91. .8 685 5 025 9 راتورفاد9

 95. 19 05. 89 698 5 962 9 را تواطدرا اادا  ق ا د

 ددسدوجهددادي ددةدن دداادرا ق ددا د دسدرا تواددطدرا اددانلداالاددتجانالدفدل (2 وضدتدجدداواد 
اداألة دداالداادد الدراية دد دا نددلدمددةلدراقددااد  يددادران دد داددا در ة دداالدراي اددلدراة اضددل

واد%(دن ي دداد  ددادران ددادر 755 .9   ددادياددن ادوقدداة اد    عدف  ىددراي اددلدفددلدران ددادرااددانثد
   ددادياددن اد %(دن ي دداد قددادرا تواددطدرا دداادا  ق ددا د955 16 وقدداة اد   ددادياددن اد قدداد   ددعد
د%( 95. 19قاة اد 

 (8جد ل )
 تجميل المت سط العام لقائمة االتصال الفعال

 50ن=

 ات اادرا  اا ق ا در ا
را تواطد
 را اانل

راي ةرلد
 را   اة 

  ا اد
 راةتالل

در    ا
 رايان ا

 889 90 .86 6 290 0د782 .9 را تواطدرا اادا  ق ا دد

 دسدوجهدادي دةدا ندلدمدةلدراقدااد  يداد(د  دوادرا توادطدرا دااداالادتجانالد1 وضتدجاواد 
د %(889 90اادرا  اادنف   اديان ادوقاة اد فلدقاا ادرات دراة اضلدراي الران  داا در ة االد
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 (9جد ل )

 معامل االرتباط لبيان العىقة بين مقياس السمات الشخصية  قائمة االتصال الفعال 
 50ن=

 را تر ة ا
درات اادرا  اا
   ا ادراةتناط

د8

 ق ا د
راا الد
دراية  ا

د*618 5 راتزرسدراي  اال
د*267 5 راجت ا  اد7
د*199 5 نااي  دراثقاد.
د*691 5دراتا  اد9
د*128 5دراقاةلد  عد ورجهادراضروطد0
د*299 5درتةا دراقةرةد6
د*987 5دارف  ادرإليجازد2
د*280 5درانار د1
د*2.8 5 راتورفاد9

د*1.6 5 را تواطدرا اا
د فلدرتجا  س(د727 5=د50 5*ق  اد ة(دراجاوا اد ياد اتوند  يو ا

جددددوادرةتندددداطداراد   دددداالدطددددةا د وجددددمدندددد سد ق ددددا دراادددد الد(دود9 وضددددتدجدددداواد 
راية  ادوقاا ادرات اادرا  اادميت جادااتجانالدا نلدمةلدراقااد  يادران ث دا در ة داالد

وقددددادتةرو ددددلدقدددد اد  ددددا اللدراةتندددداطد ددددادندددد سدد50 5راي اددددلدراة اضددددلد يدددداد اددددتوند  يو دددداد
د( 987 5د–618 5 

 مناقشة النتائج:

ندىدرانا د د دسد جدةرءرلدو دادتو داد ا دىد دسديتدااودتداد ةضدهادو  مدسددفلدضوءد دادقداا
د ياقيتهاد  عدراي ودراتاال:

 (7نتائج جد ل )إلىبالرج ع 
 هةلدراتجانالدرفةراد  يادران  د سدا ندلدمدةلدراقداادرةت دا داةجدالد :د  ل تضتد اد

د  ن ااد ق ااااا الدراية  اداألة االدراي ال
 دددسدوجهدددادي دددةدن ددداادرا ق دددا د ف ادددانلداالادددتجانالدف  ددد د هدددةد  دددوادرا توادددطدرا

اادد الدراية دد اداألة دداالددا نددلدمددةلدراقددااد  يددادران دد داددا در ة دداالدراي اددلدراة اضددل
%(دن ي دداد  ددادران ددادراواد755 .9   ددادياددن ادوقدداة اد    عد  ىددفراي اددلدفددلدران ددادرااددانثد

فدةراد را توادطدرا دااداادتجانالد%(دن ي داد هدةد  دواد955 16   اديادن ادوقداة ا  قاد   عد
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(دا ق ددددددددا دراادددددددد الدراية دددددددد ادو  ددددددددعدر   ددددددددادياددددددددن ادقدددددددداة اد962 9  يددددددددادران دددددددد د  ددددددددعد 
د %(95. 19 

