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 امللخص
 ىدف البحث الى

لمتمارين الميارية والخططية من وجية نظر العبي أندية الدوري العراقي الممتاز بكرة  بناء مقياس لتقييم قيادة المدربين -1
 السمة.

التعرف عمى مستوى أبعاد قيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية من وجية نظر العبي  أندية الدوري العراقي  -2
 الممتاز بكرة السمة.

الميارية والخططية وأبعادىا لدى مدربي أندية الدوري العراقي الممتاز التعرف عمى معنوية الفروق بين قيادة التمارين  -3
 بكرة السمة.

( العبتتا متتن أنديتتة التتدوري العراقتتي 118واستتتخدم الباحنتتان المتتنيف الوصتتفي بطريقتتة المستت  ي حيتتث شتتممت عينتتة البحتتث 
ى المعمومتات, اذ قتام الباحنتان ببنتاء الممتاز بكرة السمة يولتحقيق اىداف البحث تم إستخدام االستبيان كوسيمة لمحصول عم

( العبتا متن مجتمتل البحتث يوبعتد تتوافر الشترو  88مقياس لقيادة المدربين لمتمارين المياريتة والخططيتة متن وجيتة نظتر  
( العبا يمنمون عينة البحث النيائية يوعولجت البيانات احصائيا من خالل الوسط الحستابي 38العممية فيو تم تطبيقو عمى  

 نحراف المعياري والنسبة المئوية واالرتبا  البسيط واختبار ت(.واال 
 وقد استنتف الباحنان االتي 

 صالحية المقياس في قياس قيادة المدرب لمتمارين الميارية والخططية من وجية نظر الالعبين . -1
بعادها املتمثلة يف ) الشرح والعرض ، والتغيري واالبداع ، يتمتع املدربون مبستوى )جيد( يف قيادة التمارين املهارية يتوافق مع مستوى اغلب ا -2

ة ، والتغذية املرتدة واالتصال غري اللفظي ، والتنظيم الزمين ، والتنظيم البشري ، وفن توجيه االوامر والقرارات ، والتحفيز ، والتنظيم املكاين ، والرقاب
 (يف حني اظهروا مستوى )جيد جدا( يف بعد الضبط والنظام

يتمتل المدربون بمستوى  جيد جدا ( في قيادة التمارين الخططية اذ يتوافق مل مستوى ابعادىا المتمنمة في   الشرح  -3
والعرض ي والضبط والنظام ي واالتصال غير المفظي ي والتنظيم البشري يوالتغيير واالبداع (مل ظيورىم بمستوى  جيد( في 

 وامر والقرارات ي والتنظيم الزمني ي والرقابة ي والتحفيز ي والتغذية المرتدة (ابعاد   والتنظيم المكاني ي وفن توجيو اال 
وجود فروق معنوية لصال  قيادة المدربين لمتمارين الخططية مقارنة بقيادتيم لمتمارين الميارية ويتمحور ىذا الفرق في -4

 دة (ابعاد   التنظيم المكاني ي والشرح والعرض ي والرقابة ي والتغذية المرت
 وأوصى الباحنان بتوصيات عدة اىميا  
ضرورة ابداء مدربي اندية الدوري العراقي الممتاز بكرة السمة مزيد من االىتمام بقيادة التمارين الميارية لموصول  -1

 بالعبييم الى مرحمة االتقان والتكامل النيا تشكل جوىر واساس تنفيذ التحركات الخططية  .
 كرة السمة - خططية تمارين ميارية و –القيادة  –يم المدرب تقي الكممات المفتاحية:
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Evaluating Coaches’ Leadership for the Skilful and Tactical Exercises from the 

Point of View of the Players of Excellent Tournament Iraqi Clubs of Basketball 

Safa Maindeel Ajaj Al-Hamdani         Asisst.prof.Dr. Reyadh Ahmed Al-Eshrifi 

Abstract 
The research aimed at :   

1. Constructing scale to evaluate coaches’ leadership to the skilful and tactical exercises  
from the point of view of the players of excellent tournament Iraqi clubs of basketball.  

2. Identifying the dimension level of coaches’ leadership to the skillful and tactical exercises 
and its factors from the point of view of the players of excellent tournament Iraqi clubs of 
basketball. 

3. Identifying the difference morality between the leadership of skilful and tactical exercises 
and its dimensions for the coaches of excellent tournament Iraqi clubs of basketball. 

The researchers used the descriptive methodology with survey . So, the research sample 
included (138) players from the excellent tournament Iraqi clubs of basketball. 
To achieve the research objectives , a questionnaire has been used as a means of collecting 
data . So, the researchers have constructed two scales of coaches’ leadership to the skilful and 
tactical exercises from the point of view of (80) players from the research community . After 
providing the scientific conditions , they have been applied on (38) players as a final research 
sample . The data have been processed statistically via the arithmetic mean, standard deviation 
, percentage , simple correlation and t-Test.  
The researchers have concluded the following                                          1 . The validity or the 
two scales to measure the coachers’ leadership to the skilful and planning exercises in the 
point of view of the players of the excellent Iraqi tournament clubs in basketball.  
2 . The coaches have agood level in leading skilful excercises suitable to  the level of most of 
its dimensions represented by ( explanation and  presentntion ,changing and creativity, 
non_verbal communication , time regulation ,team organization , art of directing orders and 
decisions , motivation , special regulation , supervision and feedback ) .  
3. The coaches have avery good level in leading tactical exercises suitable to the level of its 
dimensions represented by ( explanation and  presentntion , control and regulation , , 
non_verpal communication , team organization , changing and creativity ) . they have shown 
agood level in the dimensions ( space regulation , art of directing orders and decision , time 
regulation , supervision, motivation and feedback ). 
4 . significant wear differences to the benefit of coaches’ leadership to the tactical excercises 
compared to their leadership to the skilful excerces . this differemce lies in the dimensions (  
space regulation, explanation and  presentntion , supervision and feedback ) . 
The researchers have several recommedations including  
1 . The coaches of excellent Iraqi clubs of basketball require to pay more attention in leading 
skilful exercises to make their players access the stage of mastering and integrity for they 
form the essence and base of tactical maneuvers in addition to perform the tactical movement 
Keywords: Evaluating Coach – Leadership - Skilful and Tactical Exercises-Basketball 

 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأىمية البحث 1-1

تعد لعبة كرة السمة من األلعاب الرياضية التي شيدت تطورا كبيرا في مختمف مدخالتيا البشرية والمادية      
وعممياتيا اإلدارية والتدريبية والتحميمية ومخرجاتيا الرياضية واالجتماعية واالقتصادية ومما ال شك فيو ان أىم ىذه 

ات النوعية الواضحة لمعيان ظيرت في االدائين الميارؼ والخططي المذان جاءا نتيجة تخطيط واعي ومنظم القفز 
افرزتو وجود حالة التنافس بين الدول واألندية المتقدمة في ىذه المعبة لموصول إلى التفوق الرياضي والمراكز 

 المتقدمة.
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ؼ بالجوانب الميارية والخططية ىو وليدة ونتاج المدربين الذين ومن المؤكد ان ىذا االىتمام التخطيطي والتنفيذ      
يعدون العقل المفكر والمدبر والموجو لحركة الفريق في أثناء التدريب والمعب، إذ إَن المدرب يمثل العنصر الفعال في 

كل الميام )والمسؤولية(  العممية التدريبية وتطويرىا باتجاه أىدافيا اإلستراتيجية فيو المخطط والمنفذ والذؼ تقع عميو
( ولما كان 62، :600ألنو يقوم بتخطيط البرنامج التدريبي وبمورتو إلى واقع عممي وتطبيقي.)حسان واخران، 

( وان ;9، 6>=2الوصول إلى المستويات الرياضية العالية يمكن من خالل التدريب المنظم والصحيح )عبد هللا، 
دؼ من قبل المدرب فيو الذؼ يقود ويوجو التدريب وان الطرائق والوسائل التدريب البد ان يتميز باالخراج المج

التنظيمية لمتمرين تكون ذات قيم وأىداف متنوعة إذا وضعيا المدرب بشكل مدروس واتخذ اإلجراءات التي تتطمب من 
طريق ما  ( ولمواكبة ىذا االىتمام والتطور عن;69، 82، =6، 0==2الرياضي ان يكون منتبيا وواعيا)ىارة، 

استحدث من امكانيات واستعدادات في التخطيط الصحيح واإلدارة الناجحة التي ترمي إلى تطوير لعبة كرة السمة 
( تبرز أىمية >62، 6022استنادا إلى مبدأ العمل المنظم والصحيح ينتج من القيادة السميمة والناجحة )عمي وعزيز، 

ممي لواقع قيادة مدربي اندية الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة ىذه الدراسة في اجراء تقييم موضوعي وتحميل ع
لمتمرينات الميارية والخططية في الوحدات التدريبية لتعزيز نقاط القوة فييا والوقوف عمى نقاط الضعف ومحاولة 

ادة منيا كدليل معالجتيا وتشكيل قاعدة عممية وعممية من اإلجراءات القيادية لمتمرينات الميارية والخططية لالستف
ارشادؼ لممدربين لزيادة تمكينيم من القيام بمياميم التدريبية وتسييل تنفيذىا وتشكيل حالة من التفاىم المسبق 
والمنسق والمدروس بين المدربين ومساعدييم والمالك اإلدارؼ المشرف عمى الفريق والالعبين حول قيادة التمرينات 

والوقت ويعين عمى الوصول إلى النتائج المطموبة بشكل فاعل من خالل تطوير وبما يحقق االستثمار األمثل لمجيد 
األدائين الميارؼ والخططي لالعبين والمذان يمثالن مع الجانب البدني ابيى صور االثارة والمتعة في ىذه المعبة 

 الرياضية.
ن لمتمذذارين المياريذذة والخططيذذة  ىذذذا كذذذلك تظيذذر أىميذذة ىذذذه الدراسذذة فذذي كونيذذا السذذباقة فذذي تقذذيم قيذذادة المذذدربي       

فضال عن أنيا تمثل صورة من صور التكامل البحثي الذؼ يظير الترابط والتداخل بين العموم الرياضية والسيما عممي 
 التدريب واإلدارة الرياضيين .

 مشكمة البحث 1-2
عممية النيوض بالحالة  يتحمل المدرب الرياضي ميمة كبيرة وحساسة تتضمن تخطيط وتنظيم وتوجيو        

التدريبية لالعبين لموصول بيم إلى اعمى المستويات البدنية والميارية والخططية من خالل إتباع األسس والنظريات 
 والطرائق التدريبية الحديثة والمتضمنة االستفادة من مختمف العموم اإلنسانية والعممية والتكنولوجية.

توجيذو التذدريبات لضذرض تحقيذق درجذة أداء عاليذة وضذمان أقصذى القذيم التربويذة ويتفق الباحثذان فذي ان ميمذة برمجذة و 
والمتعة لجميع الالعبين ميمة صذعبة ومعقذدة جذدا ىذذا بجانذب عذدم وجذود مجموعذة مذن القواعذد والمبذادغ التذي يتوجذب 

األولذذذذى  ( لذذذذذا تتحذذذذدد مشذذذذكمة البحذذذذث فذذذذي نذذذذاحيتين=;6،  ;76، >>=2اتباعيذذذذا فذذذذي ىذذذذذه الميمذذذذة.)الخياط و ذذذذزال، 
معموماتية تمثمت في ا فال المصادر اإلدارية الرياضية لمتطمبات قيادة المدرب لمتمارين الميارية والخططيذة مذع وجذود 
تشذذتت فذذي تنذذاول مصذذادر عمذذم التذذدريب الرياضذذي وكذذرة السذذمة ليذذذه المتطمبذذات ممذذا يعطذذي صذذورة  يذذر واضذذحة و يذذر 

ل لمشذك فذي ان األسذموب العممذي السذميم ىذو أسذاس لموصذول إلذذى محذددة اإلبعذاد عذن ذلذك. كمذا انذو لذم يعذد ىنذاك مجذا
تحقيذذق أعمذذى مسذذتوػ ممكذذن فذذي أؼ لعبذذة رياضذذية وأن أسذذموب االرتجذذال أو العشذذوائية أو السذذمبية أو المزاجيذذة ال يجنذذى 

جميذذع  مذذن خالليذذا التقذذدم المنشذذود  وليذذذا كرسذذت الذذدول المتقدمذذة رياضذذيا الجيذذود البحثيذذة فذذي العمذذوم المختمفذذة لدراسذذة
 (=:6،  ;77، >>=2جوانب النشاط الرياضي متعاونين لإلسيام في التطور والتقدم.)الخياط و زال، 
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أما الناحية الثانية فيي عممية تتمثل في دخول الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة بوابة االحتراف الرياضي         
ع ماتنفقو من موارد مالية ىائمة لجذب المدربين والالعبين مما جعل إدارات األندية المشاركة تبدؼ اىتماما يتالءم م

المحترفين من داخل العراق وخارجو لتطوير مستويات فرقيا والتنافس عمى المراكز المتقدمة األمر الذؼ يفتح مجااًل 
مياميم  ألجراء عدة دراسات ميدانية يشكل المدربون فييا محورا بحثيا رئيسا لتقويم مستوػ واقع تطبيقيم لمختمف

