
االتصال لمدربي رياضة المالكمة في بمهارات  وعالقتهالمستوى المعرفي 

 جمهورية العراق 

 

 الباحثين 

 أ.م.د.موسى جواد             م.م. ماجد نعيم   جسام عرب        أ.د. محمد 

 

 ملخص البحث

 المقدمة واهمية البحث 

مال االسيلوب يتطلب المستوى الرياضيي فيي بطيوالت سيوام المحليية والدوليية اسيتع

وتوجيههييا بمييا يتطلييب ا  ي ييو   التييدري العلمييي الصييحيذ اليياس يتعاسييب وعملييية 

للمدرب دالالت موضيوعية فاعلية عين حالية الالعبيين ومسيتوى ك يامتهم فيي ضيوم 

ذلك يم ن تخطيط برامج التدريب الخاص بهم والشك ا  المدرب هو الععصير ال عيال 

المدرب نقل المعرفية ي يو  ضيمن عمليية  وحجر الزاوية في عملية التدريب لاا على

تحدث بين شخصين او اكثر وتسمى االتصال ا  عمليية نجياا االتصيال بيين الميدرب 

الصحيحة ومين هعيا جيامت اهميية البحيث فيي والالعبين تعتمد على كمية المعلومات 

 نقل المعرفة من المدرب الى الالعب . 
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فيي نقيل المعلوميات مين الميدرب اليى جيود ضيع  تتضمن مش لة البحث مين اليالل و

المعرفيية مميا ييودس اليى ضيع  االتصيال عليى  بياممورالالعب بسبب جهل الميدرب 

اساسييات فيي لعبية المالكمية ومعهيا داليول جهياي التعقييط االليي  استحداثالرغم من 

بدل استمارة التسجيل مما يدعى اليى ا  ي يو  الميدرب عليى درايية ب يل اسيتحدا ات 

 بة . اللع
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 تضمن المعهج البحث وعيعة البحث

 لباب الرابعا

تضييمن معاقشيية العتييالج وتحليييل العتييالج وناقشييتها حيييث اسييتعتج الباحثييه ا  المالكييم 
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 الشهادات االعدادية من الالل اقامة الدورات التدريبية لعقل المعرفة من الاللها 

 



Abstract 

Level of Knowledge and its relationship to the level of 

communication for coaches in boxing Gmehwrip Iraq  

Researchers  

A. dammed grave or Arabs . Dr Moses M.Jawad .M.Majid 

Naeem  

Introduction and importance  of research 

Requires a level sports tournaments in both domestic and 

international use of scientific method the right fit and the 

training process and   directed them would have reguired 

the trainer signs Moduaih dose on the status of the players 

and their level of competency in this light can be planned 

training programs , there is no doubt that the coach is 

Anasralfal and stone Alzawih  in the training process So the 

coach will be within the knowledge  transfer process occurs 

between the personal and more constructive communication 

, called the process of successful  communication between 

the coach and Aaobein depend on the amount of correct 

information , hence the importance of research in the 

transfer of knowledge from trainer to Alalab  

1-2 Research Problem  

 Involves a search through a Weakness in the less 

information from the coach and the player Bcesp ignorance 

coach ma tters epistemological. Which Iwould like to lack of 

communication despite the introduction of the basics in the 



game of boxing , including the entry of a punctuation robort 

instead of the registration form , which is called to be acoach 

familiar with all the reintions game  

1-3 goals  

1- Identifying the relationship between the level of 

knowledge and communication skills to coach boxing  

2- ldentify the individual differences in cognitive level and 

communication skills to boxing trainers , according to their 

levels  

1-4 areas of research  

1-4-1 human domain :Anumber of coaches boxing in the 30 

different clubs  

1-4-1 spatial domain: Halls clubs located in Baghdad and 

Mahavdhat  

1-4-3 temporal domain : 01/15 to 06/06/2009  

Part II  

Included studies on the concept of communication theory 

and knowledge and style of measurement  

Part III 

 Ensure that the curriculum research and the research 

sample  

Part IV 

Included discussion of the results and analyze the results 

and discussed  



Where the researcher concluded that aboxer who has to 

know his performance will be better than aboxer who does 

not have the knowledge  

Section  Vpresents conclusions and recommendations  

It is the most important conclusions  

1- through the values of arithmetic enables a researcher 

from the fact that there are differ      ences between the 

protruding trained in the delivery of information and 

knowledge in communication skills in Iraq  

Recommendations  

Of the most important recommendations  

1- The need to increase attention to the cognitive 

information of the boxing coaches certification prep 

campaign through the establishment of trainingcourses and 

arbitration for the transfer of knowledge from which  

 

 