 يدددىدو دددةندرادددن مد دددسد   ددداءدد(289، ص1994، عالالالى   )وفدددعد ددد ردرا دددااد ة دددعد
هدادقدادراي  د سد ياإلدرا ا اد سدرا  ا  ةدات ا ادراا ادراتلد ت  زدنهادر ة االدراي الد  عد ي

تموسد اارلد  عد اتوند مثةدت ق اًر،دتت  زدنااا يا  اد  د يهادتقوادناوةدت نةد سدراارف  ادفدلد
ا وإلدر ة االدراي ال،دو لدا ادلد ادتق ادواميهدادتدةتنطدف  دادن يهدادرةتناطدًاد وجندًادي دةًرد يهداد

اية دد ادتينددثد ددسد  دداةد ددااد ددودية دد ادر ة دداالدراي اددل،دم دداد سدرات   ددزدندد سدراادد الدر
 تددفثةدناةجددادمن ددةلدنااةتندداةرلدرا اددتةا ا،دم دداد سدراادد الدتت دداادثقاف ددًا،دو سد  هددوادراية دد اد
ا  دنه ردراقاةد سدرانااطا،دفااية  ادا الدي اًاد   مىدرادن مدواد   مدىدرادن مدر ةدة،دواد

 لدية ًادنفسد  مييادراقوادنفسدفاليًاداىدية  ادو سدفاليًادادية  اداى،دم اداد  ميياد سدي
اىدية  ادقو اد ودية  ادض   اد ودية  اد هزوزلد ودادية  اداىد  دعدرإلطدالا،دفهد سد

دم هادت ن ةرلدادتيطو د  عدقاةد سدرااقادرا    ا د
و دددسدةدددالادرايتدددااودراادددانقاد ؤمدددادرانا ددد د سد  يدددادران ددد د  هدددةلدقدددولدرااددد الدراية ددد اد

دادران ددد دوفدددلد دددد ردرا دددااد يدددداةلداةرادددادمددددالًداألة ددداالدراي ادددلد ددددسدوجهدددادي ددددةدراال نددد سد  يدددد
 سداةراداداد الدراية د ادرإلياداي ادت دادرا داةاداج  دثدرااةرادالدSha'bani, et al (2011) دس

راي ادد ادوراجت ا  ددادو تجادداد اددإلد ددسد يط دداد سدرات ددةلد  ددعدراية دد ادوت ا دداد ن اا ددادوفقدداد  د
ي اد ادرا دؤثةلدفدلداد ةدرا جت دثدوتقا دىدوراد  د يهج ادت ادراةطولدر وادعدا دادرا يدماللدورا قندالدرا

  ادراهالدر ااالد  دن  د   دلدفدلدرا جداادرإليادايلد  د مدادراندا ثوسد  دعد سدراية د اد  داد
 هددادفددلدراةت دداةددرا ور دادراتددلدتاددنمدراةتالفددالدورا دةوادرا ةا ددادندد سدر يددةاصدواهد ردرا ا دداداوةرًد

دة  ادا القتهادرامن ةلد ثدرةت اةدراتة ص را هيلدا رد سدراضةوة داةرااد ي اطدراي
 يدىدقدادوجدادرا ةت دوسد سد رادي طدورا هيدا(د تدارةالسددRiso& Hudson (2003)و ياةد

ف ددودد،و اددإلداياددجا ه ادوتياي ه ددادوتفث ة  ددادراور دداد  ددعدرلةددةدمويه دداد ياددجاسدي دداادنيددة د تددورزس
ياداسددت اةمد  ا  اد ثدرلةةداييدفدراضدطةرمدنفيور دىد يدادرا دةا   داد ييدفدية د ادي دةدادو ادوري

 يهددف مسدرات ددةلد  ددعدد(2007) الكيىنالالياد اددتط ثد سد اددت  ادقان  اتددىدو قو اتددى،دوتيدد ةداةرادداد
نددد سداةجدددالدد50 5رااددد الدرااااددد ادا ق دددا دراية ددد ا،ووجواد القددداد ةتناط ددداداراددداد يددداد ادددتوند

 اد  عدراجايمدراي ادلداألة داالد ن اادا الدراية  ا،دا رد تضتد    ادراا الدراية  ادوتفث ةد
دراي الدراة اضل 
 سدرا مدداد  ددلدراية دد اد مددوسدندداات ةلد  ددلددع ادد(294، ص1994)عالالى  ادد رد ددةند

