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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي     
 كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت     

 تجاهعت القادسي                

 

 

 

 

 السلىك المهني كمحدد لفاعليت مدربي األلعاب الفرديت والفرقيت  كفاءة

 في مديريت شباب ورياضت الديىانيت 

 

  تقدم بو الطالببحث 
 فاىم عميوي جالل

  سء من متطمبات نيل شيادة البكالوريو كجز 
 في كمية التربية البدنية عموم الرياضة 

 
 

 بأشراف

 علي عطشان خلفم.د ا.
           

 
 

     م7171                                       ه7341
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 اإلهداء
 

  حبإلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة 

  إلى من كّلت أناملو ليقدم لنا لحظة سعادة

  إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

 (والدي العزيز)إلى القلب الكبير

 

  إلى من أرضعتني الحب والحنان

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

 (والدتي الحبيبة)إلى القلب الناصع بالبياض

 

 (إخوتي) البريئة إلى رياحين حياتي إلى القلوب الطاىرة الرقيقة والنفوس

 

 

اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم ىو بحر الحياة وفي ىذه 
 (أصدقائي)الظلمة ال يضيء إال قنديل الذكريات ذكريات األخوة البعيدة إلى الذين أحببتهم وأحبوني
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 كلمة شكر
 

 هلىوستطوعىأحدىأنىوشكرىالشمسىألنهاىأضاءتىالدنوا
  لكنيىسأحاولىردىجزءىمنىجمولكمىبأنىأكونىكماىأردتموني

 

 

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناىا في رحاب 

الغد لتبعث الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل 
  ...األمة من جديد

وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في 

  ...الحياة

  ...إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

 .......إلى جميع أساتذتنا األفاضل

 
 
 

 :وأخص بالتقدير والشكر
  الدكتور: علي عطــــــــــــــــــــشان 
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 التعريف بالبحث-1ث
 المقدمة وأىمية البحث  1-1

يعد المدربين  العمود الفقري للعملية التدريبية ومن المفروض محترفون ميرة، ويظيرر تريريرىم فرر طريقرة 
تطبيقيم الحريص والماىر لخطط التردري  فرر موا رك ر ررر مرا يميزىرا لررية التكيرراا و رررة التعقيرداا، 

فر ذلك إحداث تكيراا مرغوبة لدى الاليبين ين طريق رفع فعالية ردائيم  ويلى رية حال فرنن  ىدفيم 
ىنرراك حا ررة إلررى التعرررك، وب،رر ل واورر ، يلررى رنررواع الميرراراا الوا رر  توافرىررا لرردى المرردربين  حتررى 

اىر داخرل ي ونوا فايلين.  إذ رن األبحاث فر ىذا م ال حاولا تحديد الميام التر يقوم بيا المردر  المر
العملية التدريبية وصواًل إلى  ائمة بالمياراا والصفاا الالزمة لفيم  يك يعمرل المردربون األ فرا .   إن 
التدري  الفعرال يتلرم بالرتراتي ياا معينرة يم رن تطبيقيرا، ويليرو فرنن المردر   الفعرال ىرو الرذي يلرتخدم 

اراا منفصرلة، فعلرى لربيل المررال تتريلك ىذه االلتراتي ياا  وتتيلك االلتراتي ية يادة من م موية مي
الررتراتي ية ار،ررراك الفايررل مررن حر ررة المرردر  بررنمط غيررر متو ررع والعمررل يلررى زيررادة اللررلوك المتعلررق 
بتنفيذ الميمة، والتخلص من الللوك غيرر المالئرم بلررية وب،ر ل حرازم، ورخيررًا تزويرد الاليبرين بالتكذيرة 

ان لررلوك المرردربين واللررعر إلررى تطرروير مينررة الترردري  يلررى  الرا عررة المنالرربة   ان االىميررة ت مررن فررر
وفررررق مبرررردر ال فايررررة ولررررلو ياا المينررررة، والتر يررررز يلررررى حلررررن إيررررداد المرررردربين وتتميررررز يمليررررة الترررردري  

وخاصررة فررر مرا ررز ال،رربا  التررر تمرررل الم رران الررذي يلررتقط   الرياورر بووررول الرردور القيررادي للمرردر 
ر  ابلياتيم الرياوية  احد محاور ن،اطاا وزارة ال،ربا  الترر تقروم ال رير من ال،با  وييدك الى تطوي

العديد من الميام التعليمية والتربويرة  ويقع يلى المدر  بيا مديرياا ال،با  والرياوة فر المحافظاا  
الترررر تلررريم فرررر بنرررا  الرياورررر لتحقيرررق ريلرررى الملرررتوياا، فيرررو المحررررك الرئيلرررر لعمليرررة التررردري ، فرررال 

المدر  يلى توصريل معلوماترو وخبراترو لاليبيرو يررتبط ب ريرر مرن االلتزامراا األخررى الترر يقتصر يمل 
 تعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردا دائررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة التعلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريم لفنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررون اللعبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة إلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى دائررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 ويلرررررعى الباحرررررث مرررررن خرررررالل ىرررررذه الدرالرررررة .(7)التربيرررررة فيرررررو المررررررل والقررررردوة الرررررذي يحترررررذى برررررو اليبيرررررو 
فررر العمليررة التدريبيررة ولررت ون حلقررة  ديرردة فررر إلررى نتررائا ليررا مرردلوالا إي ابيررة يلررى  وانرر  مختلفررة  

