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مستخلص األطروحة باللغة العربٌة
أثر برنامج إرشادي وفقا للتفكٌر االٌجابً فً تطوٌر القدرة على اتخاذ القرار
الصحٌح لالعبً الدوري الممتاز بكرة القدم 
إشراف
الباحث
أ.م.د علً صكر جابر
حٌدر كرٌم سعٌد
 4146م
 4576هــ
______________________________________________ 
اشتملت األطروحة على خمسة فصول إذ تضمن - :
الفصل األول  :تتضمناهمٌة البحث الحالً بما ٌلً:
 .4إعداد برنامج إرشادي وفق التفكٌر االٌجابً لٌكون فً متناول ٌدالمعنٌٌن بتطوٌر
كفاءة الالعبٌنبعدانتتضحفاعلٌتهفًتنمٌةالقدرةعلىاتخاذالقرار.
 .4الحاجة الى التعرف على القدرة فً اتخاذ القرار وإبعادها وتمٌٌزها عن المفاهٌم
االخرى التً تتداخل معه فً المجال الرٌاضً.
اما مشكلة البحث فانها تتجسد فً حجم الضغوط التً ٌتعرض لها العبً كرة القدم بشكل
عام من االعالم والجمهور الرٌاضً بأعتبار ان الالعبٌن ٌواجهوون مواقوف تجعلهوم اموام
العدٌد مون التسواالال تجوا ضوغط المبواراةوٌنسوحبسولباعلوىقودرتهمفوًاتخواذالقورار
الصحٌحاالمرالذيٌدعوالىالتسااللعنامكانٌةانٌكوونللبرنوامجاالرشواديالمسوتند
للتفكٌراالٌجابًاثرفًتطوٌرالقدرةعلىاتخاذالقرارامال ؟
أما أهداف البحث  -:فهً-:
 -4بناء اختبار القدرة على اتخاذ القرار الصحٌح لالعبً اندٌة الدوري الممتاز
العراقً بكرة القدم للموسم( .)3102-3102
 -4بناء برنامج ارشادي وفقا للتفكٌر االٌجابً لتطوٌر القدرة على اتخاذ القرار
الصحٌح لالعبً اندٌة الدوري الممتاز العراقً بكرة القدم للموسم(-3102
.)3102
 -5التعرف على اثر البرنامج االرشادي المعدوفقا للتفكٌر االٌجابً فً تطوٌر القدرة
على اتخاذ القرار الصحٌح لالعبً اندٌة الدوري الممتاز العراقً بكرة القدم
للموسم(.)3102-3102
 -6هنالك تأثٌراً اٌجابٌا ً للبرنامج االرشادي وفقا ً للتفكٌر االٌجابً فً تطوٌر القدرة
على اتخاذ القرار الصحٌح لالعبً أندٌة الدوري الممتاز العراقً بكرة القدم 
للموسم(.)3102-3102
أما الفصل الثالث  :فقدتضمنمنهجٌةالبحثوإجراءاتهالمٌدانٌةإذتماستخدامالمنهج
التجرٌبًوتم اختٌار مجتمع وعٌنة البحث من العبً أندٌة الدوري الممتاز العراقً بكرة
القدم للموسم ( (3102-3102والبالغ عددهم ( )264العبا ً تم اختٌار عٌنة االستبٌان
االستطالعً لعدد من الالعبٌن اللذٌن ٌمثلون أندٌة (نفط الجنوب  ،كربالء  ،نفط مٌسان)



وبواقع()01العبٌنمنكلناديوبمجموع ( )21العبا ً تم اختٌارهم بالطرٌقة العشوائٌة
وتم استخدام التصمٌم التجرٌبً باستخدام مجموعتٌن متكافئتٌن )ضابطة
وتجرٌبٌة(عشوائٌة االختٌار ذا االختبار القبلً والبعدي وبواقع( )00العباللمجموعة
التجرٌبٌةو()00العباللمجموعةالضابطةوتم فً هذا التصمٌم ادخال العامل التجرٌبً
(المستقل) وهو البرنامج االرشادي وفقا للتفكٌر االٌجابً على المجموعة التجرٌبٌة وترك
المجموعة الضابطة فً ظروفها االعتٌادٌة ولغرض اٌجاد التجانس والتكافال بٌن
مجموعتً البحث التجرٌبٌة والضابطة تم اجراء مقارنة الضبط بٌن المجموعتٌن فً
متغٌرا العمر والتحصٌل الدراسً والذكاء والقدرة على اتخاذ القرار وتم بناء اختبار
القدرةعلىاتخاذالقرارالصحٌحالمكونمن( )21موقفا ًلكل موقف اربعة بدائل هً (أ -
ب–ج–د) لتمثل اختبارالقدرةعلىاتخاذالقرارالصحٌحبصٌغتهالنهائٌةبعداعتماد
الخصائص السٌكومترٌة واالحصائٌة له من قوة تمٌزٌة ومعامل ارتباط درجة الفقرة
بالدرجة الكلٌة لالختبار  ،وتم بناء البرنامج االرشادي وفقا لمكونا التفكٌر االٌجابً
(التفااللوالتشاالم– قوةاالرادة– االتزاناالنفعالً– الخلومناخطاءالتفكٌر)الذي
بلغ عددجلساته()33جلسةبصٌغتهالنهائٌة .

أما الفصل الخامس :
فقدتضمنعدداًمناالستنتاجا والتوصٌا ومنبٌنأبرزتلكاالستنتاجات.
 .4لمفردا البرنامجاإلرشاديالمطبقمنقبلالباحثفًدراسته تأثٌراً اٌجابٌا ً فً
تطوٌرالقدرةعلىاتخاذالقرارالصحٌحلالعبًكرةالقدم.
 .4باالمكان االعتماد على البرنامج االرشادي المستند الى التفكٌر االٌجابً بتطوٌر
القدرةعلىاتخاذالقرارالصحٌحلالعبًكرةالقدم .
أما بخصوص أبرز التوصٌات
 .4ضرورة استخدام البرنامج اإلرشادي المطبق من قبل الباحث فً دراسته على
العبًاندٌةالدوريالممتازالعراقًبكرةالقدم.

 .4االستعانةبخبرا االختصاصالنفسًاثناءتدرٌبا الالعبٌنلمتابعةالحاال 
النفسٌة التً تواجههم فً أثناء خوضهم للمبارٌا بوصفه ضرورة لنجاح
العملٌةالتدرٌبٌة.