 األساسية ومنيا قيادتيم لمتمارين الميارية والخططية في وحداتيم التدريبية .
 عميو تتركز مشكمة البحث في التساؤالت اآلتية:

 ما ىي ابعاد قيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية ؟ -2
عبييم من اندية الدورؼ ما ىي مستويات ابعاد قيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية من وجية نظر ال -6

 العراقي الممتاز بكرة السمة ؟
ىل ىناك فروق معنوية بين قيادة التمارين الميارية والخططية وأبعادىا لدػ مدربي أندية الدورؼ العراقي الممتاز  -7

 بكرة السمة ؟
 أىداف البحث 2-7
نظر العبي أندية الدورؼ العراقي الممتاز  بناء مقياس لتقييم قيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية من وجية -2

 بكرة السمة.
التعرف عمى مستوػ أبعاد قيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية من وجية نظر العبي  أندية الدورؼ  -6

 العراقي الممتاز بكرة السمة.
ندية الدورؼ العراقي الممتاز بكرة التعرف عمى معنوية الفروق بين قيادة التمارين الميارية والخططية لدػ مدربي أ -7

 السمة.
 مجاالت البحث 1-4
 : العبو أندية الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة.المجال البشري  1-4-1
: مقرات أندية الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة، القاعات المضمقة التي تجرؼ عمييا المجال المكاني 1-4-2

 بكرة السمة.منافسات الدورؼ العراق الممتاز 
 ( .6027/=/=2ولضاية  22/6026/:6الفترة الزمنية من   : المجال الزماني 1-4-3
 مصطمحات البحث 1-5
 التقييم 1-5-1
صدار أحكام قيمية عمى البيانات يعرف التقييم - بأنو عممية جمع البيانات الالزمة باستخدام الوسائل المناسبة وا 

مية، كالمعايير والمستويات أو  يرىا واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعمق المتجمعة وفقًا لبعض المحكمات التقيي
  Baumgartner&Jackson,1975:96بموضوع التقييم استنادًا إلى البيانات المتاحة.  )

 القيادة  1-5-2
 .المنظمة _ عرفيا )ستيفن( بأنيا القدرة عمى التاثير والتحفيز وتمكين اآلخرين من المساىمة في فاعمية ونجاح 

(steven, 2005,429  ) 
وىي القدرة التي يمتمكيا الشخص في التأثير عمى سموك وأفكار ومشاعر العاممين من خالل تحفيزىم عمى تحقيق  -

 (Turben &wetherbe, 2003, 438أىداف المنظمة.)
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 المدرب 1-5-3
ت التي تؤىمو لمقيام بعممية تدريب الالعبين يعرفو الباحثان إجرائيا بأنو ذلك الشخص الذؼ يمتمك الخبرات والقدرا-

  مياريًا وخططيًا وبدنيًا وا عدادىم نفسيا لموصول بيم الى أعمى المستويات
 التمرين 1-5-4
ويعرف التمرين بأنو أصضر وحدة في المنيج معمومة المسار والزمن تؤدؼ إلى تضير ثابت نسبيا في األداء ويختمف -

 (>20، 6027التمرين من اجمو.)الحديثي،  التعريف وفقا لمضرض الذؼ وضع
 االعداد المياري  1-5-5
يعرف الباحثان االعداد الميارؼ الذؼ يقوم فيو المدرب بأنو مجموعة التمارين الميارية  التي يقوم بتدريبيا لالعب -

 سواء بالكرة ام من دون كرة واليدف منيا ىو أدائو بدقة وفاعمية في مختمف ظروف المعب.
 االعداد الخططي  1-5-6
يعرف الباحثان اإلعداد الخططي بأنو اإلعداد الذؼ يقوم بو المدرب والذؼ يتضمن تنظيم استخدام ميارات الالعبين -

الحركية من مناورات وخطط المعب لمتضمب عمى المواقف التي يواجيونيا في أثناء التعامل مع المنافس سواء باليجوم 
 أم الدفاع.

 المياري  قيادة التمرين 1-5-7
تمثل مجمل اإلجراءات التنظيمية الموجية لجعل الالعب قادرا عمى أداء التصرفات الرياضية )ميارات كرة السمة(  -

 (682، 0==2بتكنيك مضبوط ومجدؼ. )ىارة، 
 قيادة التمرين الخططي 1-5-8
رياضية )ميارات كرة السمة( تمثل مجمل اإلجراءات التنظيمية الموجية لجعل الالعب قادرا عمى أداء التصرفات ال -

 (682، 0==2بتكتيك مضبوط ومجدؼ. )ىارة، 
ويعرف الباحثان قيادة المدرب لمتمرين الميارؼ والخططي اجرائيا بأنيا كفاءة المدرب في أداء ميامو القيادية المتعمقة 

وجيو مالحظاتو عمى أداء العبيو بتنظيمو لمتمارين الميارية والخططية وفاعمية اتصالو فييا ورقابتو لتنفيذىا وفنو في ت
جرائو التضيرات اإلبداعية عمييا مع تشكيمو لمستوػ من الضبط والنظام من أجل تكوين مناخ رياضي يحفز عمى  ليا وا 

 تقديم أفضل مستوػ ميارؼ وخططي .
 اإلطار النظري والدراسات السابقة -2
 اإلطار النظري  2-1
 التدريب الرياضي 2-1-1

لتدريب الرياضي الحديث يعني العمميات التي تعتمد عمى األسس التربوية والعممية والتي من خالليا ان مفيوم ا      
يتم تنشئة وقيادة الالعبين بيدف إعدادىم لتطوير قدراتيم ومستوياتيم الرياضية في كافة الجوانب التي من شأنيا 

التدريب الرياضي ألسس عممية ومبادغ ( ويخضع ;، 6007تحقيق أفضل المستويات والنتائج الرياضية.)حماد، 
تيدف الى اعداد الرياضي لتحقيق مستوػ رياضي ممكن في نوع معين من انواع االنشطة الرياضية وصوال الى اعمى 
المستويات وتحقيق أفضل النتائج من خالل ربط الالعبين باألداء والنتائج اذ يؤدؼ المدرب )القائد( دورا اساسيا في 

 (:70،===2ية كونو المسؤول عن إعداد الفريق )بدنيا ، مياريا ، خططيا ، نفسيًا(. )الراوؼ،العممية التدريب
 المدرب الرياضي 2-1-2

ىذذو الشخصذذية التذذي تقذذع عمذذى عاتقيذذا القيذذام بذذالتخطيط وقيذذادة وتنظذذيم الخطذذوات التنفيذيذذة لعمميذذات التذذدريب           
    ( 728، :600وتوجيو الالعبين . )داؤد والدوادؼ، 
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ىو ذلك الشخص الذؼ يمم بجوانب المعبة كافة التي يقوم بتدريبيا ويبذل كل الجيود كي يتمكن من استيعاب كافة 
( وىو منظم الفريق الذؼ يتحمل جميع >2، ===2الجوانب الفنية والخططية والنفسية والذىنية الخاصة بيا.)حماد، 

ا لكرة السمة، وان يكون ذا مقدرة عمى نقل معموماتو بحيوية.   مسؤوليات التدريب واإلعداد ويجب ان يكون مؤىال عممي
 (62، 6007)إسماعيل، 

إذ أن عمل المدرب في كرة السمة ذو نواح مختمفة ومتنوعة وكميا ترمي الى ىدف موحد تربوؼ بالدرجة االولى وان 
(   فيجب =>=9،2=2تي ،النمو الشامل لالعب كرة السمة يتوقف قبل كل شي عمى عمل المدرب .)العزاوؼ والمف

عمى المدرب عند وضع وتحميل الخطط التدريبية لاللمام الكامل باألسس العممية التي تحيط بجوانب العممية التدريبية 
كافة ، لكون مسؤولياتو متنوعة ومتشعبة تجاه العبيو وناديو وفنون المعبة وكذلك اتجاه نفسو ، كما ينبضي عمى 

 ( ;>=2،;67وجييم بالطرائق الصحيحة العممية. ) سالم ،المدرب ان يرشد الالعبين وي
ولكي يستطيع المدرب القيام بتمك الميمة اتفقت ا مب المراجع العممية في مجال التدريب عمى توفير عدد من القدرات 

 -والمعارف   ومن ىذه المعارف اآلتية :
 دراسة طرائق وأساليب التعمم بمستوػ ميارات وخطط المعبة. -2
 اسة طرائق وأساليب اإلعداد البدني.در  -6
 دراسة مبادغ عمم التدريب الرياضي. -7
 دراسة مبادغ عمم التعمم الحركي. -8
 دراسة مبادغ اإلعداد النفسي. -9
 دراسة وظائف أعضاء الجيد البدني. -:
 دراسة مبادغ االتصال. -;
 (268، 6022دراسة مبادغ التربية.)عبده،  ->
( إلى ذلك إلمام المدرب بعمم االجتماع ، وعميو فان نجاح او فشل اؼ فريق يتوقف 282، 6022ويضيف )عباس،  

عمى نوعية وطريقة تعامل وسموك وتصرفات المدرب والذؼ يعد من اكثر الخصائص تأثيرا في سموك الفريق 
و وأن يتمتع بالسمات ( لذا يجب أن يكون المدرب القائد التربوؼ المتفيم لواجبات8;، 2==2الرياضي.)يا ي والذنيبات،

 (267، 6022والقدرات الخاصة التي تمكنو من قيادة عممية التدريب بكفاءة عالية . )عبده، 
 مسؤوليات وواجبات المدرب 2-1-2-2

ان التذذدريب الرياضذذي يتأسذذس عمذذى عمميذذة انتقذذال المعمومذذات مذذن المذذدرب إلذذى الالعذذب حتذذى يمكذذن اكسذذابو         
( لذذلك يجذب عمذى 67، 6007م فذي االرتقذاء بمسذتواه إلذى أقصذى درجذة ممكنة.)إسذماعيل، األسس التدريبية التذي تسذي

المذذذدرب أن يذذذدرك تمامذذذا المسذذذؤوليات الموكمذذذة اليذذذو فذذذي مينذذذة التذذذدريب ويعمذذذم تمامذذذا انذذذو مذذذن الضذذذرورؼ التعامذذذل مذذذع 
 (20 ،;600مسؤولياتو التدريبية من خالل أسس عممية لتحقيق أفضل أداء ومستوػ العبيو. )حماد، 

 ( ان واجبات المدرب ىي:2883( و  إسماعيل 1975يتفق  عالوي 
 تخطيط التدريب. -2
 أداء عممية التدريب. -6
 رعاية الالعبين. -7
 توجيو وارشاد الالعبين. -8
 (68-66، 6007( و)إسماعيل، >-2، 9;=2تقييم عممية التدريب.)عالوؼ،  -9
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 مخص في عدة نقا  منيا:( فيرون أن واجبات ومسؤوليات المدرب تت2812أما  خميل واخرون 
 أن يقوم بإدارة مسؤولياتو باألسموب الذؼ يمثل الروح الرياضية العالية والسموك المستقيم. -2
 يجب ان يدعم القوانين الرياضية واألنظمة، وىو مسؤول عن سموك الالعبين. -6
دارة التدريب والمباراة.)خميل واخرون  -7  (667، 6026، المدرب يكون مسؤوال عن األمور التي تخص تنظيم وا 
 اإلعداد المياري  التمرين المياري( 2-2-7
تعرف الميارة عمى أنيا األداء االرادؼ لمحركة الرياضية بصورة اوتوماتيكية ثابتة مع التحكم والدقة وانسيابية العمل   

واخرون، الحركي واالقتصادؼ في الجيد وسرعة االستجابة لممواقف المتضيرة النجاز أفضل النتائج. )الصميدعي 
6020 ،720) 

والميارات الرياضية ىي العناصر األساسية التي تتركب منيا صورة النشاط الرياضي المعين وتعد جوىر األداء ليذا  
النشاط والتي ينجزىا الالعب في المباراة، وىي تمك الحركات التي ليا تكنيك خاص والئحة معينة وقانون محدد و البا 

 (60، 6007، ما تؤدؼ بإشراف مدرب )موسى
وفي لعبة كرة السمة يوجد العديد من الميارات األساسية التي يتوجب عمى العبي أؼ فريق اتقانيا لموصول إلى 
المستويات العميا والتفوق، لذا يجب ان تنال الميارات األساسية جزءا كبيرا من اىتمام المدربين والالعبين وان تكثف 

االضافية لتحسين مستوػ اتقان الميارات األساسية حتى تتميز بدرجة عالية  التدريبات لتطويرىا فضال عن الواجبات
، 6020من الدقة والثبات في الظروف المتضيرة.                                             )إسماعيل، 

لتي تبدأ بتعمم ( ويطمق عمى اىتمام المدرب بالتدريب الميارؼ اإلعداد الميارؼ الذؼ يعرف بان كافة العمميات ا29
الالعبين الميارات الحركية وتيدف إلى وصوليم العمى درجة أو رتبة بحيث تؤدػ بأعمى المواصفات اآللية والدقة 
واالنسيابية والواقعية التي تسمح بيا قدراتيم خالل المنافسة الرياضية بيدف تحقيق أفضل النتائج مع االقتصاد في 