 ب االولالبا

 المقدمة واهمية البحث

 المقدمة وأهمية البحث 1-1

يتطلييب المسييتوى الرياضييي فييي بطييوالت سييوامال المحلييية والدولييية اسييتعمال   

وتوجيههييا بمييا ي يير  العلمييي الصييحيذ اليياس يتعاسييب وعملييية التييدريب  امسييلوب

ويسيييتلزم ا  ليييدى ي يييو  الميييدرب دالالت موضيييوعية فاعلييية عييين الحالييية الالعبيييين 

ستوى ك اماتهم في ضوم ذلك يم ن تخطيط برامج التدريب الخاص بهيم وال شيك وم

ا  الميييدرب هيييو الععصييير ال عيييال وحجييير الزاويييية فيييي عمليييية التيييدريب ال  معظيييم 



االجييرامات التدريبييية والتربوييية والمهعييية تقييع علييى عاتقييه ليياا يجييب ا  ي ييو  قالييد 

المعييارف الخاصيية التييي تربييوس مييت هم لواجباتييه وا  يتمتييع بالسييمات والقييدرات و

تم عه من قيادة عملية التدريب ب  امة عالية فضال عن ذلك هيو المصيدر ال اعيل فيي 

نقل المعرفة والخبرة الى الالعبين .. وا  هاا العقل في المعرفية ي يو  ضيمن عمليية 

مهميية تحييدث بييين شخصييية او اكثيير وتسييمى بعملييية االتصييال أس انييه عملييية انتقييال 

ف ميين المييدرب الييى  الالعبييين شييرت ا  يحييدث ت يياهم وت اعييل المعلومييات والمعييار

 بيعهما وهاا الت اهم والت اعل يقود الى عملية تعديل في سلوك الالعبين .

ويرى الباحثو  ا  جوهر نجاا االتصال بين المدرب والعبيه يعتمد وبشي ل   

حيذ كبير على حجم المعلومات الصحيحة التي يمتل ها المدرب والتي تؤدس اليى تصي

 ادام الالعبين .

ميين هعييا جييامت اهمييية بحثعييا وهييو ايجيياد العالقيية الجوهرييية بييين عملييية نقييل  

المعرفيية ميين المييدرب الييى الالعييب أس عملييية نقييل مععييى الرسييالة ميين المييدرب الييى 

 الواسعة لالدام المهارس .الالعب المبعية على المعرفة 

 مش لة البحث: 1-2

اضيي وتياريك كبيير فيي االنجيايات وانهيا مين تعتبر لعبة المالكمة التي لهيا م  

الرياضييات التييي الضييعت الييى تغيييرات كثيييرة سييواما فييي القييانو  الجديييد او بادالييال 

الجهيياي االلييي للتعقيييط بييدل اسييتمارة التح يييم وميين الييالل مراجعيية البيياحثين لهييا  

الرياضة وجدوا بأ  هعاك صعوبات في تقديم المعرفة والمعلوميات مين اليالل عمليية 

ال بييين المييدربين والالعبييين بسييبب متطلبييات هييا  اللعبيية وا  المشيي لة عييدم االتصيي

معرفة الجانب المعرفي لمدربي المالكمية وهعياك ضيع  فيي اسيتعمال المهيارات فيي 

وهيياا مييا  أالطييالهماالتصييال ععييد نقييل المعرفيية ميين المييدرب الييى المالكمييين لتصييحيذ 

 دعى الى بحث ها  المش لة .

 اهداف البحث 1-3

على العالقة بين المستوى المعرفي ومهارات االتصيال لميدربي لعبية التعرف  .1

 المالكمة.



التعييرف علييى ال ييروق فييي المسييتوى المعرفييي ومهييارات االتصييال لمييدربي  .2

 المالكمات وحسب مستوياتهم المعرفية.

 مجاالت البحث: 1-4

المجال البشرس عدد مين ميدربي المالكميات فيي االنديية المختل ية فيي  1-4-1 

 مدرب. 33والبالغ عددهم  العراق

 المجال الم اني / قاعات امندية الموجودة في بغداد والمحافظات. 1-4-2 

 .  6/6/2332لغاية  11/1/2332الزماني  المجال 1-4-3 

 تحديد المصطلحات: 1-1

  مستوى المعيرف : هيي القيدرة المعلوميات والمعيارف المخزونية فيي اليااكرة

نتيجة التعلم السابق 
(1)

 (1-133.) 

  بياالدراك والواقعيية مهارات مجرد لما يقوله المدرب بيل التركييز الميرتبط
(2)

 

(2-133.) 