ا الدر ة االدراي ادلدراية د ا،دفااية د ادتتمدوسد دسد ج دو د دادادا در ة داالدراي ادلد
ادا ية د ا،دوتنً داد سدا ال،دوري ردمايلد د سدرااد الد وجدوالد دسدقندادفتيدىد  مدسدق اادهادمفن دا
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ادد اإلدتمددوسدراية دد ادماايددمادراهيااددلدرادد  داددىد ن ددااد  مددسدق ااددهادا  ةفددادة اا ددها،دفددت رد
 ةفيددداد مددداءدر ة ددداالدراي اددددلدفقددداد ةفيدددادن ددددًارد دددسد ن ددداادية دددد تى،دوري رد ةفيددداد دددا درتزريددددىد

مددددوسدراي  دددداالدناةتندددداةد قدددد  د دددد سدراادددد ادفقدددداد ةفيددددادن ددددًارد ةددددةد ددددسد ن دددداادية دددد تى،دومدددد رد 
  ا ية  اد ن اادن اادراا الدراتلد  مسدق ااهادناقا

ادد رد ددةندرانا دد د يددىدت ثددادراادد الدراية دد ادق  ددادةا ددادنااياددناداألة دداالدراي اددلد
تادددهادفدددلدراتو ددداد ادددعد  ةفدددادرا ور دددادراي اددد ادرا دددؤثةلدفدددلد ارءدراال دددمدوفدددعددراة اضدددلد  ددد 

 بذلك يك ن الباجث قالد تجققالت مالن اال ن س،دراة ا ادراي ا ادوفلدنةر ودرإل ارادوراة ا ادراي ا ا
ينص عمى "يمكن التعر  عمى درجة السمات الشخصية لألخصائي   الذ الفرض األ ل لمبجث 

 النفسي الرياضي من  جهة نظر الىعبين عينة البجث".
 ( 8نتائج جد ل ) إلىبالرج ع 

ادرةت دا داةجدالدر هةلدراتجانالدرفةراد  يادران  د سدا ندلدمدةلدراقدا:د  ل تضتد اد
د  هاةرلدرات ااداألة االدراي الدنقاا ادرات اادرا  اا

(ددفدلد782 .9   د هةد  وادرا تواطدرا دااداادتجانالدرفدةراد  يدادران د د  دعد 
و ةندرانا د د سد ادإلد ةجدثدرادعد،%(889 90قاا ادرات اادرا  اادو  لد    اديان ادوقاة اد 

 ددد در ة ددداالدراي ادددلدراة اضدددلدا    دددادرا دددارادراي ادددلدتي دفدددلريدددىدت  دددمد    دددادرات دددااداوةد
قدداد ت ددةمداهدداددراتددلتطددو ةد    دداتهادرا ق  ددادورا دداد ددسدراثدداةدراادد ن اددفددلاال ندد سدن دداد اددا اد

راال نددد سدوتدددوثةد  دددعديتدددا درا ناة دددال،دفاا ددد ادراي اددد ادورايضدددودرا ق دددلد  دددا ارسد ا ددداسداقددداةلد
اا ياادمدرا هاةىنادا  ورقدلدارةدادرا   دمدورتةدا دراقدةرةداال مدمةلدراقااد  دعدرتةدا دقدةرةرلد يااد

  تنددةد ددسدرا    ددالدرا ق  ددادرا  قددالدن مدداسدن  دد دت تددا د اددعدرامث ددةد ددسدراةطددورلدورا ةر دداد ددسد
تطو ةدقاةلدراال مدراي ا ادوم اإلدقاةلدر ة االدراي الد  عدراتور ادرا  ااد دثدراال دمدن داد

 ددسدراقضددا ادراية دد ا،دورا  ددواد  ددعد   و ددالدوتوا دداد تط ددمدرإل اطددادورات ا دداد ددثدرا ا دداد
د فماةد واها 

 سددع اددKrane & Williams (1993, P137)وفددعد دد ردرا ددااد يدد ةدمدداًلد ددسد
رات دددوادوراتقددداادفدددلد  اةادددادر ييدددطادراة اضددد اد دددوديتدددا دراتورفدددادنددد سدراجايدددمدراي ادددلدوراجايدددمد

 سدرات ا ددادندد سدراقدداةرلدراي ادد ادد  ددعادرانددايلحد  دد د مددالدمث ددةد ددسدرااةراددالدورا ةرجددثدرا    دد
د  دعت ق دادراهدارلدراة اضد ادادورءدمداسد ادإلدد ادعوراقاةرلدراناي ادونيماد   لدو ياجاد دؤا د