 (.278، 6002الجيد. )حماد، 
وييدف اإلعداد الميارؼ إلى حدوث تضير ايجابي في السموك الحركي من خالل تعمم واتقان وتثبيت األداءات         
خصائص مميزة وتدريبات حيث تمر عممية اكتساب األداء الميارؼ بثالث مراحل أساسية لكل منيا ي الميارية
 مختمفة:

 مرحمة إكتساب التوافق األولى لمميارة. -أ
 التوافق الجيد لمميارة.مرحمة إكتساب  -ب
 (:6، >==2مرحمة إتقان ورسوخ الميارة.)البساطي،  -ج

ولكي يستطيع الالعب أداء الميارات خالل المباريات بالسرعة المثالية يجب ان يركز المدرب عمى اختيار التمرينات 
رج في األداء لكي يتعود التي تشابو ما يحدث في المباريات تماما وان يعمل عمى تدريب الالعبين عمييا مع التد

( والسيما وان اإلعداد الميارؼ يمثل القاعدة األساسية لإلعداد الخططي إذ 70، 6022الالعبون عمى ادائيا.)حسن، 
 (=62، 6020أن خطط الالعب ما ىي اال اختيار لميارة حركية معينة في موقف معين. )البشتاوؼ والخواجا، 

 ططي(اإلعداد الخططي   التمرين الخ 2-1-4
لم يصبح التدريب عمى الميارات األساسية في التدريب ىدفا اساسيا قائما بذاتو بل أصبح التدريب عمى الميارات 

 (;6، 6006مرتبطًا ارتباطا وثيقا بتعميم خطط المعب. )سكر، 
 (=62، 6020ويعرف مصطمح الخطة في المجال الرياضي بأنو فن التحركات في أثناء المباراة )البشتاوؼ والخواجا، 
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وىي تطبيق منظم لتحركات الالعبين ضد المنافسين من أجل خمق موقف أو فرصة أمنة لضمان انياء الموقف سواء 
اليجومي أم الدفاعي بدقة عالية أو بفعالية، وىي تمكن الالعبين من الحل المستمر لممواقف التي تقابميم في أثناء 

 (278، 6020اعيل، التعامل مع الخصم سواء ىجوميا أم دفاعيا.)إسم
وييدف اإلعداد الخططي في العمل عمى خزن أكبر كم ممكن من الحمول الميارية الحركية لالستعانة بيا في تنفيذ 

( وييدف كذلك الى زيادة القدرة عمى التفكير واتخاذ القرار المناسب لتنفيذ 666، 6002خطط المعب.)حماد، 
( :6، >==2اء أ كان ذلك في شكل فردؼ أم جماعي. )البساطي، الميارات المختمفة بما يتناسب مع الموقف سو 

ويرػ )حنفي( ان خطط المعب تيدف إلى رفع مستوػ أداء الالعبين لمميارات األساسية في الوقت نفسو تزيد لياقتيم 
ي البدنية وكذلك األثر النفسي عمى الالعبين والفريق واالقتصاد في مجيود الالعب البدني بسبب العمل الجماع

 (.2:7المخطط لمفريق الذؼ يقوم فيو كل العب بمساعدة زميمو)حنفي، ب س، 
 ويمر اإلعداد الخططي بثالث مراحل ىي:

كتساب المعارف والعموم المرتبطة باألداء الخططي. -2  مرحمة فيم وا 
تقان األداء الخططي. -6  مرحمة تنفيذ وا 
 (:66، 6002مرحمة التفاعل الخالق مع المواقف الخططية.)حماد،  -7
 القيادة والمدرب الرياضي  2-1-5
لقد تناول الكثير من الباحثين والدارسين موضوع القيادة واعطوه أىمية كبيرة لعالقتو بتطور المجتمع وتقدمو الن    

، 6020القيادة تعد من العناصر الميمة األساسية في نجاح أؼ عمل يتعمق بتربية أفراد المجتمع وتقدمو. )الربيعي، 
2;6.) 
بمثابة القائد في ضوء طبيعة  (The Coach)وفي إطار المجال الرياضي يمكن اعتبار المدرب الرياضي        

عممو الرياضي الذؼ يرتبط بمحاولة التوجيو والتأثير عمى سموك الفريق الرياضي أو الالعبين الرياضيين بمختمف 
ف قدرات وميارات وسمات الفريق الرياضي أو الالعبين الطرائق والوسائل التربوية واالدارية والفنية بضية االرتقاء بمختم

الرياضيين لتحقيق النجاح الرياضي والحصول عمى البطوالت   وان انجاز الفريق في كثير من األحيان ال يتوقف فقط 
نما ايضا عمى أسموب وشكل القيادة والذؼ يكمن أساسا في ديمقراطية  عمى طابع العالقات بين الالعبين والمدرب وا 

 (82 – 77، 6006توجيو الفريق.)سكر، 
ويرػ الباحثان ان قيادة المدرب لمفريق تاخذ عدة اشكال رئيسة وفرعية ،فالرئيسة تتركز في قيادتو لموحدات          

التدريبية وقيادتو لممباريات ولكل فرعياتو والتي يأتي في مقدمتيا قيادتو لمتمارين الميارية والخططية والتي سيتطرق 
 وفق ما ألت اليو نتائج االجراءات العممية بخصوص ذلك . عمىا الباحثان بشيء من التوضيح بعد تحديد ابعادىا اليي
 التنظيم   6-1-5-1
يعد التنظيم ركنا أساسيا في العمل الرياضي لكونو شكل خاص يمثل طرائق ارتباط إعداد كبيرة من األفراد بعضيم   

تحقيق أىداف مشتركة متفق عمييا، وىذا ما نالحظو تماما عند معظم ببعض وظيورىم في وضع مرتب ومحسوس ل
الفرق الرياضية وفي مختمف األلعاب، فبدون التنظيم سوف تعم الفوضى واالرباك مما يؤثر سمبا في تحقيق 

 (6=، 6020االنجاز.)الربيعي، 
قائم عمى فيم الفرد بطبيعة األنشطة التي ويمثل التنظيم بعدا ميما في نجاح العمل الرياضي، فالتنظيم الجيد ال        

يتضمنيا العمل الرياضي والمكان الذؼ سوف يتم فيو تنفيذ وممارسة ىذه األنشطة، واألدوات الالزمة واشكال العمل 
التي سوف تؤدػ فييا ىذه األنشطة ووقت العمل والممارسة كميا امور ينعكس اثرىا عمى حسن اخراج وتنفيذ الواجب 
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 عن توفير الوقت والجيد وتييئة المناخ المناسب لممشاركة االيجابية الفعالة من قبل األفراد )شمتوت الرياضي فضال
 (0=، >600وحمص، 

وبنذذاًء عمذذى ماسذذبق يذذرػ الباحثذذان ان التنظذذيم الرياضذذي يتضذذمن ثالثذذة انذذواع ىذذي )التنظذذيم البشذذرؼ )تنظذذيم الفريذذق( ، 
 والتنظيم الزمني ، والتنظيم المكاني(.

 التنظيم البشرؼ: 2-2-9-2
 (     >6،=600ىو تحديد األعمال وتوزيعيا عمى األفراد في سبيل الوصول إلى اليدف.)عصفور،

وىو توزيع المسؤوليات والتنسيق بين كافة األفراد بشكل يضمن تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية في تحقيق 
 (7;، 6020األىداف. )رضا، 

 في العمل الرياضي يتضمن عاممين ىما :ولما كان مفيوم تنظيم االفراد 
 تقسيم األفراد في العمل الرياضي. -أ

 (2=، >600التشكيالت المستخدمة في العمل الرياضي.)شمتوت وحمص،  –ب 
عميو فان الباحثان يعرفان التنظيم البشرؼ كاحد مسؤليات المدرب في قيادة التمارين الميارية والخططية بأنو قيام 

المسبق لميام وصالحيات المالك التدريبي المساعد وبعض الالعبين القياديين في أثناء تنفيذ التمرين  المدرب بالتنظيم
 مع تحديده لتشكيالت الالعبين المنفذين وتنسيق حركتيم عمى وفق رؤيتو التدريبية.

 التنظيم الزمني 2-1-5-1-2
ت الكافي والمناسب الداء التمرينات في أماكن يتطمب التنظيم الزمني لموحدة التدريبية ان يتوفر لممدرب الوق   

التدريب ومن المعموم ان لكل وحدة تدريبية زمن محدد لتنفيذىا وليذا أصبح موقف المدرب حساسا بسبب ثقل 
المسؤولية التي عميو ان يتحمميا في أثناء تنظيمو لزمن الوحدة التدريبية وان يكون قادر عمى تنفيذ الواجبات المطموبة 

 (2:، 6006ت المحدد. )سكر، وبالوق
عمى ىذا األساس يعرف الباحثان التنظيم الزمني الذؼ يقوم بو المدرب في الوحدة التدريبية بأنو قيام المدرب بالتنظيم 

 والتحديد المسبق لزمن التمرين الكمي مراعيا اىدافو ومتطمباتو وموقعو من الوحدة التدريبية وعدد العبي فريقو .
 ظيم المكانيالتن  2-1-5-1-3

يعرف التنظيم المكاني بانو كيفية تحضير أماكن الوحدات والمعدات واألدوات والمالبس ومناسبتيا لمميام الرئيسة ليذا 
 (>:، 6006الواجب الرياضي.  )سكر، 

ين ومتطمباتو ويعرف الباحثان التنظيم المكاني لموحدة التدريبية بأنو قيام المدرب بالتنظيم والتييئة المسبقة لمكان التمر 
 من التجييزات واألدوات والكرات.                                                                  

 االتصال  2-1-5-2
 (2>6، 6020يعرف االتصال بأنو عممية نقل المعمومات واألفكار والميارات بوساطة رموز.)الربيعي، 

 (7;6008،2ت وفيم األمور بين شخص واخر)أبو حميمة،وىو ايضا عبارة عن عممية انتقال المعموما
بمعنى ان ميارة المدرب  –عميو يتضمن أسموب اتصال المدرب مع الالعبين ثالثة ابعاد األول: االرسال واالستقبال

في االتصال تتوقف عمى قدرتو في ارسال رسائمو لالعبين واستقبال ردود افعاليم عمى ىذه الرسائل، فيو متحدث 
وليس متحدثا فقط، والبعد الثاني في االتصال ىو ما يقترن باالرسال من تعبيرات أو إشارات من المدرب  ومستمع

تعبر عن الرضا أو الضضب أو الموافقة أو الرفض اما البعد الثالث فيتضمن محتوػ الرسالة التي يجب ان تكون 
وبساطتيا واىميتيا بالنسبة لو.)فوزؼ،  مناسبة من حيث الموقف ومستوػ المستقبل )الالعب( واحتياجو لمرسالة

600< ،2=6) 
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 الشرح والعرض 6-2-9-6-2
يعرف الباحثان عممية الشرح والعرض بأنيا قيام المدرب بشرح موجز ودقيق لجزيئات التمرين وركائز اداءه )الميارية 

 أو الخططية( متبوعا بالرسم والوصف والتوضيح والنموذج .
وعة متنوعة من التمارين البدنية والميارية والخططية، وان أداء ىذه التمارين بنجاح وتتضمن أؼ وحدة تدريبية مجم

 ( إتباع الخطوات اآلتية:6= – 2=، 6008يتطمب من المدرب كما يذكر )فرج، 
 تقديم الميارة وذلك من خالل: -2
 جذب انتباه الالعبين. -أ

 تحديد اسم الميارة. -ب
 توضيح أىمية الميارة. -ج
 لميارة.عرض ا -6
 شرح الميارة. -7
 مصاحبة الالعبين في أثناء ممارسة الميارة. -8
 االتصال غير المفظي 2-1-5-2-2

ان ىذا النوع من االتصاالت ال تتم باستخدام األلفاظ والكممات بذل يذتم بطرائذق أخذرػ مثذل اإلشذارات والرمذوز          
 ( 9>2 ،6008وتعابير الوجو وحركة العيون و يرىا.)أبو حميمة، 

عميو يعرف الباحثان االتصال  ير المفظي بأنو الوقفة واالشارات وااليماءات التذي يسذتخدميا المذدرب فذي أثنذاء شذرحو 
وتنفيذ العبيو لمتمرين الميارؼ أو الخططي من اجل تسذييل وتحسذين ادائيذم الحركذي فضذال عذن التعبيذر عذن مشذاعره 

 تجاه مستواىم .
 المرتدة(التغذية الراجعة    2-1-5-2-3

تعرف بأنيا اعالم المتعمم بنتيجة تعممو من خالل تزويده بمعمومات عن سير ادائو بشكل مستمر لمساعدتو في تثبيت 
 ( 96:، 6020ذلك األداء إذا كان يسير في االتجاه الصحيح أو تعديمو إذا كان يحتاج إلى تعديل. )عفان، 

ال الالعبذين المفظيذة واالدائيذة حذول تمارينذو المياريذة أو الخططيذة ويعرفيا الباحثان بأنيا تعرف المدرب عمى ردود أفعذ
 ليعكس ذلك في صورة توجييات تعميمية تعين الالعبين عمى األداء الالحق االحسن.