 

 الباب الثاني

 . الدراسات العظرية والمتشابهة 2

 الدراسات العظرية 2-1

 م هوم االتصال: 2-1-1

ا  االرام التربوييية كثييرت فييي تعرييي  عملييية االتصييال وميين هييا  التعيياري    

( بأنها " عملية ت اعيل مشيتركة بيين 1223لحافظ محمد سالمة حيث يعرفها ) عبد ا

مجتمعين( لتبادل ف يرة او البيرة معيعية عين ترييق  – جماعتين –ترفين ) شخصية 

وسيلة 
(3)

  ( )1-174.) 

                                                 
الممتاز ، اطروحة دكتوراه ، (  على يوسف حسن ، القابلية المعرفية لدى مدربي والعبي الكرة الطائرة وعالقتها بنتائج الدوري  1)

 .91، ص9111كلية التربية الرياضية ، جامعة البصرة ، 

  -بيوميكانيكية  –فسيولوجية  –نفسية  –(  نبيل عبد الرحمن وسلوى عز الدين سكر ، منظومة التدريب الرياضي ) فلسفة تعليمية  2)

 .911، ص 4112، دار الفكر العربي ، 9ادارية ( ط

 .972،  4112، عمان ، دار وائل ، 9حليمة ، الحديث في االدارة الرياضية، ط (  فايق ابو 3)



( بأنهييا " العملييية التييي يقييوم 1223كمييا عرفهييا ) كييارو  هييوفال  واالييرو    

ر عادة ما ي و  ل ظيا ل يي يعيدل مين بمقتضاها ال رد ) القالم باالتصال ( بأرسال مثي

سلوك االالرين 
(1)

 . " 

واالتصاالت بجانب كونهيا عمليية اداريية هيي عمليية اجتماعيية عين تريقهيا   

تت اعييل الجماعيية ايضييا ول ييي تييتم عملييية االتصييال البييد ميين وجييود مرسييل ومسييتقبل 

لية نقيل ويتطلب نقل المعاني بين الطرفين ويعرفه الباحثا  بتعري  اجرالي هي )عم

المعرفة من المدرب الى الالعب وهي مرتبطة بالخبرة والتغاية الراجعة من اجيل ا  

 يحدث تعديل في سلوك الالعب (.

 هعاك  الث ابعاد لعملية االتصال وهي :

اإلرسييال              االسييتقبال ويتضييمن االتصييال ارسييال رسييالة لشييخص مييا وهييو 

تحديييد ميياهو تييا ير لرسييالة بمععييى االيير الالعييب او بعييم المجموعييات )ال ريييق( تييم 

يجب ا  يحدد المدرب او الالعب المعلومات أس الرسالة التي يريد ارسيالها ومعرفية 

تأ يرهييا علييى المسييتقبل . ويالحييظ ا  ال ثييير ميين المييدربين يجسييدو  مهييارة ارسييال 

الرسييالة بوضييوا وي همييو  محتييوى الرسييالة ول ييعهم ال يحسييعو  مهييارة االسييتما  

مقييدرتهم علييى فهييم نتييالج عملييية االتصييال والتعييرف علييى الصييالص  ليضييع  ميين

 االن عالية(. تالخبراالسلوك الدااللي ) 

(  nonverbal messageيت يييو  االتصيييال مييين رسيييالل غيييير ل ظيييية )  

( وميين امثليية الرسييالل غييير الل ظييية  مالمييذ  verbul messageورسيالل ل ظييية )

والعصيير باليييدين ويالحييظ ا  اعظييم  الوجييه للتعبييير عيين السييعادة ا عالقييات ال ييوي

المدربين يعطو  اهتماما كبيرا لالتصال الل ظي مثل معلومات للتعليم تقديم التشيجيع 

ا تقييم العتالج على الرغم من ا  االتصال غير الل ظي )) هاا تقدر االتصياالت الغيير 

% من عملية االتصال ((  73ل ظية بما يزيد عن 
(2)

  (1-88.) 

ثا  ام عملية االتصال واهميتهيا ت مين فيي ميدى اميتالك الميدرب ويرى الباح  

او الميدرس للمعييارف او ا  هيا  المعييارف عيي التييي تيؤدس بالمحصييلة العهاليية الييى 

                                                 
(1   )Garron – A.v (1993) the sport team ASAN effectrive Group . Applid psychology Californ . puu 

 . 88، ص 4119(  اسامة كامل راتب ، االعداد النفسي للناشئين ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  2)



اتصاله بالالعبين ا االاين بعظر االعتبيار معرفية الميدرب بمهيارات االتصيال وكي يية 

ي يحملها من حيث استخدمها بصورة صحيحة التي تع   مدى امتالكه للمعارف الت

المواضيع العامة والخاصة برياضة المالكمة معها القوانين الخاصة باللعبية ومبياد  

 التدريب الحديث وأصول علم الع   الرياضي في التعامل مع الالعبين ... الك 

 لاا يجب ا  ي ن المدرب مدركا تماما مهمية مهارات االتصال وفالدتها . 