درا   ادرات    لد ودراتاة نل 
   د سدرا هاادراتلد ؤا هادرات اادي ةدرا   لدفدلد القتدىدناات داادرا   دلد دلدراتمدةرةد

لدراي الد سد  دادراال ند سد  ضداةد وةراد  دااد  دادز الادىدثداد  ط دىدوراتياقمدمفسد ط مدر ة اا
 يداةلد  ه هددادن ددااد  ضدداة ا دورانددا ادمددفسدتادتةاادت ن ددةرلدراوجددىداتددااد  ددعدرااددتيماةداوسدرايطددا د
وراتم  ددادمددفسد ط ددمد ددسديددةصد م ددااد ا ثددىدنااددتةاراد يدداةلدرا دداد ودنهددزدراددة   دوراتفم ددادمددفسد ددتاد
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 عدم  الد   يادن   دت دا نهادت ن دةرلدراوجدىدرااراداد  دعد ادإل دوراتي د اداتي د ادراتةم زدرا وتلد 
د(79-71،دص7559 ماو دوراا ا،درات اادمفسدتاتةااد ياةلدرا ادإلم اادرا ا  د ودراتوقل  

ادد رد ددسدةددالادرايتددااودرااددانقاد ؤمددادرانا دد د سد  يددادران دد د  هددةلديتددااودر جان ددادفددلد
لد سدوجهادي ةدراال ن سد  يادران  دوفلد  ردرا ااد ياةلداةراادرات ااداألة االدراي ا

 Lanning et al (2011) ؛Sagar, & Jowett(2012)( ؛2015) عمالرا  مداد دسد

د اع(2005) الجعافرة؛Kuntza et al (2009)( ؛2009) الميمبي؛Lunenburg (2010)؛
اي الد   دريهادراو   ادراةا ا اد    اد هاةرلدرات اادرا  اادوتفث ة ادرإل جانلد  عدراجايمدر

تاا ادر ة االدراي الدفلدرات ا اد ثدراال ن سدوراتفث ةدف هادن وةلدف ااا دوتت داديت جداددلرات
  سدرااةرااد ثد ادجاءدفدلدناااةرادالد  د د  هدةلديتدااود د سدرااةرادالدوجدوادفدةوادفدلدتدورفةد

ياإلد ة داا  سدي اد  سد مثدةدفا   دادرات اادرا  اادت زند اعد تر ةرلدراا الدراية  ادو سد 
د سدي ة ادفلد    ادرات اا 

ادددد رد ددددةندرانا دددد د يددددىد  هددددةلديتددددااودقاا ددددادرات دددداادرا  دددداادقدددداةلدر ة دددداالدراي اددددلد
راة اضلد  دعدر دتالإلد هداةرلداتور دادرا  دااد دثدراال ند سد  داد ج  دىدقدااةد  دعدق داالدوتوج دىد

رااد   ادةدالادفتدةرلدندةر ودرإل دارادوراة ا دادراي اد اددرا ااادراي اد اداال دمدرادعدراوجدىدراةيداا ا
ينص عمى "يمكن التعر    الذ  بذلك يك ن الباجث قد تجقق منالفرض الثاني لمبجث اال ن س،

عمى درجة قائمة االتصال الفعال لألخصائي النفسالي الرياضالي مالن  جهالة نظالر الىعبالين عينالة 
 البجث".
( 9نتائج جد ل) إلىبالرج ع   

:دوجددوادرةتندداطداراد   دداالدطددةا د وجددمدندد سد ق ددا دو ن دداادراادد الد  ددل تضددتد دداد
د راية  ادوقاا ادراتور ادرا  اا
 ق ا دراا الدراية  ادوقاا ادراتور ادرا  اادوجوادرةتناطدن سد   د  هةلدرا القاد

(دو عد987 5د–618 5اراد   االدطةا د وجمد   دتةرو لدق  اد ة(درا  اوناد ادن سد 
(دميت جادااتجانالدا نلدمةلدراقااد  يادران  دادا د727 5سدق  اد ة(دراجاوا اد ق اد منةد 

ر ة دداالدراي اددلدراة اضددلد  دداد يدد ةدراددعدوجددوادرةتندداطداراد   دداالدطددةا د وجددمدندد سدن دداد
د-راقددداةلد  دددعد ورجهدددادراضدددروطدد-راتدددا  ادد–راثقدددادندددااي  دد-راجت ا  دددادد- راتدددزرسدراي  ددداال