لللرررلة الدرالررراا الترررر لررربقتيا وتعرررزز نتائ يرررا مرررا بدئرررو ايخررررون إذ يم رررن مرررن خالليرررا بيررران  اللرررلوك 
                                                 

 .11، ص1999، اإلسكندرية: مطبعة جامعة اإلسكندرية، 9. طتطبيقات-التدريب الرياضي، نظريات عصام عبد الخالق.  (1)
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 مررا يم ررن ان تفررت  ىررذه النتررائا رفرراق لتطرروير ال وانرر  اري ابيررة ومعال ررة ال وانرر    المينررر للمرردربيين
وبالترالر لرتعود برالنفع البنرا  للحر رة الرياورية  فرر مرا رز ال،ربا   الللبية فر الللوك المينرر للمردربين

 يامة والمدربين خاصة  ما رنيا لت ون ر يزة ميمة لتنميرة ربحراث رخررى وفرر م راالا رياورية مختلفرة
 .  تيتم بال،با  

 مشكمة البحث  1-2
الديوانية امرا يلرى  انر   يعد الللوك المينر لمدربر االلعا  الفر ية والفردية فر مديرية ،با  ورياوة

 بيررر مررن االىميررة ويلررى و ررو الخصرروص فيمررا يتعلررق بايتبرراره  احررد محرردداا فايليررة ىرر ال  المرردربين 
ولررعيا مررن الباحررث للتعرررك يلررى ىررذا اللررلوك ارترراى الخرروض فررر ىررذه الدرالررة مررن خررالل التعرررك يلررى 

 .  الللوك المينر للمدربين بايتباره محددا لفايلية االدا  لدييم
 اىداف البحث  1-3 

 -للتعرك يلى:ييدك البحث 
 ملتوياا  فاياا الللوك المينر لدى مدربر األلعا  الفردية الفر ية . .7
 مدربر األلعا  الفردية الفر ية .  بين فاياا الللوك المينر  فرالفروق  .7
 م االا البحث 7-3
 .الديوانيةر محافظة مرا ز ال،با  ف االلعا  الفردية والفر يةفر مدربر الم ال الب،ري: 7-3-7
 .الديوانيةالم ال الم انر :  اياا ومالي  مرا ز ال،با  فر محافظة  7-3-7
 .7171/   4/ 71ولكاية    7/7171/  4الم ال رلزمانر : للفترة من 7-3-4
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 الدراسات النظرية :  2-1
 الكـفاية:   2-1-1

التررررر تظيررررر فررررر رنمرررراط لررررلوك وتصرررررفاا   ميررررع الخبررررراا والمعلومرررراا والمعررررارك والميررررارااتعنررررر  
 .  7(7 )المدرلين ومن خالل ممارلتيم لدورىم يند تفايليم مع مختلك يناصر المو ك التعليمر

بينيرا م مويرراا الميراراا األدائيرة والمعرارك األ اديميررة والقردراا العقليرة الترر ينبكررر رن  وتعررك ايورا 
 .  4(7 )طبيقيا بن ال ررنا  ممارلة العملية التعليميةي تبيا المعلم وتصب   ز ًا من للو و ويلتطيع ت

بينيرررا الخبرررراا والمعرررارك ذاا الطرررابع الملرررتمر والمتطرررور فرررر النمرررو   مرررا يرفيرررا ا ررررم محمرررد صررربحر 
يصال األف ار والخبراا والتيرير نفليًا بم موية من األفراد  .  3(4 )؛والتر تمن  الفرد  درة يلى تبادل وا 

الرياوررر ىنرراك يرردد مررن ال فايرراا األدائيررة والمعرفيررة التررر يم ررن رن يمتل يررا  رمررا فررر م ررال الترردري  
 المدر  فر رطار دوره  منظم ومدر .

 المدرب الرياضي  2-1-2
تتميرررز يمليرررة التررردري  الرياورررر بوورررول الررردور القيرررادي للمررردر  حيرررث يقرررع يليرررو العديرررد مرررن الميرررام  

لتحقيق ريلرى الملرتوياا، فيرو المحررك الرئيلرر لعمليرة  التعليمية والتربوية التر تليم فر بنا  الرياور
 التررررررررررررررررررردري ، فرررررررررررررررررررال يقتصرررررررررررررررررررر يمرررررررررررررررررررل المررررررررررررررررررردر  يلرررررررررررررررررررى توصررررررررررررررررررريل معلوماترررررررررررررررررررو وخبراتررررررررررررررررررررو 
 بررررررل يرررررررتبط ب ريررررررر مررررررن االلتزامرررررراا األخرررررررى التررررررر تعرررررردا دائرررررررة التعلرررررريم الفنررررررون اللعبررررررة إلررررررى دائرررررررة 

 .  (5)التربية فيو المرل والقدوة الذي يحتذى بو اليبيو 
  الرياوررر مررن ال،خصررياا التربويررة والررذي يتررولى دور القيررادة فررر يمليررة التربيررة والتعلررريم ويعررد المرردر 

ويرر رر ترريريرًا  بيرررًا ومبا،رررًا فررر التطرروير ال،ررامل والمتررزن ل،خصررية الفرررد الرياوررر... ان الميمررة الملقرراة 
لررذي يعمررل فيررو يلررى يرراتق المرردر  تتطلرر  منررو ارلرريام والمعاونررة فررر تحقيررق األىررداك الليالررية للبلررد ا