 مهارات االتصال: 2-1-2 

قسييم مهييارات االتصييال الييى عييدد ميين االقسييام معهييا الثقيية بييالع   والتعامييل ت 

االيجييابي وتوصييية االدام واسييتقرار السييلوك الجيييد واالتصييال الغييير ل ظييي وتوصيييل 

المعلومات والم افأة والعقاب 
(1)

 (1-131. ) 

ول ييل قسييم او مهييارة ميين هييا  المهييارات لهييا دور مهييم وبيياري فييي اسييتيعاب   

ه مدرب ال  اساس مهارات االتصال هي عملية الت اعل االيجابي التيي الالعب لتوجي

 تحدث بين المدرب والعبيه .

 أنوا  االتصال : 2-1-3

يم ن من التميز بين انوا  التالية من االتصال 
(2)

   

 االتصال امعلى : ونقصد به اتصال المؤمعين باهلل من الالل العبادة والدعام  .1

 ال بين ال رد وذاته .االتصال الااتي : هو االتص .2

االتصال ال ردس او الشخصي : وي و  مباشر او غيير مباشير بيين فيردين او  .3

 شخصين.

االتصال الجماعي : وهو يحصل بين شخص وعدد مين االشيخاص أس نقصيد  .4

 به المدرب والالعبين .

االتصييييال الجميييياهيرس : وي ييييو  بييييين الشييييخص وعييييدة م ييييات واالف ميييين  .1

 واحد هو المرسل .االشخاص أس االتصال من جانب 

 ومن االهداف االتصال نقل االف ار ا التعليم ا واالعالم ا االقعا  ا الترفيه .

 

                                                 
 ،  . 4117،  دار الفكر العربي ،  2(  سامر كامل راتب ، علم النفس الرياضة ) مفاهيم وتطبيقات ( ، ط 1)

(2  )com.  محمد محمود حيلةwww.  



 الباب الثالث 

 . معهجية البحث وإجراماته الميدانية :3

ا  ل ل بحث معهج من المعاهج التي يتم استخدامها لغر  التوصل الى معرفية  3-1

معهج العلميي للبحيث )) هيو الطرييق الياس الخاصة بالك البحث ا فيالالحقالق الدقيقة 

يعتمييد علييى الت  ييير االسييتقرالي واالسييتعتاجي وتسييتخدم اسيياليب المالحظيية العلمييية 

والتجربة لحيل مشي لة معيعية والوصيول اليى نتيجية معيعية ال رو وفر  
(1)

( )1-

242) 

و قيد اسيتخدم البياحثو  الميعهج الوصيي ي بأسيلوب العالقيات االرتباتيية كييو   

عهج هييو اكثيير امييا  ماللميية لطبيعيية المشيي لة واهييداف بحثييه التييي قيياموا بهييا هيياا الميي

 الباحثا  .

 عيعة البحث: 3-2

)) ا  العيعية هيي الجيزم اليياس يمثيل مجتميع االصييل او العميوذي الياس يجييرس  

الباحثين مجمل ومحور عمله عليه (( 
(2)

 (2-282) 

القياسيات والعتيالج  ويش ل االتيارها جانبا كبيرا مين االهميية فتتوقي  عليهيا  

التي يحصل عليها الباحثو  ا ولقيد االتيار الباحثيا  عيعية البحيث والمتمثلية بميدربي 

المالكمة لألندية الرياضية ب افة ف اتها مع االالا بعظر االعتبار ) تحصيلهم الدراسيي 

(  ال ييو  مييدرب مييويعين علييى محافظييات القطيير العراقييي ا وهيييم 33( وعييددهم )

 يا في االتحاد المركزس للمالكمة .مدربين مسجلين رسم

 امدوات المستخدمة في البحث 3-3

 المصادر العربية واالجعبية . .1

 مقياس المستوى المعرفي. .2

 الوسالل االحصالية . .3

 فريق العمل للمساعدة . .4

 
                                                 

 .424،  4119، عمان دار المناهج ، 9(   وجيه محجوب ، اصول البحث العلمي ، ط 1)

 .484،  4119ر السابق  ، (  وجيه محجوب ، اصول البحث العلمي نفس المصد 2)



 استخدام االستمارة: 3-4

لقييد اسييتخدم البيياحثو  مقييياس المسييتوى المعرفييي المعاسييب للبي يية العراقييية   

فقييرة تحتييوس المجيياالت الع سييية واالدارييية والتعظيمييية والبدنييية  43ن مييوم ييو  

 وقانو  وقواعد اللعبة وتاريخها .