 الرقابة   2-1-5-3
دػ تعد الرقابة من األنشطة الميمة جدا التي تمارس من قبل المدربين أو االداريين وكذلك الالعبين لمتحقق من م  

تطور مستوػ انجازىم كل في مجالو وىي حمقة ضرورية الستكمال التكامل بين حمقات العممية التدريبية وفي جميع 
 (208، 6020مراحميا.)الربيعي، 

 فالرقابة تعني مقارنة األداء الفعمي بما ىو مخطط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ان لزم األمر.
 (:77، 6020)ماىر، 

مذذذذذدرب لمتمذذذذذذرين الميذذذذذارؼ والخططذذذذذذي يعذذذذذرف الباحثذذذذذان الرقابذذذذذذة بأنيذذذذذا قيذذذذذذام المذذذذذدرب بوضذذذذذذع وفذذذذذي مجذذذذذال قيذذذذذذادة ال
معايير)زمنيذذة،تكرارات( لمتمذذرين وقيذذاس أداء الالعبذذين عذذن طريذذق المالحظذذة أو االختبذذارات ومقارنتذذو بالمعذذايير وتقذذويم 

 ىذا األداء لبيان سمبياتو لتصحيحيا وبيان ايجابياتو لتعزيزىا.
 ز التحفي  2-1-5-4
تعرف الحوافز بأنيا عبارة عن المضريات التي تقدم لإلفراد لحثيم عمى عمل معين، وان تحفيز األفراد أؼ معرفة    

دوافعيم ودرجة قوتيا واستخداميا لتنشيط سموك الفرد عممية أساسية لتحقيق األىداف الموضوعة. )حسام الدين 
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الالعبين وعقاب السموك من األمور الضرورية التي ( ولما كان مكافئة سموك أو انجازات 222، ;==2ومطر، 
( وان اليدف الرئيس من استخدام الحوافز في التدريب 88، 6007تستخدم كثيرا في مجال التدريب الرياضي.)حماد، 

الرياضي ىو استثارة سموك الالعب ومساعدتو عمى اكتساب واتقان أداء حركي صحيح، أو إلضاء أداء حركي خاطئ 
 (=67، >600ضي  ير مر وب.)فوزؼ، أو سموك ريا

عميذذذو يعذذذرف الباحثذذذان الحذذذوافز بأنيذذذا تعامذذذل المذذذدرب مذذذع أعضذذذاء الفريذذذق فذذذي حذذذاالت األداء وااللتذذذزام الفذذذردؼ         
 والجماعي بحوافز مادية ومعنوية عمى وفق معايير محددة من قبمو سمفا لدعم تطور المستوػ الرياضي .

 الضبط والنظام  2-1-5-5
الباحثان الضبط والنظام الذؼ يمارسو المدرب في قيادتو لموحدة التدريبية بأنو تنفيذ السياسات واإلجراءات يعرف   

التي يحددىا المدرب ويوضحيا مسبقا لالعبين بشان السموك الشخصي والجماعي المر وب و ير المر وب وبما 
 يحقق حالة الضبط والجدية في التمرين.

 عن العمل عمى االرتفاع بمستوػ المتدربين لديو مياريا وخططيا في المعبة التي يقوم فالمدرب الرياضي ليس مسؤوال
بتدريبيا بل يتعدػ ذلك إلى سموكيم واخالقيم وتصرفاتيم ألنو في ا مب االوقات ىو الشخص الوحيد الذؼ يستطيع 

 (29، 6006ان يؤثر في األفراد والمسؤول عن تدريبيم في جميع المجاالت والمواقف.)سكر، 
 اإلبداع والتغيير  2-1-5-6

( ان )االعسر( يعرف اإلبداع عمى انو يمثل تمك العممية المتعمقة بتوليد منتج فريد وجديد 6022تذكر )سعادة،        
( اإلبداع بأنو عبارة عن قدرة الفرد عمى تجنب الروتين العادؼ والطرائق 0;=2من منتج قائم كما يعرف )بيرس، 

 تفكير مع حدوث إنتاج اصيل جديد أو  ير مألوف يمكن تحقيقو أو تنفيذه في ارض الواقع.التقميدية في ال
 (:68 –6022،689)سعادة،                                                                                  

طاة والواجبات االضافية وتنويعيا بما ويعرف الباحثان اإلبداع والتضيير بأنو قدرة المدرب عمى تطوير التمارين المع
 يخدم ارتفاع المستوػ الميارؼ أو الخططي لالعبين.

فالمدرب الناجح ليس مجرد ناقل عن من عمموه عموم وفنون التدريب، ولكن يجب ان يكون مبتكرا ايجابيا في التدريب 
 ية قدراتو وقدرات الالعبين االبتكارية.وفي المنافسة، لذا فالمدرب الناجح يعمم ما ىو االبتكار ويعمل من اجل تنم

 (208، 6007)حماد،                                                                                     
 فن توجيو األوامر والقرارات 2-1-5-1-7

 تعرف القرارات بأنيا عممية اختيار طريقة أو مسار بضية الوصول إلى اليدف المر وب.
 (67، :600إحسان واخرون، )

وىو ايضا البت النيائي واالرادة المحددة لصانع القرار بشان ما يجب فعمو لموصول في موقف معين إلى نتيجة 
 (;=، >600محددة ونيائية.   )الربيعي، 

مر اما التوجيو فيتضمن اإلرشاد والتعميم واالشراف عمى المرؤوسين... وممارسة ىذه الوظيفة تعني إصدار أوا
 (206، 2==2وتعميمات لمتمكين من انجاز األعمال.  )المنيرؼ وحسين، 

وبيذا الخصوص يشار إلى ان التعامل االيجابي في أثناء التدريب والمنافسة بصيضة التشجيع والثناء واستخدام 
خر الذؼ يشمل العبارات التربوية الصحيحة والتوجيو لدػ المدرب البد ان يأخذ الجانب االيجابي وليس الجانب اال

النقد الرادع والتيديد واستخدام العبارات  ير التربوية التي  البا ما تكون في نظر الالعبين الجانب السمبي لتدمير 
( وكذلك يجب ان يكون قادرا عمى إعطاء 668، 6022العالقة التربوية والرياضية بين المدرب والالعب.)محمود، 

 (:27، 6006ن فيم ما ىو مطموب منيم اداؤه عمى اكمال وجو.  )سكر، األوامر بدقة ووضوح لكي يتسنى لالعبي
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عميو يعرف الباحثان فن توجيو األوامر والقرارات في الوحدة التدريبة  بأنيا السموكيات التي يراعييا المدرب عند توجيو 
يل مناخ اداء ايجابي أوامره وقراراتو لالعبين والمساعدين قبل وأثناء التمرين الميارؼ أو الخططي من اجل تشك

 . ومحترم يسيم بفاعمية وتوجيو الالعبين
 الدراسات المشابية 2-2
 (Docheff, 1989دراسة دوشيف    2-2-1

 " كفايات المدربين في كرة الطائرة وتقويم فعاليتيم "                           
ياتو ومن خالل حكم الالعبين عمى ىذة الكفايات ىدفت ىذه الدراسة الى ايجاد وسيمة تقويمية لفعاليات المدرب وكفا  

( العبا في كرة الطائرة واستخدم الباحث االستبيان كوسيمة لجمع البيانات واذ 60، واشتممت عينة البحث عمى )
المعمومات والمعرفة  –الدافعية والتحفيز  –السموكية  –االتصاالت  -(محاور ىي ) الطريقة التدريبية ;يتضمن )
الفاعمية ( واستخدم الباحث معامل االرتباط البسيط والمتوسطات الحسابية والنسبة المئوية  –ادارة الالعبين –الرياضية 

كمعالجات احصائية. وكان من نتائج ىذه الدراسة االتي : حصول الطرائق التدريبية والتنظيمية عمى متوسط حسابي 
( ونسبة مئوية 8.26حصل عمى متوسط ) وان مجال االتصاالت –%( :.7>( ونسبة مئوية )>8.2قدره )

فيما حصل  –%( 8.6;( ونسبة مئوية )2;.7اما مجال السموكيات المينية حصل عمى متوسط قدره ) –%( 6.8>)
وان مجال المعمومات والمعرفة  –%( 9=( ونسبة مئوية )9; 8مجال الدافعية والتحفيز حصل عمى متوسط قدره )

بينما مجال ادارة الالعبين حصل عمى –%( :.:;( ونسبة مئوية )7>.7الرياضية حصل عمى متوسط  قدره )
( وبنسبة 8.6اما مجال الفاعمية فقد حصل عمى متوسط قدره ) –%(:.6=( ونسبة مئوية )7: 8متوسط مقداره )

 % (.8>مئوية )
رب وكفايتو ،ولكنيا وقد استنتج الباحث بانو ليس من الضرورؼ ان تحل ىذه االداة مكان  يرىا في تقويم فاعمية المد

 (Docheff , 1989, 95) وسيمة ايجابية اليجاد اجراءات التقييم المناسب لممدرب
 إجراءات البحث  -3
 منيف البحث 3-1

 استخدم الباحثان المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالءمة وطبيعة البحث.
 مجتمل البحث وعينتو 3-2
 مجتمل البحث 3-2-1

( اندية تمعب في الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة وكما مبين في =ا يمثمون )( العب>22ضم مجتمع البحث )
 % ( .200  عمما بأن نسب االستجابة وعدد االستمارات الصالحة لمتحميل والمعالجة االحصائية ىو ) (1الجدول  

 -وقد تمكن الباحثان من اجراء حصر شامل لكل مجتمع البحث نظرًا لالتي:
بداء المساعدة من كل الفرق  وجود كتاب تسييل -2 ميمة اسيم في تقميل الكثير من الصعوبات البحثية وا 

 المشاركة ومالكاتيا االدارية والتدريبية .
 التزام ىذه الفرق بالتدريبات والمباريات المستمرة ضمن الدورؼ الممتاز. -6
ممتاز بكرة السمة مع وجود معظم الفرق في محافظة دىوك وقضاء زاخو لخوض مباريات الدورؼ العراقي ال -7

 ناديي دىوك وزاخو .
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 (يبين مجتمل البحث وعينة البناء والتطبيق1 رقم جدول 

عدد الالعبين  اسم النادي ت
 الكمي

عدد العبي عينة 
 البناء

عدد العبي عينة 
 التطبيق

 5 11  16 نفط الجنوب  1
 5 9  14 زاخو  2
 4 18  14 الموفقية  3
 4 18  14 دىوك  4
 4 8  12 الكرخ  5
 4 8  12 الحمة  6
 4 8  12 الكيرباء  7
 4 8  12 الشرطة  8
 4 8  12 التضامن  9

 38 88  118 المجموع الكمي
 32.28 67.88 % 188 النسبة المئوية

 عينة البناء  3-2-1-1
تي ( العبا اختيروا بطريقة عشوائية من العبي األندية التسعة ال0>) (1الجدول  ضمت عينة البناء وكما موضح في 

 %( من مجتمع البحث.0>.;:تمعب في الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة، ويشكل ىذا العدد ما نسبتو )
 عينة التطبيق النيائي 3-2-1-2

ضمت عينة التطبيق النيائي ما تبقى من مجتمع البحث من العبي اندية الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة والبالغ 
 %( من مجتمع البحث.76.60) ( وىم يشكمون نسبة>7عددىم )

 أداة البحث 3-3
لضرض الحصول عمى البيانات المتعمقة باىداف البحث تطمب بناء مقياس لقيادة المدرب لمتمارين الميارية والخططية 

 وقد اتبع الباحثان الخطوات االتية .
 تحديد ابعاد المقياسين 3-3-1

ن لمتمارين الميارية والخططية داخل الوحدة التدريبية ولندرة  نظرا لخصوصية موضوعي البحث في تقييم قيادة المدربي
تناوليما بشكل مباشر وشمولي من قبل الدراسات السابقة أو المصادر العممية فقد لجا الباحثان لتحديد ابعاد المقياسين 

 إلى الخطوات اآلتية:
 االطالع عمى المصادر والدراسات  3-3-1-1

 الباب الثاني.الدراسات السابقة الواردة في  -2
 مصادر التدريب الرياضي العامة والخاصة بااللعاب الجماعية ومنيا لعبة كرة السمة. -6
 مصادر االلعاب الجماعية ومنيا لعبة كرة السمة. -7
 المصادر اإلدارية المتعمقة بقيادة المواقف والعمل التنظيمي.-8    
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 المقابمة الشخصية 3-3-1-2
تية فضال عن ما توصل اليو الباحثان من المصادر والدراسات السابقة ولمعرفة لضرض االستزادة المعموما        

( مقابالت شخصية والواردة تفاصيميا >الواقع الفعمي لقيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية فقد اجرػ الباحثان )
ة من ارائيم  وقد تضمنت المقابمة ( مع عدد من ذوؼ الخبرة التدريبية والعممية واالدارية لالستفاد2في ممحق رقم )

توجيو سؤال مفتوح حول كيفية قيادتيم لمتمارين الميارية أوالخططية في الوحدات التدريبية وقد سجمت كافة المعمومات 
 التي أدلوا بيا لالستعانة بيا في بناء أداتي البحث .