وذلك فر م ال الن،اط الرياور ويتطل  األمرر مرن المردر  الرياورر لورمان ن احرو الترام فرر تحقيرق 
ذلررك ان ي ررون يلررى إلمررام تررام بررالنظم والقوايررد والقرروانين والعرراداا والمفرراىيم والقرريم التررر تتيلررس يلييررا 

                                                 
 .21، ص1991ورة( ابن رشد، جامعة بغداد زيد حسن إبراىيم العسكري: الكفايات التدريسية لمدرسي لمادة االقتصاد في المرحمة الثانوية )أطروحة دكتوراه غير منش (1)
 .87،ص 1993 ليمينية ا الكفايات التعميمية الالزمة لمعمم المرحمة األولى من التعميم األساسي في الجميوريةامة الرزاق، وآخرون، ( 2)
 
 .1997والنفسية العدد الرابع والعشرون، جامعة البصرة  ، مجمة العموم التربويةكفايات التدريس في التعميم الجامعياكرم محمد صبحي وسعيد جاسم أألسدي:  (3)
 .11، ص1999، اإلسكندرية: مطبعة جامعة اإلسكندرية، 9. طتطبيقات-التدريب الرياضي، نظريات عصام عبد الخالق.  (4)
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رفرراد تربيرة لرليمة واييرة، وبيرذه األيدلو ية... والترر تحردد رىرداك ومحتويراا وولرائل ونظريراا تربيرة ا
 .(1)الطريقة يلتطيع المدر  ان يليم بنصي  وافر من العمل فر البنا  ال،امل للبلد الذي يعيش فيو 

 
 الرياضي وسموكيات المينة  المدرب2-2

ي ررر  يلينرررا إيورررال حقيقرررة ىامرررة وىرررر رن مينرررة التررردري  تعتبرررر مرررن الوظرررائك الصرررعبة وتحترررا  إلرررى 
خاص، فيذه المينة تحتا  إلرى م يرود ذىنرر و لرمانر  بيرر لرذلك فرين ال،خصرية  ،خصية ذاا طابع

التر تعتبر مميزه ال يقتصر يمليا يلى توصيل المعارك والمعلوماا بل يمتد األمرر إلرى ابعرد مرن ذلرك 
رن يمرررل  (4).1لتلرر يل م مويرررة مرررن الوا بررراا المختلفرررة والملررر ولياا الورررخمة الترررر ي ررر  إن يتعلميرررا

ياور لن ي ت  لو الن ال إذا اتلم للو و بالتحيز والمحاباة او القلوة والعنك، برل ي ر  رن المدر  الر 
تتيلررررس يال ررررة المرررردر  الرياوررررر بررررالاليبين يلررررى االحترررررام والعطررررك والرقررررة المتبادلررررة وان يتخررررذ مررررن 

خروة وربنرا  لرو وي،رعر ب،رعورىم لرو ويحرس بريفراحيم ولرعادتيم وم،را ليم وان  الاليبين  ميعا رصد ا  وا 
تتلررم م،ررار تو الو دانيررة ليررم بااللررت ابة والفايليررة . ال يخلررو األمررر فررر بعررض األحيرران بالنلرربة لطبيعررة 
يمرررل المررردر  الرياورررر مرررن  يامرررو  بالنقرررد واصررردار بعرررض العقوبررراا رو حرمررران الاليررر  مرررن بعرررض 

يية لررذلك المميررزاا، وفررر مرررل ىررذه الحرراالا يرايررر  يررام المرردر  بنيوررال والررتبيان األلرربا  المووررو 
والتي د من فيم الالي  لتلرك األلربا  وا نايرة بيرا حترى يم رن برذلك العمرل يلرى تروافر العال رة الوطيردة 
بين المدر  الرياورر والاليبرين، تعتمرد مينرة التردري  روال  ورخيررا  يلرى ال فرا ة الفرديرة الترر ي ر  رن 

مقردره ياليرة لفيرم يلرم التردري   تتوفر فر ال،خص  بل العمل فر ىذه المينة حيث يليرو رن ي رون يلرى
   .8(7)و يفية التخدام الطرق واأللالي  واال را اا الفنية وتو يو الاليبين نحو الللوك ال يد 

 
 المدرب ودوره في اإلنجاز الرياضي:  2-2-1
رن ميمررة المرردر  مررن الميررام الصررعبة فررر م ررال الن،رراط ارنلررانر لررذا ينبكررر يلررى المررر  الررذي اختررار   

يمرة رن ي رون مربيرًا  برل  رل ،رر  وان يقرود لرير التردري  بميرارة، وينبكرر يليرو رن ي رون باحررًا ىذه الم
معتبررررًا وان يمتلرررك المعلومررراا الخاصرررة فرررر الميرررادين العمليرررة المختلفرررة الترررر ليرررا العال رررة وريقرررة بميمترررو 

                                                 
 .16، ص1982، طرابمس: المنشاة العامة لمنشر، 2. طأسس التدريب الرياضيمحمد عادل رشدي.  (2)
 .19، ص 2112،  1، دار الفكر العربي طساكموجية المدرب الرياضيعالوي:  محمد حسن (3)
 .21،  ص : مصدر سبق ذكرهمحمد حسن عالوي -(1)



 9 

ة الرياورريين  مرردر . ويعتبررر الن ررال ألي مرردر  فررر رن،ررا   ررو الصرردا ة والتفرراىم المتبررادل فررر م مويرر
. فالمدر  األحلن واألمير فر التردري  لري ون األ ررر متعرة فرر التردري  ولريخلق 9(7)التر يعمل فييا