 القانو  وقواعد اللعبة التاريخي :

 –كمييا اسييتخدم البيياحثو  مقييياس مهييارات االتصييال وهييي ) الثقيية والتقييدير 

االتصيال  –ييد االسيتيعاب الج –اسيتقرار السيلوك  –توجيه االدام  –التعامل االيجابي 

 الم اف ة والعقاب (. –توصيل المعلومات  –الغير مباشر 

وقد قام الباحثين بتطبيق المقيياس المعرفيي ومقيياس مهيارات االتصيال عليى 

 مدربي المالكمة والمسجلة رسميا في ال شوفات االتحاد والمركزس للمالكمة .

صييل جمييع وبعييد تحليييل اسييتجابات العيعيية حصييل حسيياب الدرجيية العهالييية لحا

درجييات كييل مييدرب ا واصييبذ ل ييل مييدرب درجيية تمثييل المسييتوى المعرفييي للمقييياس 

 وكالك درجات مقياس مهارات االحصالية .

 الوسالل االحصالية : 3-1

 اوال : العسبة الم وية   

 الجزم 

                                      ×133 
(1)

 (1-231) 

 ال ل                                             

  مجم س                                انيا : الوسط الحسابي

_____  س=                                                   
(2)

 (2-132) 

                                                             

 

 

                                                 
نص  9111(  وديع ياسين وحسن العبيدي ، التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ، الموصل ،  1)

419. 

 .414نص  9111(   وديع ياسين وحسن العبيدي ، نفس المصدر السابق ،  2)



                            __________________ 

 2)مج س (  – 2النحراف المعيارس =    مج سا

                                       _____ 

                                            

                        ____________________ 

                                            

 

 2مج                 -6-1بروا   –رابعا : االرتبات سبيرما  

                                                                 _____ 

                                                               ( 2 – 1) 

 الامسا: االتبارات العيعات المستقلة العدد =  

 

 

 الباب الرابع

 عر  نتالج وتحليلها ومعاقشتها

في تحديد المستوى المعرفي وعالقتيه  اإلحصاليةوفرضية  أهدافل تحقيق من اج   

 بمهيييارات االتصيييال لميييدربي المالكميييات فيييي العيييراق قيييام الباحثيييا  بعييير  العتيييالج

 وتحليلها ومعاقشتها بعد ا  تمت معالجتها إحصاليا .

المحسيوب    Tوقيمية عر  نتالج اموسات الحسيابية واالنحرافيات المعياريية  4-1

المدربين في المستوى المعرفي ومهارات االتصال على وفق متغيرات التحصيل  بين

 الجامعة( وتحليلها ومعاقشتها . –الدراسي ) اعدادية 

 

 

 

 



 (1جدول رقم )

التحصيل  المتغيرات

 الدراسي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارس

T المحسوبة T الجدولية 

المستوى 

 المعرفي 

 38ا2 63ا4 77ا18 11ا143  اإلعدادية

 13ا12 77ا171 الجامعة

مهارات 

 االتصال

 31ا2 11ا1 43ا3 8ا22 االعدادس

 11ا3 4ا33 الجامعة

 

( اعييال  تبييين لعييا ا  قيميية الوسييط الحسييابي للمسييتوى 1ميين الييالل الجييدول رقييم )  

( وبيأنحراف 11ا143المعرفي لمدربي من ذوس التحصييل الدراسيي االعيدادس بليغ )

( وا  قيمة الوسيط الحسيابي للمسيتوى المعرفيي لميدربي المالكمية 77ا18)معيارس 

( . كميييا 13ا12( بيييأنحراف معييييارس )77ا171مييين ذوس التحصييييل الجيييامعي بليييغ )

وتبيييين مييين الجيييدول اعيييال  ا  قيمييية الوسيييط الحسيييابي لمهيييارات االتصيييال لميييدربي 

معيييارس ( وبييانحراف 2ا22المالكميية ميين ذوس التحصيييل الدراسييي االعييدادس بلييغ )

( . وا  قيمة الوسط الحسيابي لمهيارات االتصيال لميدربي المالكمية مين ذوس 43ا3)

 ( .18ا3( وبانحراف معيارس )43ا33التحصيل الجامعي بلغ )

المحسييوبة لل ييروق بييين المييدربين علييى وفييق التحصيييل الدراسييي  Tبلغييت قيميية    

ة والبالغيية ( وهييي اكبيير ميين قيمتهييا الجدولييي63ا4بالخصييوص للمسييتوى المعرفييي )