عدان يضم كل منيما ثالثة ابعاد فرعية وقد افضت ىاتان الخطوتان إلى التوصل لتحديد سبعة ابعاد رئيسة منيا ب
 ( 6وكما في الجدول )

 صياغة الفقرات  3-3-2
لموصول إلى صيا ة فقرات ابعاد المقياس تم االستفادة من خطوتي االطالع عمى المصادر العممية          

لحضور تدريبات فريقي  والدراسات السابقة والمقابمة الشخصية مع ذوؼ الخبرة   فضال عن اجراء زيارتين ميدانيتين
دىوك وزاخو المشاركين ضمن الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة   إذ تم تسجيل ما يقوم بو مدربا الفريقين من 

( العبين من الفريقين لمحصول عمى صورة أكثر 20سموكيات أثناء التمارين الميارية والخططية   كما تم مقابمة )
قيادؼ لممدرب في التمارين الميارية والخططية   وبذلك توصل الباحثان الى وضوحا وشمولية لجوانب التعامل ال

( فقرة تم صيا تو مبدئيا لتكون ضمن فقرات المقياس عند عرضيا 220الصورة االولية لممقياس والذؼ تكون من )
 ( 6عمى المحكمين وموضحة تفاصيميا في الجدول)
 ( يبين ابعاد المقياس 2 رقم جدول 

 دد الفقراتع المحاور ت 
  18 التنظيم البشري  الفريق( -أ التنظيم   1

  11 التنظيم الزماني -ب
  18 التنظيم المكاني -ج

  12 الشرح والعرض -أ االتصال   2
  7 االتصال غير المفظي -ب
  18 التغذية المرتدة -ج

  11 الرقابة  3
  13 التحفيز  4
  18 الضبط والنظام  5
  11 التغير واالبداع  6
  5 فن توجيو األوامر والقرارات  7

 118         المجموع الكمي                                  
 الصدق  3-3-3

( حيث يعد  =600 6:2يعد الصدق من الشروط الميمة الواجب توفرىا في اداة جمع البيانات )عباس واخرون، 
 (Harrison, , )من اجمو  مؤشرا ميما عمى قدرة األداة والمقياس في قياس ما اعد
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 و قد تم التحقق من صدق المقياسين عن طريق الصدق الظاىرؼ وصدق البناء .
 الصدق الظاىري  3-3-3-1
( 6;6، 6008ىو احد أنواع الصدق الذؼ يعني مدػ الدقة التي تقيس أداة القياس ما بنيت الجمو )النبيان،   

 ,Ferguson)اعتماد صدق المحكمين نوعا من الصدق الظاىرؼ  ولما كان من الممكن( ;;2، :600)رضوان، 
, )  

كما ان صدق الخبراء والمختصين يعد أول واىم أنواع الصدق وذلك ألىمية ما يممكو أولئك الخبراء من نظرة  
يم المشورة متخصصة ومفيدة لمتضيرات الظاىرة المراد دراستيا أو السموك المراد قياسو فضال   عن قدرتيم في تقد

 (Newlly, , )  بأسموب نوع المقياس المناسب وشرح تعميماتو وتوقع نتائجو وتفسيرىا.
لضرض تقويمو والحكم عمى ( 2 لذا تم عرض المقياس الوارد عمى مجموعة من المحكمين الواردين في الممحق 

ء المالحظات حول الفقرات تعديال أو حذفا أو صالحية ومالءمة كل من ابعاده وفقراتو وبدائل االجابة واوزانيا وابدا
نقال أو إضافة. وبعد تحميل مالحظات السادة الخبراء تم اجراء بعض التعديالت المضوية الطفيفة عمى عدد من الفقرات 
كما تم استخراج النسبة المئوية التفاق الخبراء حول صالحية ابعاد وفقرات المقياس وقد اتفقوا عمى صالحية االبعاد 

%( فما 9;( فقرة النيا لم تحصل عمى نسبة االتفاق المقبولة والمعتمدة ، اذ اعتمدت  نسبة ) :7وكذلك تم استبعاد )
فوق من اتفاق الخبراء معيارا لمداللة عمى الصدق الظاىرؼ لمفقرات . إذ يشار إلى انو يمكن االعتماد عمى موافقة آراء 

 (Bloom, 0, )الصدق   %( في مثل ىذا النوع من9;المحكمين بنسبة )
( فقرة بعد عرضو 8;كما وقد اجمع المحكمون عمى صالحية بدائل االجابة واوزانيا . عميو استقر المقياس عمى )

 . عمى المحكمين
 الدراسة االستطالعية   3-3-3-2

( بعد تقويمو 7محق رقم )شرع الباحثان بتطبيق مقياس قيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية  والواردة في الم
وتنظيمو ليعرض عمى عينة البحث بصورة موحدة بدال من عرضو بمقياسين منفردين تالفيا لمعوقات االجابة  * لضويا

عند الالعبين بعد ان استأنس الباحثان بآراء مجموعة من المحكمين في اختصاص القياس والتقويم من كمية التربية 
( العبين اختيروا بطريقة عشوائية من ضمن 20بتدئين فييا بدراسة استطالعية عمى )عمى عينة البناء م **الرياضية

 عمى التوالي ىادفين من ذلك : 7/6027/ :   8/7/6027فريقي دىوك و زاخو  بتاريخ 
 التأكد من توفر متطمبات الوضوح في الفقرات وفيم طريقة االجابة عمييا لدػ المجيبين .  -2
 قد تواجو الباحثة لتالفييا مستقبال . التعرف عمى المشكالت التي -6
 تحديد زمن االجابة.  -7

 ( دقيقة .60وقد تبين لمباحثان وضوح الفقرات لدػ الالعبين وتفيميم لطريقة االجابة والتي بمغ زمنيا ) 
 

                                                 
  كمية التربية الرياضيةي فرع العموم الرياضية. –بسام خمف سميماني  المغة العربيةي جامعة الموصل تم عرض المقياس عمى م. د.  *

 كمية التربية الرياضية -أ. د. نيالم يونس عالوي                      جامعة الموصل -1 **
 ياضيةكمية التربية الر  -أ. د. مكي محمود حسين                        جامعة الموصل -2
 كمية التربية الرياضية -أ. د. عبد الكريم قاسم غزال                     جامعة الموصل -3
 كمية التربية الرياضية  -أ. م د. غيداء سالم عزيز                        جامعة الموصل -4
 رياضيةكمية التربية ال -أ. م. د. سبيان محمود الزىيري                 جامعة الموصل -5
 كمية التربية الرياضية -أ. م. د. عبد المنعم احمد جاسم                  جامعة تكريت -6
 كمية التربية الرياضية -جامعة الموصل م. د . عمر سمير ذنون                                  -2
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 صدق البناء  3-3-3-3
ان المقياس الذؼ تنتج عنو تم ايجاد صدق البناء باعتماد اسموبين ىما أسموب تمييز الفقرات واالتساق الداخمي، إذ 

( لذا تم >>7 – :>7، ===2فقرات في ضوء مؤشرؼ القوة التميزية واالتساق الداخمي يمتمك صدقا بنائيا.)عودة، 
وقد حصل  6027/  7/  62ولضاية   7/6027/ ;ترة المتدة من فال فيتوزيع المقياس عمى عينة البناء المتبقية 

 لمتحميل االحصائي .( استمارة صالحة 0>الباحثان عمى )
 أسموب تمييز الفقرات   3-3-3-3-1
ان من الخصائص المميزة لمفقرة الجيدة ىي قدرتيا عمى التمييز بين الفئة العميا والفئة الدنيا، بمعنى ان ينسجم    

لفقرات ( الن اليدف من ىذه الخطوة ىو االبقاء عمى ا:26، ===2تمييز الفقرات مع تمييز االختيار بأكممو )عودة، 
 ( .:6009،26ذات التمييز العالي والجيد فقط . )الطائي، 

 وقد اتبع الباحثان الخطوات اآلتية في حساب القوة التمييزية:
وضع درجة لكل بديل اجابة امام كل فقرة من فقرات المقياسين وحسب المقياس الخماسي المعد وبذلك تم استخراج -2

 الدرجتين الكميتين لكل استمارة مجيب. 
ترتيب االستمارات تنازليا لكل مقياس عمى حدة من خالل المجموع الكمي لكل استمارة من استمارات البناء والبالضة -6
(<0) 
تحديد حجم المجموعتين المتطرفتين )لكال من متضيرؼ قيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية عل انفراد( -7

%( اذا كان عدد 90%( واقل )90( الى انو يتم تحديد اعمى )6008%( لكل منيما إذ يشير)النبيان ،90وبواقع )
المفحوصين قميال وعمى اعتبار ان معامل تمييز الفقرة يكون حساسا واكثر استقرارا في حالة استخدام ىذه النسبة.  

 (:=2، 6008)النبيان ،
 (استمارة   كذلك .80( استمارة والمجموعة الدنيا )80وبذلك بمضت عدد استمارات المجموعة العميا ) 
ان  تم ايجاد القيم التائية بين المجموعتين المتطرفين العميا والدنيا لكل فقرة من الفقرات في المقياسين وقد تبين-8

،  869 6جميع الفقرات قد ميزت بين المجموعة العميا والمجموعة الدنيا حيث تراوحت قيميا التائية المحتسبة ما بين)
( ودرجة حرية 0.09( عمى التوالي وىي اعمى من قيمة )ت( الجدولية عند مستوػ ) 27; ;،  :=6 6( ) ;20 ;

 ( .==.2( والبالضة   )>;)
 االتساق الداخمي 3-3-3-3-2
يعني االتساق ان عالمة المفحوص عمى جزء من االختبار تكون مرتبطة ارتباطا عاليا بعالمتو عمى االختبار بشكل  

( ولتحرير درجة صدق العبارات وانسجاميا الداخمي يصار الى ايجاد معامل 87، 6020كامل )أبو مضمي وسالمة، 
 (:;2، 6009االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس )التميمي والطائي، 

ا ( استمارة تمثل عينة البناء ولقد تبين لمباحثان ان جميع الفقرات متسقة داخمي0>وتم استخراج معامل االرتباط عمى )
( عمى التوالي لكال المقياسين الميارؼ والخططي 6=: 0_8;7 0( و )70; 0_2=6 0اذ تراوحت قيم ارتباطيا )

 (66 0( والبالضة )=;( ودرجة حرية )09 0وىي اعمى من قيمة )ر( الجدولية عند مستوػ )
 نبات المقياس  3-3-4

ة مذذن خذذالل اسذذتمارات عينذذة البنذذاء والبالضذذة لضذذرض الحصذذول عمذذى الثبذذات اسذذتخدم الباحثذذان طريقذذة االنصذذاف المنشذذق
( فقرة إذ قسذمت الفقذرات فذي كذل مقيذاس 8;( استمارة لكال المتضيرين )الميارؼ والخططي( والمتضمن كل منيما )0>)

عمى حدة إلى نصفين ضم النصف األول نتائج الفقرات ذات التسمسالت الفردية   فذي حذين ضذم النصذف الثذاني نتذائج 
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تسمسذالت الزوجيذة بحيذث أصذبح لكذل فذرد درجتذان األولذى لمفقذرات الفرديذة والثانيذة لمفقذرات الزوجيذة. وتذم الفقرات ذات ال
 (Ferguson & Thakane, , ) .ايجاد معامل الثبات من خالل معامل االرتباط البسيط بين الدرجتين 

بذين نصذفي االختبذار ،لذذا فقذد تذم اسذتخدام  وبما ان النتذائج مذن خذالل تمذك المعالجذة االحصذائية تمثذل معامذل االرتبذاط
( عمذى التذوالي لمتضيذرؼ قيذادة  >;.0،  8;.0بمذغ الثبذات ) اذ  ,, 3)   (Pophnam معادلذة سذبيرمان بذراون 

 المدربين لمتمارين الميارية والخططية .
 وصف المقياس بصيغتو النيائية وتصحيحو 3-3-5

فقرة موحدة لقيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية وكما موضح في  (8;استقر المقياس بصورتو النيائية عمى )
 ( .7( ومبينة تفاصيميا في الجدول )7الممحق )

 ( يبين تسمسل الفقرات في المقياس بصورتو النيائية3 رقم الجدول 
 تسمسل الفقرات في المقياسين النيائيين  عدد الفقرات المحاور ت

 8ي 7ي 6ي 5ي 4ي 3ي 2ي 1 8 بشري التنظيم ال -أ التنظيم   .1
ي 16ي 15ي 14ي 13ي 12ي 11ي 18ي 9 18 التنظيم الزماني -ب

 18ي 17
 24ي 23ي 22ي 21ي 28ي 19 6 التنظيم المكاني -ج

 31ي 38ي 29ي 28ي 27ي 26ي 25 7 الشرح والعرض -أ االتصال  .2
 36ي 35ي 34ي 33ي 32 5 االتصال غير المفظي -ب
 41ي 48ي 39ي 38ي 37 5 لمرتدةالتغذية ا -ج