الاليبرررين األحلررررن، و لمررررا رصررررب  الاليبررررون رحلررررن  رررانوا ر رر رررردرة وحصررررلوا يلررررى الن ررررال مررررن خررررالل 
رد الرياورررر  لرررمية . إذ المررردر   ررروة  بيرررة تلرررتطيع رن تريرررر  ميررع القررروى ال امنرررة فررر الفررر71(4)اللعرر 

ويقليررة تلررتميليا للعمررل فترر رر ب،رر ل مبا،ررر فررر التطرروير ال،ررامل لل،خصررية  ررر تلررتخدم لصررال  الفرررد 
. فالمدر  يم ن ان ين رز القايردة الحيويرة فرر التنميرة المو رة مرن خرالل االحت راك 77(3)وخير ال ماية

بدنيررة والنفلررية ولررذلك ي رر  ترروفر اليررومر بررالاليبين فالترردري  الرياوررر يلررعى الررى تنميررة القرروى  افررة ال
 : 77المدر  ال ك  ، فيناك يدة ادوار للمدر  الرياور الحديث

 المدر  ىو المحرك الرئيس لعملياا التدري  و يادة الفريق.  -7
ىررو ال،خصررية التررر يقررع يلررى ياتقيررا تخطرريط و يررادة وتنظرريم الخطرروط التنفيذيررة لعمليرراا الترردري   -7

 نافلاا.وتو يو الاليبين خالل الم
 المدر  ىو ،خصية تربوية ت رر تيريرًا مبا،رًا فر التنمية ال،املة المتزنة لالي .  -4
 ي   رن تتوفر فر المدر  خصائص ولماا و دراا ومعارك ومياراا محددة. -3
 إن وا باا المدر  ال تقتصر يلى ملع   رة القدم بل تمتد إلى يملياا رخرى  -5

 يقرر رالث ملائل بصورة تدري ية خالل اليوم الواحد يلى المدر  الرياور رن     
 المليلة األولى: يقوم بتربية الرياويين يلى محبتيم للوطن واأليمان ب،عبو ريمانا مطلقًا.

المليلة الرانية: تحلين ارن از الرياور وذلك من خرالل بنرا  يناصرر الليا رة البدنيرة المعروفرة والعمرل 
صول إلى الحد األ صى مرن النترائا ل رل متلرابق. الملريلة الرالررة:  ردرة يلى زيادة معارك الرياور للو 

المدر  فر ربط العال ة بين الاليبرين ألن الدرالراا التربويرة الحديررة رربترا رن ريرة م،راير  ائمرة يلرى 
الررود والتفرراىم وتحقيررق مررا فررر نفرروس ايخرررين إحرردى الولررائل األلالررية فررر تطرروير العال ررة الرنائيررة بررين 

   والالي  والتر بدورىا تلاىم فر تحلين ارن از الرياور. المدر 
                                                 

 .19، صمصدر سبق ذكرهريسان خريبط مجيد:  -(2)
 .16، ص1991ترجمة موفق مجيد المولى،  : كرة القدم الخطط والمياراتجارلس ىيوز - (3)
، 1979. الربـاط، أعـداد اإلتحـاد العربـي لبلعـاب الرياضـية، نظيم األولى لمقيادات الرياضية بالـدول العربيـةدورة التبولس حنا:  - (4)

 .15ص
 
 



 01 

وحقيقررة رن ن ررال المرردر  فررر تحقيررق ىررذه الملررائل الرررالث تعتمررد يلررى موىبتررو وزيررادة معارفررو باأل،رريا  
الخاصة و درتو يلى تربية وتطوير ملتوى الالي  والعمل يلى ربط ىذه الملائل مع ىذه الملرائل مرع 

 .74(7)بعويا
 
 
 البحث واجراءاتو الميدانية  منيجية-3
 منيج البحث  3-1

   .البحث م، لة البحثالمل   وذلك لمالئمتو لطبيعة  باللو  التخدم الباحث المنيا الوصفر
 :   م تمع ويينة البحث 4-7

إن األىررررداك التررررر يوررررعيا الباحررررث لبحرررررو وار رررررا اا التررررر يلررررتخدميا لررررتحدد طبيعررررة العينررررة التررررر 
البحث والمتمرل بمدربر مديرية ،با  ورياورة الديوانيرة والبرال   ويينة يد م تمعتم تحد 73.(7)ليختارىا
 تم حصرىم  ميعا لكرض البحث. مدربا( 63يددىم)

 أدوات البحث:    3-3
 لكرض حل م، لة البحث ايتمد الباحث يلى الولائل ايتية:   
 المرا ع والمصادر العربية.  -0
 االلتبيان. -7
 نر الللوك المي مقياس7—4-4

 (.7) 75لتحقيق متطلباا الدرالة التخدم الباحث مقياس الللوك المينر والذي صممو حيدر يوده
 ( م االا وىر  االتر:5( فقرة موزية يلى )97ويت ون المقياس من )

                                                 
 27، ص1998، القاىرة ، دار الفكر العربي ،  1. طريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة مفتي إبراىيم حماد : التد (1)

  ذ
 .41، ص 1987ث في التربية الرياضية، الموصل، مديرية الكتب لمطباعة والنشر، ( .ريسان خريبط: مناىج البح1) .2117