(دن ق دا درااد الدراية د ادوقاا دادراتور دادراتورفداد–راندار دد–ف  ادرإليجازدارد-رتةا دراقةرةد
 ددسدميت جدداداوجهددادي ددةدا نددلدمددةلدراقددااد  يددادران دد دداددا دد50 5را  ددااد يدداد اددتوند  يو دداد
 ر ة االدراي الدراة اضلد

 سدراو ددواداق ددادر ارءددع اددDoheny (1993, P7) ؤمددادمدداًلد ددسددرإلطدداةوفددعد دد رد
راددتةاراد  ددا در ادد درا    ددادفددلد  ددادراددي  دراة اضددلدإل ددارادراة اضددلدد  ددع  ت ددادراة اضددلد

ي ادد ادوراتددلدتاددهادناةجددادمن ددةلدفددلدراةت ددا دن اددتو درا هدداةرلدرا ةم ددادرا ددؤارل،دمددادتاددهادفددلد
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 قدوادندىددراد  راةت ا دن اتو دراثقادنااي  دونااتاالدقولدر ارءدامافادرا اتو اتفسدرإل ارادراي ادلد
ة دداالدراي اددلد  ددادجددزًءد دداًادو  ددو دفددلد  ددارادا ددةادراة اضددلدرإل ددارادرايددا ادفددلد ي و ددادرا

  را  ادرا تما ادناا ةادراة اض ا
 يدددددىدت ثدددددادرااددددد الدق  دددددادتطن ق دددددادةا دددددادناايادددددنادد(42، ص2003) فالالالالال ز و ددددد مةد

داألة دداالدراي اددلدراة اضددلدورا هت دد سدنتطددو ةدر ارءدراة اضددل،د  دد دتاددهادفددلدراتو دداد اددع
  ةفادرا ور دادراي اد ادرا دؤثةلدفدلدر ارءدراة اضدل،دو دسدثداد  مدسدرا ت داادنهدادادورءدفدلد    داد
ريتقاءدراة اض  سد ود ياد  ارادنةر ودراتاة مدا ة اض  سدنيماد ااد ودفلدنةر ودرإل ارادراي الد

د سدةالادراتاة مد  عدرا هاةرلدراي ا ادراةا ادنيو دراة اضا 
 سدراهددددالدرا ددددااد ددددسداةراددددادراية دددد ادرإليادددداي اد ددددود(61، ص2000، راتالالالالب)و ددددةن

راتو دداد اددعدت    ددالداق قددادت طددلدرا ة ددادورإل ماي ددالدات ادد ةدادد وإلدرإليادداس،دوراتينددؤدنددىد  رد
ي ددادوجدىدراةددتاللد دودوجهددادراتةم ددزد   مدس،دو دد رداد ةت دلد يدداداةرادادراية دد ادراة اضد ا،دوري

راة اضددددل،دم دددداد ندددد سد سدرا اجدددداد اددددعداةرادددداددفددددلد  اواددددادرا هددددادوراتينددددؤدنااادددد وإلدفددددلدرا جدددداا
راية  ادراة اض ادتناودفلدضوءد اف س،دراهالدر واد ودت ا ادتدفث ةدراة اضدادفدلدتطدو ةد ود
تر ةدراية  ا،د   د  ثاد  ردراهالدق  ادرجت ا  ا،دو ن سد    ادراة اضادفلدتطو ةدراا وإلد

ة اضدددل،دنا تنددداةد يهدددادر  دددةرمدرإليادددايل،دو دددسد ادددإلدفدددتسدن دددمد   ددداءدرادددي  دفدددلدرا جددداادرا
 راي ا اد ثادرامتاان ادورا  ن ا 

 سدMartin (2005, P128)واداوةدر ة داالدراي ادلدرا جدانلد  دعدراال ند سد يد ةد
رتجا داتهادي دودر ة داالدرادي  دراة اضدلد  د د سدد  دعتقاادرا اتو دراة اضلداال ن سد ؤثةد

فهددداد ددداةموسد    ددداددرا يافاددداداددد رسداضدددروطدرا ادددتو دراة اضدددلدرا ددداالد ت ةضدددودد و راال نددد سد
درا ا ادراي الدفلدراةتقاءدن اتو درا يافاادراة اض ا د

 Coatesايجددددا دفا   ددددادرات ددددااد ددددثدراال ندددد سد ددددسدةددددالادرإلة دددداالدراي اددددلد ددددةنود