( مما يدل على مععويتهيا ولصيالذ ذوس 31ا2( كما وتبين من قيمة االتصال )38ا2)

التحصييييل الجيييامعي . وييييرى الباحثيييا  ا  الميييدربين للعبييية المالكمييية مييين الريجيييي 

الجامعات يمتل و  ام انية اكبير مين اقيرانهم ذوس التحصييل االعيدادس فيي الوصيول 

ومة التي تصلهم عن تريق المدرب. ومن اليالل الى القهم واالدراك الواضحين للمعل

العمليييية يمثيييل ام انيييياتهم العلميييية فيييي التيييدريب معلومييياتهم العظريييية وممارسيييتهم 

والحييوار وفييي فهييم المعلوميية واالحت يياا بهييا وام انييية ت سيييرها بمييا يخييدم الالعييب 

ميل المالكم سواما كا  ذلك من حيث المعلومة المعرفيية او الطريقية التيي ي يو  التعا



معها من الالل مهارات االتصال التي يحتاجها المدرب ا عام عمليية تيدريب الالعبيين 

 المالكمين وتوجيههم ا عام التدريب او العزاالت على الحلبة .

وهيياا مييا يؤكييد  علييي فهمييي البيييك علييى انييه )) االتصييال يتضييمن مجموعييه ميين    

فالمييدرب ميين الييالل المهييارات يجييب االهتمييام بهييا وذلييك ميين الييالل التييدريب عليهييا 

المشيييياركات الدالميييية واالتصيييياالت المسييييتمرة مييييع الالعبييييين فييييي وقييييت التييييدريب 

عليييهم ميين الييالل ايصيياله للرسييالل الغعييية  بالتييأ يروالمسييابقات يسييتطيع ا  يقييوم 

بالمعلومات التي من شانها ا  تطور الالعب (( 
(1)

   (1-31   ) 

ال تبعيى عليى المسيتوى المعرفيي با  مهارات االتصي ادركون يومن هعا فا  الباحث   

عليه يتطلب ميعهم الحصيول عليى مسيتوى عيال مين التحصييل الدراسيي  يمتل هالاس 

واليياس يتمثييل فييي ت سييير وتحليييل وتقييييم المعلومييات المييراد ايصييالها الييى الالعبييين 

المالكمييين فضييال عيين انت ييام االسيياليب او المهييارات المعاسييبة لتلييك المعلومييات ا أس 

مات التي تت و  معها كلمة وتحويلها الى تعيابير وا  هيا  المعلوميات محتوى المعلو

 ل ظية (. تعتقل بواسطة رسالل معاسبة ) ل ظية ا غير 

عيير  قيميية معامييل االرتبييات بييين المسييتوى  المعرفييي ومهييارات االتصييال  2-4     

ععد مدرسيي رياضية المالكمية )عيعية البحيث ( وتحليلهيا ومعاقشيتها . يبيين الجيدول 

دنا  قيمة معاميل االرتبيات بيين المسيتوى  المعرفيي ومهيارات االتصيال ععيد ميدربي ا

 رياضة المالكمة . 

 ( 2جدول رقم )

قيمة )ر(  قيمة )ر( المحسوبة    س المتغيرات 

 الجدولية 

 22.4 163.6 المقياس المعرفي 
3.288 3.344 

 6.8 28.3 مهارات االتصال 

ن ا  قيمييية االوسيييات الحسيييابية للمسيييتوى لبييياحثي( يتبيييين ل2مييين الجيييدول رقيييم )    

وبييانحراف  28, 3( و  163, 6لمييدربي المالكميية هييي ) االتصييالالمعرفييي ومهييارات 

                                                 
،  4111، القاهرة ، منشاة المعارف ، 9المدرب الرياضي في االلعاب الرياضية ، ط(  علي فهمي بيك وعماد الدين عباس ابو زيد ،  1)

 . 19ص 



( وهييي 3,  288( حيييث بلغييت قيميية )ر(  المحسييوبة ) 6, 8( و )22,  4معيييارس ) 

عليى وجيود عالقية ارتبيات  ميا ييدلل( وهاا 3,  344اكبر من )ر( الجدولية والبالغة )

حيث يؤكد  الباحثيا  فيي  المالكمةين المستوى المعرفي ومهارات االتصال لمدربي ب

قيميية االرتبييات ا  المييدرب هييو الععصيير ا ل اعييل وحجيير الزاوييية فييي نجيياا العملييية 

التدريبية وتقيع  عليى عاتقيه تع ييا جمييع االجيرامات التعليميية والتربويية مين اليالل 

ربط بين الميدرب والالعيب هيي  فيي نقيل تليك م اهيم  التدريب العلمية ولعمل قيمة ال