بناء وتقنين مقياس كفايات السموك الميني لدى مدربي األلعاب الفرقية من وجية نظر الالعبـين . جامعـة البصـرة:  حيدر عوده : (2)
 كمية التربية الرياضية، رسالة ماجستير ،
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 ( فقرة . 71م ال ال،خصية والمظير )  -7
 ( فقرة . 74م ال ال فاياا العلمية والنمو المينر)  -7
 ( فقرة . 79ريق فر التدري  والمنافلاا ) م ال ردارة الف -4
 ( فقرة . 71م ال العال اا ارنلانية )  -3
 ( فقرة .  71م ال  فاياا التقويم )  -5
 
 التجربة االستطالعية  3-4

 المردربين تم توزيرع  المقيراس يلرى يردد مرن حيث 7171/  7/ 5تم ا را  الت ربة االلتطاليية بتاريخ 
 .بينمدر  (5والبال  يددىم )

 المعامالت العممية لممقياس  3-5
 صدق المقياس )صدق المحتوى (  3-5-1

تم التا د من صدق المقياس من خالل يروو يلى م مويرة مرن الخبررا  والمختصرين لتحديرد صرالحية 
 . م االتو و ذلك فقراا المقياس

 -:ثبات المقياس 3-5-2
مررن مرردى صرحة ربرراا المقيراس وذلررك باي رراد  ايتمرد الباحررث مبردر ايررادة االختبررار  رن را  يلمررر للتحقرق

معامررررل االرتبرررراط بررررين اختبررررارين ا راىمررررا الباحررررث تفصررررل بينيمررررا فترررررة الرررربوع يلررررى يينررررة بلرررر  يررررددىا 
(  1884وىم نفرس يينرة الت ربرة االلرتطاليية  ورلرفرا النترائا يلرى ان معامرل الربراا بلر ) مدربين(5)

 صال  للتطبيق .مما يدل يلى رباا المقياس وبذلك ي ون المقياس 
 -التجربة الرئيسة: 3-6

مردربر مديريرة ،ربا  ورياورة  ام الباحث بنتمرام إ ررا اا البحرث يلرى بتوزيرع الرتماراا المقيراس يلرى 
 . وبعد  مع االلتماراا تم تفري  بياناتيا لمعال تيا احصائيا. مدربا( 63يددىم )  البال   الديوانية

 الوسائل اإلحصائية 3-7
 لمعال ة البياناا احصائيا.  spssلحقيبة ارحصائيةتم التخدام ا 
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 -:مناقشتياو  تحميمياو  عرض النتائج4-1

 (7 دول)
 والفئاا والت رار الفراد يينة البحث المعيارية يبين الملتوياا

 
 الت رار الفئاا الملتوياا ا

 54.515- 31.495  يد  دا 7
 

77 

 77 31.495- 37.115  يد 7
 74 37.113- 43.135 متولط 4
 71 43.133- 78.175 مقبول 3
 9 78.173- 77.315 وعيك 5
 8 77.313- 71.785 وعيك  دا 1

 
ويرى الباحث ان لب  و ود المدربين فر الملتويين  يد  دًا و يد وبيذا العدد يعود الرى انيرم يمترازون 

فتيم لطبيعرة مرا مطلرو  ب ونيم من ذوي الللوك المينر المترزن والرذي يتلرم بتصررفاا تظيرر مردى معرر 
مررنيم مررن لررلو ياا تع ررس ر ررر التعامررل مررع الاليبررين فررر مختلررك ظررروك وموا ررك الترردري  والمنافلررة 
الرياوررية بمررا يعطررر صررورة اي ابيررة بيررذا الملررتوى يررن اللررلوك المينررر لرردييم.   إن الن ررال يقرراس يلررى 

اللرترمار األمررل لقردراا العراملين رلاس إن از الميام ب، ليا المطلو  رما الفعالية فتقاس يلى رلراس ا
 .71(7)فر التنظيم ألدا  مياميم  

                                                 
،  ص 1994، 1عمان: مطبعة جامعة االسراء، ط االدارة الحديثة. المفاىيم والعمميات منيج عممي.رون:  عبد الباري الدره وآخ (7)
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ان إن ررراز يمليرررراا الترررردري  الرياوررررر ون احيررررا يعتمررررد فررررر األلرررراس يلررررى ترررروافر خصررررائص ولررررماا  
 71(7 )و دراا ومعارك ومياراا محددة لدى المدر 

من المدربين فرر لرلو يم  اما الملتوى المتولط فيرى الباحث ان المدربين  فر الملتوى متولط الكالبية
المينر االمر الذي يعد منطقيا اذا ما اخرذنا و يرة النظرر العلميرة لتوزيرع الملرتوياا وبالترالر فران ىر ال  
المدربين يمتل ون من المعرفة التر توعيم فر ىذا الملتوى وىم بحا و الى المزيد مرن المعرفرة بطبيعرة 

التعامرررل مرررع الاليبرررين واالداريرررين و رررل مرررايحيط مرررا يفتررررض ان ي رررون يليرررو اللرررلوك المينرررر مرررن حيرررث 
بالعمليرررة التدريبيرررة . ويعتبرررر المررردر  ىرررو   العنصرررر الفايرررل وح رررر الزاويرررة فرررر ن رررال العمليرررة التدريبيرررة 
فعليو تقع المتطلباا التعليمية والتربويرة  ليرا مرن خرالل معرفترو العلميرة للتردري  لرذا ي ر  يلرى المردر  

انر  الخاصرة باللعبرة ورن يتمترع باللرماا والقردراا والمعرارك الخاصرة الترر رن ي ون متفيمًا ل ميع ال و 
 78(7)تم نو من  يادة يملية التدري  ب فا ة يالية 