ةادددداادوراددددتقناادراةاددددااادندددد سدودتنددددااادويقددددادرا   و ددددال،د سداتور ددددادراقدددداةلد  ددددعد(2009) مدددداد ددددسدري
 سدت دإلدرا    دادLunenburg (2010) و يد ة،دلدراة اضدلدوراال دمد ودراال ند سر ة داالدراي اد
 يدىد ادا ادفدلد(2009) الميمبالي دو ضد لده داات ا دادن ي دسدةدالادررا هدادرا يدتةإلدتاا ادفلديجا د

فددلددراي اددلدرإلةيددااراتوج ددىدودا    ددادرا  ددااد    ددادراتور دداددتددي اراقدداةلد  ددعدتمددو سد القدداد يضددنطاد
  افاادوج االدرا ارادراي الراتاة مدورا ي

ا ردتةجثد    ادراتور اد اعد سدراقاةلد  عدرا ياةمادورات ا اد ثدرلةة س،وقادر ت لدمث ةد
اورةدر ة االدراي الدراة اضلدو  اتىدراية  ادوم ا اتىدرا هي اد  سدرااةراالدنت ا اد
ادراي ا اداال ن سدوتفا اًاد  عدر ارادراة اض  سدوراتور اد  هاداتقا ادراة ا دلوراتة   ادواوةلدف

  ردرا هادفقاد اه لد ااد سدرااةراالدوران و دفلدن اسد ادانادوتفتلدفلد قا ادت إلدرااةراالد
 افلدرات ةلد  عداوةدرا تة صدراي الدراة اضلدفلدراة ا ادورا ارادد(2000) راتباةرااد
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 ؛ السقا  Martin et al (2004)؛  (2001) عنان  ججاجماًلد سدراي الدا ة اض  س،داةراا
 ؛ عبد الجيكم (2006) السقا  ؛Martin (2005)؛  (2004)
 ؛Gordon)2007(؛ (2007)دمجمخميفة   ؛Winstone&Gervis)2006(؛(2006)

م اقاادناةرااد  اةااد  اد(2015)خر نآالشافعي    ؛ (2010) شر ؛ (2010) مجمد
ا هي ادراالز ادا  ادر ة االدراي الدراي  دفلد جاادراة اضادونتنةرزدوت ا ادرا ت اجالدر

ا  ادراي  ددلو اإلدفلدرا جاادراتطن قدي وسراة اضل،دورا هاادرا وم اداىدورتجا الدراال ن سد
 بذلك يك ن الباجث قد تجققت من الفرض الثالث لمبجث  الذ  ينص عمى "ي جد ،دراة اضل

الرياضي من  جهة نظر  عىقة بين السمات الشخصية  االتصال الفعال لألخصائي النفسي
دالىعبين عينة البجث".
:االستنتاجات والتوصيات  

 :االستنتاجات

دراتيتودرانا  د اد  ل:
 ددال  اد ق ددا دراادد الدراية دد اد ددسدةددالاد ن ددااسدات ددةلد  ددعدراادد الدراية دد اد -

 األة االدراي الد سدوجهادي ةدراال ن س 

ن دداادفف %(95. 19ادقداة اد    اديادن   قدادرا توادطدرا داادا ق دا دراادد الدراية د ا -
 را ق ا د سدوجهادي ةدا نلدمةلدراقااد  يادران  داا در ة االدراي الدراة اضل 

ت دداادرا  ددااد ددسدةددالاد  تور ددادات ددةلد  ددعداةجددادراقاا ددادرات دداادرا  ددااد ددال  اد -
 األة االدراي الد سدوجهادي ةدراال ن س 

 ا   دداد %(دف889 90 ددادياددن ادقدداة اد  قددادرا تواددطدرا ددااداقاا ددادرات دداادرا  دداادر   -
دراتور اد سدوجهادي ةدا نلدمةلدراقااد  يادران  داا در ة االدراي الدراة اضل 

  هةلدرا القادن سد ن ااد ق دا درااد الدراية د ادوراتور دادرا ا دادوجدوادرةتنداطداراد -
 دددسدد50 5(د يددداد ادددتوند  يو ددداد987 5د–618 5   ددداالدطدددةا د وجدددمد دددادنددد سد 

دي ةدا نلدمةلدراقااد  يادران  داا در ة االدراي الدراة اضلدوجهاد
 :التوصيات

د و لدرانا  د اد  ل:
ضدددةوةلد جددددةرءداةراددددالد ةددددةندا ت ددددةلد  ددددعد القددددادراادددد الدراية دددد ادن ددددا دفا   دددداد -