 48ي 47ي 46ي 45ي 44ي 43ي 42 7 الرقابة    .3
 55ي 54ي 53ي 52ي 51ي 58ي 49 7 التحفيز       .4

 61ي 68ي 59ي 58ي 57ي 56 6 الضبط والنظام  .5

 69ي 68ي 67ي 66ي 65ي 64ي 63ي 62 8 التغير واالبداع  .6
 74ي 73ي 72ي 71ي 78 5 فن توجيو األوامر والقرارات  .7

  74 المجموع 
وفيما يخص بدائل االجابة فقد كانت خماسية ومنفصمة لممتضيرينالميارؼ والخططي وتتمثل في )دائما ،  البا،         

( درجة 0;7( عمى التوالي، وتبمغ القيمة العميا لالجابة )2، 6، 7، 8، 9احيانا، نادرا، اطالقا( وتحمل االوزان )
 ( درجة8;والقيمة الدنيا )

 ولتحديد مستوايت ابعاد وفقرات ملقياسي البحث اعتمد الباحثان على التصنيف املعد من قبل         
 ( 9111) القدومي واخرون ,                                                           

 % فأكثر جيد جدا0> -2
 % جيد0>اقل من  -% 0;من  -6
 % متوسط0;اقل من  -% 0:من  -7
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 % منخفض0:اقل من  -% 90من  -8
 (===2% منخفض جدا )القدومي و آخرون، 90اقل من  -9
 التطبيق النيائي لمقياس قيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية 3-4

تدت مدة التطبيق ( العباً بعد تزويدهم ابلتعليمات حول كيفية االجابة عن املقياس, وقد ام83ادايت البحث على عينة التطبيق والبالغة ) مت تطبيق
  98/2/4098ولغاية  8/4098/ 42مابني 
 المعالجات اإلحصائية 5 -3
 في استخراج المعالجات اإلحصائية اآلتية (SPSS)تم استخدام نظام  5-1 -3
 معادلة جيتمان -االرتباط البسيط -النسبة المئوية -االنحراف المعيارؼ  -الوسط الحسابي -
 اختبار )ت( لعينين مستقمتين -ة الفاكرونباخمعادل -معادلة سبيرمان براون  -
 عرض النتائف ومناقشتيا  -4
عرض نتائف اليدف األول لمبحث والذي ينص عمى   بناء مقياسين لتقييم قيادة المدربين لمتمتارين المياريتة  4-1

 والخططية من وجية نظر العبي أندية الدوري العراقي الممتاز بكرة السمة((. 
ىذذذا اليذذذدف مذذن خذذذالل اإلجذذراءات الذذذواردة فذذي البذذذاب الثالذذث إذ تذذذم التوصذذل إلذذذى الصذذيضة النيائيذذذة وقذذد تحقذذذق        

 (. 7لممقياسين وكما موضح في الممحق )
عرض نتائف اليدف الناني لمبحث التذي يتنص عمتى   التعترف عمتى مستتوى ابعتاد قيتادة المتدربين لمتمتارين  4-2 

ة الدوري العراقي الممتاز بكترة الستمة(( ومناقشتتو وقتد تتم التوصتل التى الميارية وعوامميامن وجية نظر العبي أندي
  -النتائف اآلتية:

(يبين االوسا  الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والمستوى لقيادة المدربين لمتمارين 4 رقم الجدول 
 الميارية وأبعادىا مرتبة تنازليا .

 المستوى  % ع-+ س   الدرجة العميا لمبعد أسم البعد ت
 جيد جدا %81.84 4.36 24.55 38 الضبط والنظام  .1
 جيد %79.92 4.64 27.97 35 الشرح والعرض  .2
 جيد %79.73 5.66 31.89 48 التغيير واالبداع  .3
 جيد %79.68 2.98 19.92 25 االتصال غير المفظي  .4
 جيد %78.68 5.32 39.34 58 التنظيم الزمني   .5
 جيد %78.55 4.83 31.42 48 التنظيم البشري   .6
 جيد %78.21 3.43 19.55 25 فن توجيو األوامر   .7
 جيد %76.24 4.68 26.68 35 التحفيز   .8
 جيد %74.73 4.31 22.42 38 التنظيم المكاني   .9

 جيد %74.21 4.38 25.97 35 الرقابة   .18
 جيد %73.36 3.49 18.34 25 التغذية المرتدة  .11
 جيد %77,88 38.99 288.17 378 المجموع الكمي  
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( امتالك مدربي أندية الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة مستوًا جيدًا في قيادة التمارين 8يتبين من الجدول )       
%( من خالل وسط حسابي قدره :>>.;;الميارية بشكل عام من وجية نظر العبييم اذ بمضت النسبة المئوية )

(كذلك يتبين من الجدول ذاتو ان بعد الضبط والنظام لدػ مدربي ===.>7( وبانحراف معيارؼ يساوؼ )=;2.>>6)
أندية الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة عند قيادتيم لمتمارين الميارية كان بمستوػ )جيد جدًا( اذ بمضت نسبتو المئوية 

من الجدول  (كما يتبين::7 8( وبانحراف معيارؼ يساوؼ )996 68%( من خالل وسط حسابي قدره )86>.2>)
ذاتو ان أبعاد )الشرح والعرض ، والتضيير واالبداع ، واالتصال  ير المفظي ، والتنظيم الزمني ، والتنظيم البشرؼ ، 
وفن توجيو االوامر والقرارات ، والتحفيز، والتنظيم المكاني، والرقابة، والتضذية المرتدة( كانت بمستوػ )جيد( اذ بمضت 

% 68.:;% ، 62.>;% ، 99.>;% ، >:.=;% ، >:.=;%، 7;.=;% ، 6=.=;نسبيا المئوية )
، 78.=7، 6=.=2، =>.72، ;=.;6%( من خالل أوساط حسابية قدرىا ):7 7;% ، 62 8;%، 7;.8;،

، ::.9،  8:.8،  :8.7( وبانحرافات معيارية تساوؼ )78.>2، ;=.69،  66.86،  >:.:6، 99.=2، 72.86
 ( عمى التوالي .=7.8، >8.7،  8.72،  0:.8،  7.87، 7> .8،  9.76،  9.76، >=.6

(يبين االوسا  الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والمستوى لقيادة المدربين لمتمارين 5 رقم الجدول 
 الخططية وابعادىا مرتبة تنازليا .

الدرجة  اسم البعد ت
 العميا لمبعد

 المستوى  % ع -+ س  

 جيد جدا %83.98 4.22 29.36 35 الشرح والعرض  .1
 جيد جدا %82.98 3.66 24.89 38 الضبط والنظام  .2
االتصال غير   .3

 المفظي
 جيد جدا 82.63% 3.86 28.65 25

 جيد جدا %81.38 5.43 32.55 48 التنظيم البشري   .4
 جيد جدا %88.39 3.49 32.15 48 التغيير واالبداع  .5
 جيد %79.91 4.78 23.97 38 التنظيم المكاني  .6
 جيد %79.89 3.49 19.97 25 وجيو االوامرفن ت  .7
 جيد %79.47 6.33 39.73 58 التنظيم الزمني  .8
 جيد %79.89 4.23 27.68 35 الرقابة  .9
 جيد %78.79 4.88 27.57 35 التحفيز  .18
 جيد %77.85 3.29 19.26 25 التغذية المرتدة  .11

 جيد جدا   88.49 38.39 297.84 378 المجموع الكمي
مستوا جيد جدا في قيادة ( امتالك مدربي أندية الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة 9ن الجدول )يالحع م        

%( من خالل وسط حسابي =0.8>التمارين الخططية بشكل عام من وجية نظر العبييم اذ بمضت النسبة المئوية )
( ان ابعاد )الشرح والعرض ، والضبط 9( كمايتبين من الجدول )=7.>7( وبانحراف معيارؼ يساوؼ )8>.;=6قدره )

البشرؼ ، والتضير واالبداع( لدػ مدربي أندية الدورؼ العراقي بكرة السمة عند  والنظام، واالتصال  ير المفظي، والتنظيم
%، 7:.6>%، >=.6>%، 0=.7>قيادتيم لمتمارين الخططية كانت بمستوػ )جيد جدًا( إذ بمضت نسبيا المئوية )
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( 76.29، 76.99،   9:.60، =>.68، :7.=6%( من خالل اوساط حسابية قدرىا ) =0.7>% ، >2.7>
 ( عمى التوالي.=7.8،  9.87،  :7.0،  ::.7،  8.66حرافات معيارية تساوؼ )وبان

كذلك يتبين من الجدول ذاتو حصول أبعاد )التنظيم المكاني ، وفن توجيو االوامر والقرارات ، والتنظيم الزمني         
% ، =>.=;% ، 2=.=;، والرقابة، والتحفيز، والتضذية المرتدة( عمى مستوػ جيد اذ بمضت نسبيا المئوية )

 7;.=7،  ;=.=2،  ;=.67%( من خالل أوساط حسابية قدرىا )09.;;% ، =;.>;% ، =0.=;% ، ;8.=;
( عمى 8،  =7.6، 8.67،  77.:،  =7.8،  0;.8( وبانحرافات معيارية تساوؼ ):6.=2،  ;9.;6،  >:.;6، 

 التوالي .
لنظام( فيمكن أن تعزػ نتائجو االيجابية في قيادة المدربين بناًء عمى ما سبق وفيما يتعمق ببعد )الضبط وا        

دارة  لمتمارين الميارية والخططية الى ماذكره )ابو العال( ان من الميام االساسية لمقيادة وضع القواعد العامة لتنظيم وا 
متمك مجموعة من ( كما يشير )الحميق واخران( الى ان المدرب الفعال يجب ان ي87، ;>=2عمل الفريق )ابو العال، 

الميارات التي تجعمو قادرًا عمى احداث التأثير المطموب في الالعبين ومنيا حثيم عمى االلتزام باالنظمة والقوانين 
( ويضيف )خميل وآخران( أن من مسؤوليات المدرب في التمرين االستمرار في السيطرة 68،:600)الحميق وآخران،

 ( ;66-:66، 6026باط معيار ميم لمنجاح .) خميل وآخران، عمى الالعبين في جميع االوقات فاالنض
ويرػ الباحثان أن الضبط والنظام كممارسة في ميدان التمرين يتم من خالل إجراءات قبمية ومتزامنة وبعدية       

د عمى يحددىا المدرب وتعد احدػ الخطوات التي تبعث في التمرين الرياضي روح الجدية وااللتزام   فضاًل عن التأكي
النواحي األخالقية والتربوية التي يمكن ان تنعكس من خالل ذلك   فمسؤوليات المدرب في التطوير البدني والميارؼ 

 والخططي يجب ان تتماشى جنبًا الى جنب مع التزام الالعبين الخمقي والسموكي في التفاعل الجماعي.
لكال التمذرينين الميذارؼ والخططذي فذإن )التكريتذي( يذذكر وبخصوص النتائج االيجابية لبعد )الشرح والعرض(          

عن )عالوؼ( ان التدريب يتأسس عمى انتقال المعمومات من المدرب الى الالعب حتى يتمكن من بناء حالتو التدريبية 
( كمذذذا ان مذذذن مفذذذاتيح نجذذذاح المذذذدرب >، 6000التذذي تشذذذمل مكونذذذات المياقذذذة البدنيذذذة والمياريذذذة والخططيذذة.)التكريتي، 

-:66، 6026الحرص عمى ان يفيم االعبين اليدف من التمرين واخبارىم مذا الذذؼ عمذييم انجذازىم ) خميذل وآخذران، 
66; ) 

عميو يرػ الباحثان ان نتائج ىذا البعد تعزػ الى وجود مقدرة لدػ المدربين من عينة البحث عمى تشكيل          
الى الالعبين بشرح واضح ومختصر متبوع أو متزامن مع فكرة التمرين الميارؼ او الخططي بصورة رسالة تبعث 

عرض حركي مرئي من خالل التطبيق العممي من قبل الالعبين تحت اشراف المدرب أو من خالل الرسوم 
التوضيحية عمى وسائل االيضاح المتوفرة االمر الذؼ يؤدؼ الى تكامل التصور الحركي لمتمرين عند الالعبين ومن 

استمراريتو بسالسة وىو ما يعكس لمجميع امكانات المدرب في تطبيق افكاره عمى ارض الممعب ثم تسييل تنفيذه و 
              ولتحقيق االىداف المنشودة من التمرين في تطوير قدرات الالعبين الميارية والخططية.                                               

ير واإلبداع( في التمارين الميارية والخططية فتعزػ إلى فطنة المدرب وذكائو أما بخصوص نتائج بعد )التضي        
في تنويع التمارين التي يعطييا وتركيبيا بأشكال متجددة ومناسبة لقدرات الالعبين الميارية والخططية   وبما يؤدؼ 