يلى من  ان فرر ىرذين الملرتويين مرن  اما ما يخص الملتويين مقبول ووعيك  ان ذلك يعطر م ،راً 
المرردربين يفتقررر الررى ال ريررر مررن المقومرراا التررر يحتا يررا لوررمان لررلو ًا مينيررًا يتنالرر  ومتطلبرراا مينررة 
التردري  وبالترالر فرران ورعك المعلومرراا فرر ىرذا ال انرر  يرنع س فررر ملرتوى ادائيرم المينررر مرن ناحيررة 

 ي  والمنافلة .التصرفاا التر تبدر منيم فر موا ك وظروك التدر 
لذلك ي   رن ي ون رلمدر  ،خصرًا متعلمرًا ومربيرًا ويردرك بصرورة واييرة ميامرو  مردر  وينبكرر        

رن يتميرز رلمرردر  بالمعرارك رلمينيررة ورن يمرارس يمرراًل  بيررًا ود يقررًا لدرالرة رأل،رريا  رل ديردة التررر تظيررر 
 .  79 (7)فر م ال التدري  رلرياور

المردر  ترزداد  لمرا  انرا لديرو المعرفرة وارلمرام بمرا يتطلبرو التعامرل الصرحي  ومن ذلك نرى بان فايليرة 
مينيًا ومما ال دال فيو فان فايلية المدر  فر الملتويين  يد  ردًا و يرد وىرر ر ررر الملرتوياا األخررى 
ري المتولرررط الرررذي يتميرررز ب رررون فايليرررة ر ررررر مرررن الملرررتويين مقبرررول وورررعيك يليرررو فررران المررردربين فرررر 

ى االول والررررانر ذوي فايليرررة ياليرررة مرررن حيرررث ظيرررورىم بملرررتوى لرررلوك مينرررر يتنالررر  وطبيعرررة الملرررتو 
 الحا ة للتعامل الصحي  مع الرياويين فر األلعا  الفردية والفر ية.

                                                 
 .27، ص 1998، القاىرة: دار الفكر العربي، 1. طالتدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة :مفتي ابراىيم حماد (2)
ب القيادية لمدرب بعض األلعاب الفرقية مـن وجيـة نظـر الالعبـين وأثرىـا فـي سمير محمد عمي شيبو: بناء وتطبيق مقياس األسالي (1)

 .24، ص2113ترتيب الفرق، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة البصرة، 
 .289،ص1988. جامعة البصرة ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،  ألتدريب ألرياضي ريسان خريبط مجيد : -(2)



 04 

فالمدر  يم ن ان ين ز القايدة الحيوية فر التنمية المو ة من خالل االحت اك اليومر برالاليبين       
   71(7)توفر المدر  ال فو عى الى تنمية القوى  افة البدنية والنفلية ولذلك ي   فالتدري  الرياور يل

 (7دول) 
 المحتلبة للفروق  فر الللوك المينر t يبين رولاط وانحرافاا و يمة

 لمدربر األلعا  الفردية والفر ية

 
 (   7.91والبالكة )  ( 448ويند در ة حرية ) 1.15دال معنويا يند نلبة خطي غير الفرق 

( وبرانحراك معيراري  ردره  715841الفرديرة بلر )  لأللعرا ( يتبين فيو ان الولط الحلابر 7من ال دول)
   ( 78851( وبرررانحراك معيررراري  ررردره   )418.18الفر يرررة بلررر  ) لأللعرررا ( امرررا الولرررط الحلرررابر 5894)

( وىررذا يرردل  7.91وىررر اصرركر مررن القيمررة ال دوليررة والبالكررة )      18915المحتلرربة   tو انررا  يمررة 
 يلى يدم و ود فروق فر الللوك المينر بين مدربر األلعا  الفردية والفر ية.                                                   

نر بين مدربر األلعا  الفرديرة والفر يرة يعرود الرى ان و ود فروق فر الللوك المي يدم ويرى الباحث ان
العوامرررل ال،خصرررية الخاصرررة بالمررردربين تمررررل ال انررر  األلررراس لطبيعرررة مرررا يم رررن ان يصررردر مرررنيم مرررن 
تصرفاا تظير فر للو يم المينر ا رر مرن تريرير  رون اللعبرة فرديرة او فر يرة الن المردر  يتعامرل مرع 

دية او الفر يرة وحترى اللعبرة الفرديرة فران المردر  يتعامرل مرع م مويرة افراد لوا   ان ذلك فر اللعبة الفر 
اليبين االمر الذي ي  د  لة تارير  ون اللعبة فردية او فر يرة فرر لرلو و المينرر ب،ر لو العرام ممرا ي  رد 

الفرديررة والفر يرة فررر اللررلوك  األلعررا ىرذا النتررائا الترر يترترر  يلييررا يردم و ررود فررروق برين المرردربين فرر 
 ينر.الم

فالمرردر  األحلررن واألميررر فررر الترردري  لرري ون األ رررر متعررة فررر الترردري  ولرريخلق الاليبررين األحلررن، 
. إذ المردر   روة 77و لما رصب  الاليبون رحلن  انوا ر رر  درة وحصلوا يلرى الن رال مرن خرالل اللعر 

                                                 
 27، ص1998 ، القاىرة ، دار الفكر العربي ، 1. طريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة م حماد : التدمفتي إبراىي - (1)

 

 المحتلبة   t ع س االلعا 
 18915 75894 411848 الفردية
 78851 418818 الفر ية
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ليا للعمررل فترر رر  بيرررة تلررتطيع رن تريررر  ميررع القرروى ال امنررة فررر الفرررد الرياوررر  لررمية ويقليررة تلررتمي
 .77(7)ب، ل مبا،ر فر التطوير ال،امل لل،خصية  ر تلتخدم لصال  الفرد وخير ال ماية