 رات ااداألة اا  سدراي ا سدفلدراييطادراج ا  ادورا ةا ا 

اد دددثد تر دددةرلدرةدددةند رلد القدددادرجدددةرءداةرادددالدرةدددةند دددسدرااددد الدراية ددد ادوةنطهددد -
 وفةا ا نفييطادج ا  اد
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 مدوسدضد سدجهدازدرا ة داد ة داالدي ادلددراقداادندفسضةوةلدر جاادان ادإلازرادفدةادمدةلد -
ي ددةردامثددةلدرا يددلدفددلد ال ددمدمددةلدراقدداادم ددادريددىدرتضددتدا نا دد دق ددادر ددارادراة دداا  سد

دراي ا سدرا ا   سدفلدرا جاادراة اض ا
فلدراجهدازدرا يدلدا  ة دادا دادادىد دسددراة اضلدراي الدرجادرإلة االضةوةلدرا ت اادنتود -

را  ا د  عدرا د ادراي اد اداال ند س،دو دسدثدادتطدو ةدرا هداةرلدراي اد اددل    ادمن ةلدف
 اهاداالةتقاءدناا    ادراتاة ن ا 

 : المراجعقائمة 
 المراجع العربيةأوالً: 

د -8 ادراتةندو دا ي دالدرا قان دادرإلةيداا ادو القتهداداةجادراتةارادرا ةيد(.5002) .سهير، لجعافرةا
جا  ددادد ةاداااد اجاددت ةدي دةد ييدوةل دنداايو دراجت دا لدا  ةيدادوةنةتددىدوتة  دى

د ؤتا،در ةاس 
 اند اةرإلدراال ن سدرااد وا  سدا  هدواد  دادرادي  دراة اضدلدد(.5002) .أحمد السقاء، صالحد -7

د اةرادددادرادددتطال  ادراة اضدددل:دويددو دراةدددا الدرا قا ددداد دددسدقندددادر ة ددداالدراي ادددل
د   ة(،د91 درا ج ادرا    ادا تةن ادراناي ادوراة اضا،

د -.  اند اةرإلدراة اضد  سدرااد وا  سدا  هدوادراة داالدراي ادلدد(.5002) .صالح أحمد ،لسقاءا
را ج دددددادرا    دددددادا تةن دددددادراناي دددددادد اةرادددددادرادددددتطال  ادي دددددوس:راة اضدددددلدورتجا ددددداتهاد

د   ةد(،.9،د وراة اضا
رتجا ددالد(. 5002الشااافعي، أحمااد محمااد وعلااا، أحمااد البيااومي وأمااين، مصااطفي محمااد. )د -9

را ج دددادرا    دددادا  دددوادراتةن دددادد ا ندددلدمدددةلدراقددداادي دددودر ة ددداالدراي ادددلدراة اضدددل
د دد  ة(،د79،د راناي ادوراة اضا

د -0 ادةاددااد نيدداءد ق ددا دراادد الدراية دد ادا  دداةمدراة اضددلد(.5002) .أسااامة محمااد ي،لكيالنااا
د م  ادراتةن ادراة اض ا،دجا  ادطيطاد  اجات ةدي ةد ييوةل

د -6  هدددداةلدرات دددداادادددداندرا ةيددددادو    تهددددادم دددداد ةر ددددادرا اتةيدددداوسدفددددلدد(.5002)،بناااادر. لميلبيا
دجا  اد ادراقةن،د ما د ةااااد اجات ةدي ةد ييوةل درا ة  ادراثايو ادن  اف اد ينث

د  متنادرإل  اس( درا ي وةل:د9ط   دراة اضل  ادرايد.(5000) .عمرو حسن أحمد، بدراند -2
را ددد الدراية ددد ادورام ا دددالدد(.5002)محماااد. باااراهي  ومحماااد، إعباااد ربااا   خليفاااة، إباااراهي د -1

را ج دددادرا    دددادد را هي دددادوراتة  ددد اداألة ددداالدراي ادددلدراة اضدددلد اةرادددادت     دددا(
د س،دجا  اد  ورس م  ادراتةن ادراة اض ادنيد،ا ا نة(07،د ا تةن ادراناي ادوراة اضا