المعرفيية وال ي ييية التييي يوصييل بهييا المعرفيية والمعلومييات لالعييب وال  االتصييال هييي 

وسييييلة يقيييوم بهيييا الميييدرب وتحتيييوس عليييى معلوميييات يعقلهيييا الميييدرب اليييى الالعيييب 

بطريقتين اما ل ظة ) عن تريق ال الم والتحدث ( والثانيية غيير ل ظيية ) عين ترييق 

( انييه " ميين اهييم صيي ات 2331وااليمييامات ( ويؤكييد اسييامة كامييل راتييب ) اتاإلشييار

للمعرفية الرياضيية المتمثيل بيالعواحي  ال عيية والخططيية  امتالكهالمدرب العاجذ هو 

والقانونية الصحيحة وا  المدرب العياجذ بحاجية  اليى تعيو  مصيادر المعرفية " 
(1 )

 

(1-41) 

 

 الباب الخام 

 االستعتاجات والتوصيات

 االستعتاجات  1-1

في ضوم العتالج المستمدة من عيعة  الدراسة والمعهج المستعمل في معالجة البحث  

 في اتار االهداف  التي حددها  الباحثا  فانهم توصلوا الى مايلي : 

من الالل المستوى المعرفيي ليوحظ بيا  لديية  القيدرة والتحلييل عليى التميييز  .1

 الدراسي . بين المدربين وفق تحصيلهم العلمي و

ا  مقييياس مهييارات االتصييال المسييتخدم لدييية  المقييدرة علييى التمييييز وايجيياد  .2

 االتصاصاتهم العلمية وتحصيلهم الدراسي .  المدربين وفقال روق بين 

                                                 
(1

 
 . 42، ص 4117، دار الفكر العربي ، 2( اسامة كامل راتب ، علم النفس الرياضة ) المفاهيم والتطبيقات ( ، ط



من الالل القيم الحسيابية تم ين الباحثيا  مين وجيود فيوق حقيقيية بيارية بيين  .3

 تصال في العراق. المدربين في ايصال المعلومات والمعارف في مهارات اال

 التوصيات  1-2

ضييرورة االهتمييام بزيييادة  المعلومييات المعرفييية لييدى مييدربي  المالكميية ميين  .1

حملييية الشيييهادات االعداديييية ا وذليييك لالرتقيييام بمسيييتوى المعلوميييات  ليييديهم 

 وبالمجاالت المختل ة . 

االست ادة من مقياس مهارات االتصيال ععيد الميدربين للعبية المالكمية وتقيوم  .2

مييتالكهم لمهييارات االتصييال والعمييل علييى تطويرهييا ميين الييالل اقاميية مييدى ا

 الدورات التدريبية والتح يمية وذلك لعقل  المعرفة من الاللها . 

تطوير مهارة االستما  للمدرب من الالل ايصال مععى الرسالة اليى الالعبيين   .3

 المالكمين . 

ن  فيي حقيل اكتساب المصيداقية فيي مهيارات االتصيال بيين الميدربين  العياملي .4

 رياضة المالكمة والالعبين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر

علييي يوسيي  حسيين ا القابلييية المعرفييية لييدى مييدربي والعبييي ال ييرة الطييالرة  .1

وعالقتهيييا بعتيييالج  اليييدورس الممتييياي ا اتروحييية دكتيييورا  ا كليييية  التربيييية  

 .1222ية ا جامعة البصرة ا الرياض

معظوميية التييدريب الرياضييي )  نبيييل عبييد الييرحمن وسييلوى عييز الييدين سيي ر ا .2

ار ال  ييير ا د 1فلسيي ة ا تعليميييية ا فسييييولوجية ا بيومي اني يييية ا اداريييية ( ت

 . 2334العربي ا 

صيما  ا دار والييل ا ا  1فاييد ابييو حليمية ا الحييديث فيي االدارة الرياضييية ا ت .3

2334 . 

ي ا ار ال  ير العربياسامة كامل راتب ا االعداد الع سي للعاش ين ا القاهرة ا د .4

2331 . 

1. com  , محمد محمود حيلة WWW  . 

ا عميييا  ا دار  المعييياهج ا  1وجيييية محجيييوب ا اصيييول البحيييث  العلميييي ا ت .6

2331  . 

وديع ياسين وحسن العبيدس ا التطبيقات االحصيالية واسيتخدامات الحاسيوب   .7

 . 1222في بحوث  التربية الرياضية ا الموصل ا 

ييييد ا الييدورس الرياضييي فييي  علييي فهمييي بيييك ا وعميياد  الييدين عبيياس ابييو .8

 .  2333ا القاهرة ا معشاة المعارف ا  1االلعاب الرياضية ا ت

ا دار 4اسامة كامل رتب ا عليم اليع   الرياضيي )  الم ياهيم والتطبيقيات ( ت .2

 .  2337ال  ر العربي ا 

1- Garron . A> V:  the sport team Asan effective Group . 