م التأثير في قدراتيم المعموماتية الى تفعيل حركة الالعبين وتشويقيم لألداء الحالي والتالي ويبعد عنيم الممل ومن ث
والحركية . إذ إن من الصفات الخاصة لممدرب عدم الوقوف عمى طريقة واحدة في التدريب او خطة واحدة في التنفيذ 

( وعمى المدرب أن ينظم >2، 6006ولكن ال بد من وضع طرائق وخطط والتنويع فييا لتعددىا واختالفيا.)سكر ، 
يؤدؼ كل الالعبين التدريبات ويبقى الالعب متشوقًا ألداء مزيد من التدريبات التدريبات ويعدليا حيث 

(أما النتائج االيجابية لبعد )االتصال  ير المفظي( عند المدربين في قيادتيم لمتمارين الميارية 26، 6020)اسماعيل،
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عبين ، والمدرب الذؼ يستخدم والخططية فتعزػ إلى أن جوىر الوحدة التدريبية ىو عممية االتصال بين المدرب والال
األسموب المناسب في االتصال مع الالعبين خالل الوحدة التدريبية ىو القادر عمى توصيل رسائمو ومن ثم تحقيق 

 (6=2، >600أىدافو ونجاحو . )فوزؼ ، 
خدمو المدرب مع ومن المؤكد أن الوحدة التدريبية مميئة بأنواع اإلتصال ومنيا اإلتصال  ير المفظي الذؼ يست       

العبيو عن طريق إشارات اليدين   وحركة أجزاء الجسم   وتعابير الوجو   والمسافة ونبرات الصوت   والصافرة من 
أجل التعبير عن حاالت الرضا أو عدم الرضا عن األداء الحركي أو لتسريع ىذا األداء أو إلبطائو أو لتحسينو او 

حثان أن استخدام المدرب لإلتصاالت  ير المفظية يضنيو عن إيقاف التمرين لجذب انتباه الالعبين ، كما يرػ البا
جراء المعالجات التي تمكن من تنفيذ التمرين بالشكل المطموب دون انقطاع .  بشكل كمي ومفاجئ وا 

فيو يمثل وفيما يخص نتائج بعد )التنظيم البشرؼ( فيذكر )الربيعي( أنو يعد ركنًا أساسيًا في العمل الرياضي         
طرق ارتباط األفراد بعضيم ببعض وظيورىم في وضع مرتب ومحسوس لتحقيق أىداف مشتركة وىذا ما نالحظو 
تمامًا عند معظم الفرق الرياضية وفي مختمف األلعاب فبدون التنظيم سوف تعم الفوضى واإلرباك مما يؤثر سمبًا عمى 

 (6=،  6020تحقيق اإلنجاز.)الربيعي ، 
رؼ الذؼ يقوم بو مدرب كرة السمة في التمرينات الميارية والخططية يتم من خالل تحديد أماكن مساعديو فالتنظيم البش

ومسؤولياتيم   مع تنسيق تحرك الالعبين في التمرين بعد تقسيميم وفق تشكيالت من أجل استمرارية األداء المنظم 
متابعة المدرب ألداء العبيو لتقويميم   وىو ما  والمرتب   وىو ما يؤدؼ إلى توفير الوقت التدريبي وتسييل عممية

 يعودىم عمى االنضباط وااللتزام والجدية في التمرين   فضاًل عن العمل الجماعي .
أما ما يتعمق بالنتائج اإليجابية لبعد )التنظيم الزمني( فيعزػ إلى إمتالك المدربين صفات االلتزام والحرص          

موارد مالية عالية كرواتب وحوافز   فضاًل عن أنيم يقومون بتدريب فرق ذات مستويات والتي تتعزز بحصوليم عمى 
عالية تتطمب التدريب المستمر المنتظم لمتطوير الميارؼ والخططي والبدني   وأن ىذه التدريبات تتم تحت عناية 

ًا في ىذه النتائج مما يتطمب من ومتابعة الييئة اإلدارية لمنادؼ كما يمعب تحديد زمن الوحدة التدريبية دورًا ميم
المدرب تنظيم تدريباتو نظريا وعمميًا   وىو ما ينعكس عمى سمعتو التدريبية. إذ يذكر أنو عمى المدرب أن يخطط 
ويبرمج الحصة التدريبية متذكرًا المّدة والجيد البدني والنفسي ويجب عميو أن يعين األىداف والمحتويات وتمارين 

صوص ويقرر البرنامج موزعًا التمارين عمى مدػ الوقت المتاح . )اإلتحاد الدولي لكرة السمة ، الحصة عمى وجو الخ
6000  ،<8 ) 
وبخصوص نتائج بعد )التنظيم المكاني( فإن الباحثان يعزوان إيجابيتو إلى أن المدرب ىو المسؤول الرئيس         

وىو ما يجعمو يتابع بنفسو متطمباتيا من كرات وأدوات  عن مستوػ إخراج وتنفيذ الوحدة التدريبية بصورة مناسبة  
وقمصان رياضية ليطمئن إلى جاىزيتيا   وبالتالي يركز جيده وفكره في تنفيذ التمرينات الميارية والخططية بأقل ما 

راتو التنظيمية يمكن من الضضوط النفسية والمادية ويييئ المناخ المناسب لممشاركة اإليجابية والفّعالة   مع استثماره لقد
في اإلستفادة من كافة مساحة الممعب في تمريناتو وما يتوفر فيو من إمكانات   إذ يذكر )أبو العال( أنو يجب أن 
تكون جميع األدوات التي ستستخدم في تدريبات الوحدة معّدة ومنظمة في أماكن استخداميا كما يجب أن يكون 

 (8=2، ;>=2)أبو العال   الممعب مجيزًا وذلك قبل الوحدة التدريبية.
وبخصوص ايجابية نتائج بعد )فن توجيذو االوامذر والقذرارات( فتعذزوػ الذى ر بذة المذدربين فذي المحافظذة عمذى          

العالقة التربوية واالنسانية الطيبة مع الالعبين لضمان االحترام المتبادل مما ينعكس عمى التقبل والتواصذل المعمومذاتي 
وػ االداء   اذ يذذؤدؼ اختيذذار المذذدرب لالسذذموب االنسذذب لمتوجيذذو بذذدال مذذن االعتمذذاد عمذذى اصذذدار ومذذن ثذذم تحسذذين مسذذت

 ( 2:2-2:0، =600االوامر والتعميمات الصارمة الى استثارة دوافع الالعبين لالداء .   )درويش واخران، ، 
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وعممية تنبثق عن االنظمة التربوية وانو لكي يكون المدرب كفئا في عالقاتو االنسانية يجب ان يتمتع بميارات لفظية 
  . (Horien. 1995. 11)العامة

اما النتائج االيجابية لبعد )التحفيز( فيعزوىا الباحثان الى انيا من الميام الفعالة التي يمكن ان يستثمرىا          
مى بذل اقصى الجيود المدرب في تحسين عمميو التدريب وتوفير المتعة فيو فضال عن تطوير اداء الالعبين وحثيم ع

 في التدريب والتنافس والعمل بروح الفريق . 
( ان الحوافز المادية او المعنوية التي يوفرىا المدرب لالعبيو مقابل ادائيم 78، 6000اذ يؤكد )الكواز،          

 الرياضي المتميز او االجادة فيو تعد كوسيمة لدعم وتعزيز االداء الرياضي الجيد لالعبين.
ا يتعمق بايجابية المذدربين مذن عينذة البحذث فذي بعذد )الرقابذة( فذي التمذارين المياريذة والخططيذة فذانيم يتوخذون مذن وفيم

خذذالل ذلذذك عذذدة فوائذذد منيذذا مالحظذذة اداء العبذذييم لتصذذحيح االخطذذاء بشذذكل مبكذذر او تعذذديل التمذذرين او تطذذويره مذذن 
ييم وقانون المعبة او التحقذق مذن مسذتوػ االنجذاز وىذو مذا نواحي االىداف واسموب التنفيذ وبما يتناسب مع قدرات العب

 ينعكس عمى شعورىم بوجود من يتابع اداءىم بجدية كما انو ينعكس بشكل ايجابي عمييم في المباريات.
( انو من خالل المالحظة والمتابعة والجدية من قبل المذدرب لمتنفيذذ الصذحيح >8، ;600اذ يؤكد )عريبي،           
 يؤدؼ الى تعود الرياضي عمى التنفيذ الصحيح في التدريب والذؼ ينعكس بشكل جيد في المباريات .لمتمارين 
وبالنسذبة لبعذذد )التضذيذة المرتذذدة( لذدػ المذذدربين فذذي قيذادتيم لمتمذذارين المياريذة والخططيذذة فذإن الباحثذذان يعذذزوان         

ة التدريبيذة فيذو يعذد محذذط أنظذار الالعبذين فييذا ومركذذز نتائجذو اإليجابيذة إلذى أنذو مذذن أىذم واجبذات المذدرب أثنذذاء الوحذد
 اشعاع لتطوير أدائيم بكل أنواع التضذية المرتدة الممكنة والمناسبة .

اذ يذكر ) فوزؼ ( أن التضذية المرتدة التي يوفرىا المدرب لالعبين تعذد مذن الميذام الرئيسذة التذي يجذب أن يضذطمع بيذا 
(وىي كذلك عامل ميذم لمحفذاظ عمذى حذافز الالعبذين وفذي مسذاعدتيم ;67،  >600خالل الوحدة التدريبية . )فوزؼ ، 

عمى أن يتعمموا وجعل اليدف التدريبي أكثر قابمية لإلنجذاز كمذا أنيذا تمكذنيم فذي أن يتحكمذوا فذي تقذدميم الذذاتي اتجذاه 
 (  22، 6000األىداف الموضوعة . )اإلتحاد الدولي لكرة السمة ، 

النتائج االيجابية لمدربي عينة البحث في قيادتيم لمتمارين الميارية والخططية بصورة عامة  وفيما يخص تفسير       
فضاًل عما سبق من مناقشات فان الباحثان يتفقان مع ما ذكره )الحميق وآخران( أنو من أجل صنع العب أو فريق 

تنمية ىذه الصفة عند الالعبين ولتحقيق يتسم بالفاعمية والقدرة عمى اإلنجاز ال بد من توفر مدرب قادر عمى تطوير و 
ذلك يجب أن يتصف المدرب الرياضي الناجح بالتأىيل والكفايات القيادية الخاصة والمساندة التي تكفل لو النجاح في 

(، اذ ان المدرب الذؼ يتسم بسمة القيادة يحترمو الجميع ويقدرونو 89،:600مسيرتو التدريبية .)الحميق وآخران ، 
( عميو يؤكد 229،  6008إليو وينفذون توجيياتو ويثقون في قدراتو عمى قيادتيم ورعايتيم . )أبو حميمة ، ويستمعون 

)التكريتي( أن عممية التدريب الرياضي لموصول بالالعب إلى أعمى المستويات الرياضية ترتبط بشكل مباشر بمدػ 
امينيا وتقويم حصيمتيا العممية وكذلك قدرتو عمى قدرة المدرب عمى إدارة عممية التدريب والتخطيط ليا وتنفيذ مض

 ( >، 6000إعداد الالعب لممنافسات الرياضية .)التكريتي ، 
ويرػ الباحثان ان نجاح المدرب في تحقيق األىداف التدريبية يعتمد عمى عّدة أسس منيا معرفتو وخبراتو       

تتطمب إدارة واعية تتوفر لدييا الصالحية لمقيادة الرياضية الرياضية   وطريقة توظيفيا في وحداتو التدريبية   والتي 
والدافعية لمعمل الرياضي ألحداث التأثير في الالعبين. ىذه الصالحية والدافعية يشير إلييما )درويش وآخران( من 

وحسن التصرف خالل اعتبارات الصالحية لمقيادة والمتمثمة في اإليمان باليدف والقيادة إلى األمام وتحمل المسؤولية 
ومراعاة العالقات اإلنسانية ونفاذ البصيرة والقيادة في اتجاه اإلصالح والتطوير، أما ما يخص الدافعية فيؤكد )درويش 
وآخران( أن الدوافع من العوامل الميّمة التي تسيم في نجاح العممية اإلدارية والعممية المينية وىي تمثل الطاقة التي 
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المرجوة كما أنيا تبعث من الحاجات التي من أىميا الشعور بقيمة الذات التي تعبر عن  توجو السموك نحو األىداف
الحاجة إلى الكفاية والنجاح ، ويضيف )درويش وآخران( إنو يمكن تفسير ىذه الدافعية من خالل نظرية )ىيرزبرج( 

ي ترتبط بالظروف الخارجية من والتي تتضمن مجموعتين من العوامل أوليما تؤدؼ إلى إزالة عدم الرضا الوظيفي وى
الوظيفة مثل المرتب وظروف العمل المادية واإلدارة والقيادة، والعالقات مع الرؤساء والمرؤوسين اما المجموعة الثانية 
فيي العوامل التي تسبب الرضا واإلشباع الوظيفي وتدفع إلى العمل واالداء الجيد وترتبط بالوظيفة أو بمحتوياتيا مثل 