راة ا ادورا دارادراي ادلدا ة اضد  سدواوةدرا تة دصدراي ادلدد(.5000) .أسامة كامل ،راتبد -9
م  دددادد 78راقددةسددلرا ددؤت ةدراتاادددثدي ددودرادددتةرت ج ادا ة اضددادرا  ددة ادفدددد راة اضددل
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دراتةن ادراة اض ا،دجا  ادرا ي ا 
ارةدرا مددةد( دراقددا ةل:د.طم   ادوراتطن قدالرا  ددامد  ددادرادي  دراة اضددلد(.5000) .أسااامة كاماال ،راتاابد -85

د را ةنل
د قاا دداداتق دد ادجدوالدرارءدراة دداالدراي اددلدراة اضددلد(.5000) .رشااا محمااد أشاارف ،شاارفد -88

ت دددا الدر ا  دددادد-را دددؤت ةدرا   دددلدراددداوالدراثااددد د يدددةد راتةن دددادراناي دددادوراة اضددداد
د   ةد،جا  اد  ورس(،د8، راثااثا(

راتوج ددىدورإلةيدداادراي اددلدفددلدد(.5005ماجاادة محمااد )إسااماعيل، ومحمااد العربااي  ،شاامعوند -87
د ارةدرا مةدرا ةنل دراقا ةل:درا جاادراة اضل

رتجا ددالدراة اضدد  سدي ددودرااتيدداةرلدراي ادد اد ددسدد(.5002) .عباادالحكي  ر ق ،عباادالحكي د -.8
،د(8( 72  ج اد ا وطدا  وادوفيدوسدراتةن دادراة اضد ا،دد راة االدراي الدراة اضل

د وط ا 
د ارةدرا  اةلد( دراقا ةل:9ط   ادراي  دراة اضلد(.0222) .محمد حسن ،عالويد -89
 ةمددزدرامتددامدد دراقددا ةل: واددو ادراةتندداةرلدراي ادد ادا ة اضدد  س(.0221) .محمااد حساان ،عااالويد -80

د ا يية
ارةدرا مددةد دراقددا ةل:د  ددادي دد دراتدداة مدورا يافاددادراة اضدد اد(.5005) .محمااد حساان ،عااالويد -86

د را ةنل
،د ةمددزدرامتددامدا ييددة:دراقددا ةلد  دداةادفددلد  ددادراددي  دراة اضددلد(.5002) .محمااد حساان ،عااالويد -82

د 76ص
 هداةرلدرات دااد يدادرا داةمدراة اضدلدو القتهدادنت اادإلدرا ة دادد(.5002محمد ) ،عمراويد -81

(،د2،د   هاد  وادوتقي دالدراييداطالدراناي دادوراة اضد اد- ج ادرا  تةلدد راة اضل
د راجزراةد،يوةدنااج  اجا  ادز اسد ا

ةؤ اد اتقن  ادادألاورةدر ة داالدد(.5000محمد يوسف ) ،حجاجومحمود عبد الفتاح  ،عناند -89
،دم  دادراتةن داد(8  ج ادرا دؤت ةدرا   دلدراداوالد راة اضدادورا وا دا(،ددراي ا ااة اضل 

دراة اض ادني س،دجا  ىد  ورس،دراقا ةل 
د ارةدرا مةدرا ةنلد دراقا ةل:راي  دراة اضل ناائد  اد(.5002)أمين. أحمد  ،فو يد -75
 دادد مواوج ادرا ة ددادراة اضددلد(.5000)محمااد. طااارق وباادر الاادين، أحمااد أمااين ،فو يد -78

د ارةدرا مةدرا ةنلدراقا ةل:
د ارةدرايةاد( دراقا ةل:9ط تةج اد   ادا اديي اد راية  اد(.0225ريتشارد. س. ) ،ال اروسد -77
 دSpss 18إل  اءراي ا وراتةنو تطن قاتنااددددددتةار نةيا و ر(5000)محمد،ع تعبدالحميااااااد.د -.7

دراقا ةل:دارةدرا مةدرا ةنل 
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راورقددثددراة اضددل:اةراددادت     دداداتف  ددادر ة دداالدراي اددلدد(.5000ناارمين رفيااق ) ،محماادد -79
د ،دراقا ةل(66(، 82  ج اد اتقنادراتةن ادرا ةن ا،دد وت ا الدرا اتقنا

( د0ط رات دداادوي ة اتددىدرا  ا ددةلد(.5002)سااين. حليلااا الساايد، عماااد و مكاااوي، حسااند -70
د راارةدرا  ة ادرا نياي ادراقا ةل:

د ارةدورااد د  اس: ناائدرات اادراتةنو دورإلياايلد(.5000)الرحي .عمر عبد  ،نصر هللاد -76
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
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