Applid sport psychology California p 44  

2- Horst fiedlr : Boxen fur Einsteiger training teaching 

taktik sportverlay Berlin 1994 .  

 



 جامعة بغداد     

 كلية التربية الرياضية 

 … عزيزس المدرب 

بين يديك استمارة تتضمن عدد من ال قرات يرجو الباحثين معها الحصول على 

فراد العيعة المحدودة في البحث وباعتبارك احد المعلومات ولما كعت احد ا

العاملين  في حقل التدريب ارجو االجابة ب ل دقة وموضوعية ضع عالمة )/( 

 متالممك( على ال قرة التي  Xعلى ال قرة التي تشعر بانها توافقك وعالمة )

 ولك كل التقدير واالحترام .... 

 

 الباحثو              

 مالحظة : 

 بة  التحصيل الدراسي ار جو كتا

 والعمر التدريبي 

 الى ذكر  االسم  ةال حاج

 كال  نعم  مجال  القانو  وقواعد اللعبة  ت

   تزود الحلبة بثال ة ساللم  1

                        اوقية  13وي  ق ايات العزالت  2

           م 1,2تول رات ل  الرسغ  لليد يزيد عن   3

   خدام ال ايلين العقي على الحاجبين والوجه لمعع االصابة اليسمذ باست   4

   يمعع الل م بعد ل؟؟؟؟ 1

   تمعذ نقات اضافية لل مات ال بو  6

   تمعذ نقات واحدة ل ل ضربة صحيحة  7

   يعتبر  المالكم الاسر  8ععد العد االجبارس لرقم  8

   سم 21اليقل ارت ا  الحلبة عن  2

   سم 463ع  الحلبة عن اليقل تول ضل 13

 

 المجال التاريخي : 

 . 1222االتحاد الدولي  للمالكمة  عام  تأس  .1



 .  1282االتحاد  العربي للمالكمة عام  تأس  .2

 .  1216االتحاد العراقي للمالكمة عام  تأس  .3

 .  1232اول بطولة دولية للمالكمة عام  .4

 . 1284اول بطولة نظامية في المالكمة للجيش العراقي  .1

 في ان لترا .  1743عام  للمالكمةاول قانو  صدر  .6

 في امري ا .  1234اقيمت اول بطولة اولمبية للمالكمة عام  .7

 في بغداد .  1232اقيمت اول بطولة للمدارس عام  .8

 عدد مشاركة مالكميعا في االولمبيات  مانية مشاركات  .2

 .  1232اول فريق للمالكمة عام  تأس  .13

غييييييييييييييير  موافق  لمختل ة ابدو مرتبك في المواق  ا 1

 موافق 

   ا ر ععد اقدامي على عمل معين  2

   اكو  حار في تعاملي مع الالعبين  3

   است اد من تجربة العجاا او ال شل لمصلحة  الالعب  4

   امتلك الخبرة في التعامل الع سي الصحيذ مع الالعبين  1

   ة استخدم تريقة االبعاد الع سي قبل العزاالت المهم 6
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   اتحمل مسؤولية  اتخاذ القرارات الخاصة  16
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   اوكد توفير مستلزمات التدريب داالل القاعه  18

   اتابع االصدارات العلمية في مجال رياضة المالكمة  12
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    رساللي واضحة بصورة دالمة  3

    مع جيدا لالعبين وافهم رساللهم است 4

    استخدم حركات جسمي في ارسال توجيهاتي  1

    احاول ا  اجعل توجيهاتي لالعب في صورة  يستطيع فهمها  6

    االحظ استجابات الالعبين لمضمو  رسالتي  7

    توجيهاتي ارسلها الى الالعب المقصود ومباشرة  8

    عامة للجميع احاول ا  ت و  توجيهاتي  2

    اشاراتي الجسمية تععي دالما ن   الشي الاس تععية كلماتي  13

    اشجع الالعبين على تبادل المعلومات معي  11

    استخدم ذو االتجاهين ) من المدرب لالعب  ومن الالعب للمدرب (  12

    ععدما اوجه رسالة فانعي اركز على موضو  واحد فقط  13

    مختصرة دالما  رسالتي 14

    كلماتي وارشاداتي  ي همهجميع الالعبين  11

مهارات االتصال : هي عملية تبادل االف ار والمعلومات بيين المرسيل والمرسيل الييه 

 أس ) المدرب والالعب ( 

 