رن ميمة المدر  من الميام الصعبة فر م ال الن،اط ارنلانر لرذا ينبكرر يلرى المرر  الرذي اخترار ىرذه 
و رن ي رون باحررًا معتبررًا الميمة رن ي ون مربيًا  بل  ل ،ر  وان يقود لير التدري  بميارة، وينبكر يلير

وان يمتلررك المعلومرراا الخاصررة فررر الميررادين العمليررة المختلفررة التررر ليررا العال ررة وريقررة بميمتررو  مرردر  
ويعتبر الن ال ألي مدر  فر رن،ا   و الصدا ة والتفراىم المتبرادل فرر م مويرة الرياوريين الترر يعمرل 

 .74ا(7)فيو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

. الرباط، أعداد اإلتحاد العربي لبلعاب الرياضية، دورة التنظيم األولى لمقيادات الرياضية بالدول العربيةبولس حنا:  - 22(1)
 .15، ص1979

 .19، ص1988. جامعة البصرة ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،  ريب ألرياضيألتدريسان خريبط مجيد:  - (2)
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 توالتوصيا االستنتاجات-5
 :االستنتاجات  5-1
 وتر زا اغل  العينة فر الملتوى متولط  وعيك  داو   يد  داً توزيا ملتوياا المدربين بين  -7
 اظيرا النتائا ان اغل  المدربين يتمتعون بللوك مينر مقبول-7
 الفردية والفر ية االلعا يدم و ود فروق دالة احصائيًا بين مدربر      -5
 
 :التوصيات  5-2
االىتمرررام با امرررة دوراا تطويريرررة لتووررري  مفيررروم اللرررلوك المينرررر للمررردربين فرررر مرا رررز وررررورة  -7

 ال،با  وخاصة لذوي الملتوياا من متولط فمادون
 التي يد يلى ا را  درالاا تتبعية لمتابعة الللوك المينر للمدربين -7
 رياوية ا را  درالاا م،ابيةيلى ييناا من  مدربر االندية الرياوية ولمختلك االلعا  ال -4
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.  امعررررة البصرررررة ، دار ال ترررر  للطبايررررة والن،ررررر ،  رلترررردري  رلرياورررررريلرررران خررررريبط م يررررد:  -( 74)

 79، ص7988
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قررراىرة ، دار ، ال 7. طري  الرياورررر الحررديث تخطرريط وتطبيررق و يررادة مفتررر إبررراىيم حمرراد : التررد( 73)
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، ارلررر ندرية: مطبعرررة  امعرررة 9. طتطبيقررراا-التررردري  الرياورررر، نظريررراا يصرررام يبرررد الخرررالق.  (79)

 .71، ص7999ارل ندرية، 
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 (7ملحق)
 

مقياس 
لوك الل

 المينر
 

 الفقراا ا
 

غال دائماً 
 باً 

 ربدا نادراً  رحيانا

7.  
 يتمتع بالصحة والليا ة الالزمة لمينة التدري .

     

7.  
 يعالا الموا ك التر توا يو.

     

4. حازم ويمتلك زمام األمور ويبعث يلى  
 االحترام.

     

3.  
يمتلك ال،عور العالر بالمل ولية وتطبيق 

 مة.القوانين واألنظ

     

5. يحترم و ياا نظر ايخرين يند حصول  
 االختالك.

     

1. ي،خص رنماط الللوك الدالة يلى يدم االنتباه  
 والملل ومعال ة ذلك بالطرق المنالبة.

     

1.       يخلص فر يملو ويبتعد ين الم ابرة. 
8.       يتقبل النقد البنا  الذي يو و إليو. 
9.       مًا لملايدة الاليبين.يظير التعدادًا دائ 
71.       يليم فر حل الم، الا بين الاليبين. 
77.       يرتدي الزي الرياور إرنا  التدري . 
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77.       ي ون ميتمًا بمظيره الخار ر. 
74. تيرر الدر  بالموا ك التر تديوا لالنفعال  

 لريعًا.
     

73.  ي ون صاد ًا فر تعاملو مع الاليبين والناس 
 ايخرين.

     

75. يتمتع برول طيبة وبحلن التعامل مع  
 الاليبين.

     

71. يدافع ين حقوق الاليبين إمام الييئة اردارية   
 للنادي.

     

71.       يقدر ظروك الاليبين ويرياىم. 
78.       يلتبد برريو وال يحترم رري الاليبين. 
79.       يتميز بال، اية فر اتخاذ القراراا. 
71.       ت ون لديو القدرة يلى  تمان إلرار اليبيو. 
77.  يتميز ب ونو غير ماديا. 

 
     

77.       ي ون متعقاًل فر تصرفاتو وللو ياتو. 
74. ال يتردد فر تو يو اليبيو ب، ل انفرادي يند  

 الحا ة.
     

73.       يتملك بقيم وردا  للوك اللعبة. 
75.       ملو. ادرًا يلى تنظيم ي 
71.       ييتم ويتابع ما الت د فر التدري . 
71. يحفز وي، ع الاليبون  افة يلى الم،ار ة  

 والتفايل إرنا  التدري .
     

78.       ييتم بالنقاش والمحاورة بينو وبين الاليبين. 
79.      يتتبع األبحاث والدرالاا ال ديدة ذاا العال ة  
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43.       ي ون ملمًا بالتطوراا الرياوية الحاصلة. 
45.  ادرًا يلى تنمية ال وان  النفلية فر موا ك  

 اررارة.
     

41.       ير،د الاليبين المخطئين. 
41. يحرص يلى الحوور إلى م ان التدري   بل  

 الاليبين.
     

48. يتصرك ب، ل انفرادي وبدون الت،ارة  ادر  
 التدري .

     

49. يدفع الاليبين للمحافظة يلى ملتلزماا  
 .التدري 

     

31.       يحرص يلى إبدا  التو يياا ب، ل  دي. 

 فر م ال اللعبة.
41. د الم، الا ذاا الصلة بعملو وميامو يحد 

 ويبين رلبابيا.
     

47.       يحترم النظام ويتقيد بو فر التدري . 
47.       ييتم فر الحوافز المادية. 
44.  ادرًا يلى إتباع مبدر التدر  فر يملية  

 التدري .
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37.       يلتخدم رللو  ت ري  الاليبين. 
37.       ال ييتم لممارلة الاليبين يند تقصير الوا  . 
34. يلم  بالديابة والوحك فر الو ا المنال   

 فقط.
     

33.       يحرص يلى خلق الرياويين ال يدين للنادي. 
35.       عر الاليبين بتميز إرنا  التدري .ال ي، 
31.       يفتقر إلى وبط النفس يند خلارة فريقو. 
31.       يدفع اليبيو لممارلة اللع  الخ،ن. 
38.  

 
يم ن إن يفقد ريصابو إذا تعرض فريقو لقرار 

 غير صحي  من  بل الح م.
     

39.       يتلاىل مع الاليبين يند يدم تطبيقيم للقانون. 
51. ال ييتم يند حدوث إصابة ألحد اليبيو إرنا   

 المباراة.
     

57. ال ييتم لتحطيم القوايد الرياوية بح ة رن  
 منافلو يفعل ذلك.

     

57. ي،عر ايخرين بينو مدر  غير يادي يند  
 الفوز.

     

54. يتقبل نقد ال ميور إرنا  المنافلاا وبدون  
 انفعال.

     

53.   ،يقًا وي،عر الاليبين برغبة فر ي عل التدري 
 التدري .

     

55. يظير تو عو الدائم ل ل ما ىو رفول فر للوك  
 اليبيو.

     

51. يت ن  الريا  والت لك ويبدي االحترام والتقدير  
 لاليبيو.
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51. يتقبل م،اير اليبيو وي ،فيا بطريقة ال تبعث  
 بنفوليم الخوك رو التيديد.

     

58. ز للو و بالحيادية فر التعامل إرنا  التدري  يتمي 
 وفر يال تو مع الاليبين.

     

59.       تتلم تفايالتو مع الاليبين بالوئام واأللفة. 
11.       يتعامل مع اليبيو بصدر رح . 
17.       يلتفيد من خبراا ايخرين ويوظفيا فر يملو. 
17. ييتم بما يعرض من م، الا  د تعوق تدري   

 الاليبين.
     

14.       محبو  وصديق ل ل الاليبين. 
13.       يحترم الاليبين ويتعامل معيم  مربر. 
15.       ال ي ون يال ة طيبة مع ريوا  الفريق. 
11.       م،ار ة الاليبين فر إحزانيم ورفراحيم. 
11.       يتمتع بعال ة طيبة مع اليبيو إرنا  التدري . 
18.       التعاون والتلام  مع الاليبين. يتصك برول 
19. يعد المدر  التقويم لتطوير الاليبين وليس غاية  

 نيائية.
     

11.       يصح  األختبارا التر ي رييا الاليبين. 

 

17.      تعد اختباراا  بلية وبعدية منالبة ييدك  
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 لت،خيص نواحر الوعك والقوة.

17. فر تحديد نقاط يعتمد يلى التقويم الموووير  
 الوعك والقوة فر الفرق المنافلة.

     

14.       يعدل من رلالي  تدريبو تبعًا لنتائا التقويم. 
13.       يراير ملتوياا الاليبين يند ووع التمرين. 
15. ي ري اختباراا للفرق فر بداية المولم  

 التدريبر.
     

11.       يتال م االختبار مع الو ا المخصص لو. 
11.        ادرًا يلى مراياة الفروق الفردية. 
18.       ييتم بنتائا األختبارا التر ر راىا للفرق. 
19.        ادر يلى تميز الاليبين 
81.       يعتمد المنافلة فر تقويم ردا  الاليبين. 
87.       ي،خص الصعوباا التر توا و الاليبين. 
87.       نة التدري .لديو رغبة حقيقة فر ممارلة مي 
84.       يحث الاليبين يلى التملك باألخالق الحميدة. 
83. ي ون  ادر يلى تو يو الاليبين إرنا  التدري   

 والمنافلاا.
     

85. ُي،عر الاليبين باالحترام وال يلر  التخدام  
 الللطة الممنوحة لو.

     

.81       يعالا حالة القلق بعد  ل ف،ل مر بو الفريق. 
81. ي، ع الاليبون يلى إبراز  ل ما لدييم من  

 ميارة و درة فر اللع .
     

88. يقوم بتصحي  األخطا  ويقك يلى مدى تقدم  
 الفريق.
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89.       ي ري اختباراا تتبعيو بعد  ل فترة تدريبية. 
91.       لو القدرة تقويم األدا  الفنر للفريق. 
97.       و ة و،خصيتةي ون  دوة لاليبين فر لل 