ع المسؤوليات ، والتطور واعتراف الضير بقيمة العمل الذؼ يؤديو الفرد ، وطبيعة العمل الذؼ يتحدػ القدرات مدػ وتنو 
( فالمدربين من عينة البحث يتوفر 2:8، 2:6، 298، ;29، 272،  =600، واالنجاز ، والنمو )درويش وآخران، 

ىذا العمل لموصول إلى النتائج اإليجابية   وقيادة  ليم في عمميم دوافع اإليمان باليدف   والعمل التدريبي   وجدوػ 
عممية تطوير الفريق مع اإلستعداد الكامل لتحمل مسؤولية التدريب ونتائجو   وىذه الدوافع تجعل المدرب ييتم 
بالتخطيط لوحداتو التدريبية وحسن تنفيذىا بقيادة تعكس سمعتو التدريبية   وتساىم في تحقيق ما يصبو إليو من 

زات ونجاح   كما يعمل عمى المحافظة عمى سمعة الفريق الذؼ يدربو   ويعزز مصداقية الييئة اإلدارية لمنادؼ إنجا
والتي اختارتو لمتدريب ولذا يجب أن يكون بمستوػ ما تضمو ىذه األندية من الالعبين ذوؼ مستويات عميا را بة في 

 التنافس والتفوق الرياضي . 
للبحث والذي ينص على )) التعرف على معنوية الفررو  برني قيرادة التمرارين املهاريرة وا وويرة وابعاد را   عرض نتائج اهلدف الثالث4-3

 لدى مدريب اندية الدوري العراقي املمتاز بكرة السلة(( ومناقشته.
 ابعادىمايبين قيم  ت( المحتسبة ومعنوية الفروق بين قيادة المدربين التمارين الميارية والخططية و (6 رقم الجدول

 
 ت

 
 االبعاد

قيم  ت(  الخططي المياري 
 المحتسبة

 المعنوية
 ع س   ع س  

 غير معنوي  1.29 5.43 32.55 4.83 31.42 التنظيم البشري  1
 غير معنوي  8.51 6.33 39.73 5.32 39.34 التنظيم الزمني 2
 معنوي  3.88 4.78 23.97 4.31 22.42 التنظيم المكاني 3
 معنوي  2.24 4.22 29.36 4.64 27.97 الشرح والعرض 4
 غير معنوي  1.58 3.86 28.65 2.98 19.92 االتصال غير المفظي 5
 معنوي  2.45 3.29 19.26 3.49 18.34 التغذية المرتدة  6
 معنوي  2.88 4.23 27.68 4.38 25.97 الرقابة 7
 غير معنوي  1.38 4.88 27.57 4.68 26.68 التحفيز 8
 غير معنوي  8.67 3.66 24.89 4.36 24.55 الضبط والنظام 9
1
8 

 غير معنوي  8.36 3.49 32.15 5.66 31.89 التغير واالبداع

1
1 

 غير معنوي  8.92 3.49 19.97 3.43 19.55 فن توجيو االوامر والقرارات

 معنوي  2.65 38.39 297.84 38.99 288.17 المجموع الكمي
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قيادة المدربين لمتمارين الخططية عمى حساب قيادتيم لمتمارين  ( وجود فروق معنوية ولصالح:يتبين من الجدول)
الميارية وبشكل كمي وفي ابعاد )التنظيم المكاني ، والشرح والعرض ، والتضذية المرتدة ، والرقابة ( اذ بمضت قيميا 

لية عند ( عمى التوالي وىي اكبر من قيمة )ت( الجدو >>.6،  6.89،  6.68،  7.00، 9:.6التائية المحتسبة )
(، كما يتبين من الجدول ذاتو عدم وجود فروق معنوية في بقية :6.0( والبالضة );7( ودرجة حرية )0.09مستوػ )

( وىي اقل من قيمة )ت( الجدولية البالضة :>2.9،  0.7:6االبعاد اذ تراوحت قيميا التائية المحتسبة مابين ) 
(6.0:.) 

) التنظيم المكاني ، والشرح والعرض ، والتضذية المرتدة ، والرقابة ( بين  ويعزو الباحثان الفروق المعنوية في ابعاد
قيادة المدربين لمتمارين الخططية والميارية ولصالح الخططية الى طبيعة ومضمون مراحل االعداد الخططي ، اذ 

 -( ان ىناك ثالث مراحل لالعداد الخططي ىي ::66،  6002يذكر ) حماد ، 
 لمعارف والمعمومات المرتبطة باالداء الخططي .مرحمة فيم واكتساب ا

 مرحمة تنفيذ واتقان االداء الخططي .
 مرحمة التفاعل الخالق مع المواقف الخططية .

فمتحقيق المرحمة االولى يتطمب من المدرب شرحا واضحا وعرضا دقيقا    في حين تحتاج المرحمتين االخيرتين الى 
بة والتضذية المرتدة . ولما كان االعداد الخططي ال يكتفي بمرحمة تنفيذ واتقان االداء تركيزه عمى التنظيم المكاني والرقا

الخططي بل يتعداه لمرحمة التفاعل الخالق في المواقف الخططية فيو يتطمب التكيف مع الظروف التي ترافق االداء 
جزاء الممعب وتوفير المستمزمات المادية مع االقتصاد بالجيد المبذول   فضال عن دقة االداء الميارؼ واستثمار كافة ا

من كرات وشواخص واىداف اضافية وقمصان رياضية .وفي ىذا الصدد يذكر )ابو حميمة ( ان قدرة المدرب 
الرياضي تبرز في سرعة مالحظة مواقف التدريب الرياضية والحكم عمييا بطريقة موضوعية وكذلك في سرعة اتخاذ 

 6008رات الخططية او سرعة التعرف عمى مكمن الخطأ في االداء )ابو حميمة، القرار بتنويع او تضيير التصو 
(   األمر الذؼ يعني تكثيف وتركيز جيود المدرب في قيادتو لمتمارين الخططية عمى رقابة اداء الالعبين سواء 226،

تواجيو من معوقات بدنية او بكرة او بدون كرة ومتابعة مواقعيم القبمية وتحركاتيم المتزامنة من حمول اضافية او ما 
ميارية او قانونية او نفسية يدركيا برؤية ثاقبة وتصور شمولي ليقوم بارشاد وتوجيو الالعبين الى التحرك االنسيابي 

 واالقتصادؼ الفعال. 
وفيما يخص الفرق المعنوؼ بين قيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية بشكل كمي فضال عن ما سبق يرػ 

حثان ان السبب يعود الى حقيقة اعتبار لعبة كرة السمة الحديثة لممتقدمين ىي لعبة مدربين لتحقيق الفوز عمى البا
ارض الممعب من خالل التفوق الفكرؼ الخططي الدفاعي واليجومي واستراتيجات التنفيذ التدريبي والتنافسي وليذا 

بين محترفين اجانب او عرب او عراقيين   فضال عن استعانت كل فرق الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة بمدر 
الالعبين المحترفين ، ولما كان تدريب المستويات العميا ينصب عمى االعداد الخططي مقارنة باالعدادين البدني 
والميارؼ وليذا نجد ان ىوالء المدربين يبدون اىتماما اكبر بادارة التمرينات الخططية مستندين في ذلك  عمى امرين 

وليما ماذكرتو )سكر( في ان التدريب عمى الميارات االساسية لم يصبح ىدفا اساسيا قائما بذاتو بل اصبح التدريب ا
( ويضيف الى ذلك )حماد( ان االعداد 696، 6008عمى الميارات يرتبط ارتباطا وثيقا بتعميم خطط المعب )سكر،

حركية لالستفادة منيا في تنفيذ خطط المعب الخططي ييدف الى خزن اكبر كم ممكن من الحمول الميارية ال
( اما االمر الثاني فيو وجود عدد محدد من الميارات االساسية بجانب جممة عمميات خططية 696، 6002)حماد،

 متنوعة ناتجة عن تنوع مواقف المعب وطبيعة الفرق المتنافسة .
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تركيز المدرب عمى قيادة التمارين الخططية  وقد يمعب موقع االعداد الخططي في الوحدة التدريبية دورا ميما في
بأدارة واعية ومنظمة تراعي الوقت والجيد البدني والنفسي من خالل الشرح الوافي والدقيق الماكن الالعبين وتحركاتيم 
في التمرين الخططي معززا ذلك بعرض نموذج لمتمرين وىو مايوفر لالعبين فيم المعمومات المرتبطة باالداء 

صور تطبيقيا ليعقب ذلك متابعة المدرب لمتطبيق الفعمي لمتمرين وابداء مالحظاتو وتوجيياتو وتعميماتو الخططي وت
لموصول الى االىداف المتوخاة بفاعمية   وبيذا الخصوص يذكر )شمتوت وحمص( ان التنظيم الجيد القائم عمى فيم 

ؼ سوف يتم فيو تنفيذ وممارسة ىذه االنشطة، الفرد لطبيعة االنشطة التي يتضمنيا العمل الرياضي ،والمكان الذ
واالدوات الالزمة واشكال العمل التي سوف  تؤدػ فييا ىذه االنشطة كميا امور ينعكس اثرىا في حسن اخراج وتنفيذ 
الواجب الرياضي  فضال عن توفير الوقت والجيد وتييئة المناخ المناسب لممشاركة االيجابية الفعالة من قبل االفراد . 

 (0=، >600متوت وحمص،)ش
وأخيرا فان عدم صدور جدول كامل الدوار ومباريات الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة من قبل االتحاد المركزؼ 
لمعبة يؤثر في تركيز جيود المدربين عمى النواحي الخططية ، حيث يصدر االتحاد في كل اسبوع عمى أكثر تقدير 

األمنية وتداخل البطوالت العراقية والعربية واالقميمية والقارية بمعبة كرة السمة ، اذ دورين متتاليين فقط مراعيا الظروف 
يمعب كل فريق من فرق الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة مبارتين مع فريقين اخرين في كل اسبوع وىو مايستدعي 

 مستوػ مناسب.                                                                       تركيز التدريب عمى الجانب الخططي استدراكا لمتحضير لممباريتين  والظيور ب

 االستنتاجات   5-1
 صالحية المقياس في قياس قيادة المدرب لمتمارين الميارية والخططية من وجية نظر الالعبين . -2
مع مستوى اغلب ابعادها املتمثلة يف ) الشرح والعرض ، التغيري واالبداع ، يتمتع املدربون مبستوى )جيد( يف قيادة التمارين املهارية يتوافق  -4

غذية املرتدة (يف االتصال غري اللفظي ، التنظيم الزمين ، التنظيم البشري ، فن توجيه االوامر والقرارات ، التحفيز ، التنظيم املكاين ، الرقابة ، الت
 ظامحني اظهروا مستوى )جيد جدا( يف بعد الضبط والن

يتمتع المدربون بمستوػ )جيد جدا ( في قيادة التمارين الخططية يتوافق مع مستوػ ابعادىا المتمثمة في ) الشرح  -7
والعرض ، والضبط والنظام ، واالتصال  ير المفظي ، والتنظيم البشرؼ ،والتضيير واالبداع (مع ظيورىم بمستوػ 

االوامر والقرارات ، والتنظيم الزمني ، والرقابة ، والتحفيز ، والتضذية )جيد( في ابعاد ) التنظيم المكاني ، وفن توجيو 
 المرتدة (

وجود فروق معنوية لصالح قيادة المدربين لمتمارين الخططية مقارنة بقيادتيم لمتمارين الميارية ويتمحور ىذا الفرق -8
 رتدة (في ابعاد ) التنظيم المكاني ، والشرح والعرض ، والرقابة ، والتضذية الم

 التوصيات  5-2
يمكن استخدام المقياس المعد من قبل الباحثين لقياس قيادة المدربين لمتمارين الميارية والخططية في االلعاب  -2

 الرياضية الجماعية االخرػ .
ضرورة تعزيز ادراك المدربين لممسؤليات الموكمة الييم في مينة التدريب وكيفية تنفيذىا عمى وفق اسس عممية  -6

ويمكن ان يتم ذلك من خالل تنظيم االتحاد العراقي المركزؼ لكرة السمة ورش عمل بين المدربين لتبادل الخبرات 
التدريبية فضال عن عقد دورات تدريبية تحت اشراف الخبراء الدوليين المعتمدين في لعبة كرة السمة مع تزويد المدربين 

 بالكتب واالفالم التدريبية الحديثة .
ابداء مدربي اندية الدورؼ العراقي الممتاز بكرة السمة مزيد من االىتمام بقيادة التمارين الميارية لموصول ضرورة  -7

 بالعبييم الى مرحمة االتقان والتكامل ، النيا تشكل جوىر واساس تنفيذ التحركات الخططية .
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" مجمة عموم التربية الرياضذية    لمقياس صنل القرار لممدرب وعالقتو ببعض السمات الشخصية
 .9  المجمد 7جامعة بابل   العدد 

، مكتبذذذة 2" )ط( " تمرينتتات خاصتتة لتطتتوير دقتتة االداء الحركتتي والميتتاري (:  6022حسذذن ، ىشذذام ياسذذر )  .27
 ع ، عمان  االردن . المجتمع العربي لمنشر والتوزي

درجتتة ممارستتة الكفايتتات التدريبيتتة ومتتدى توافرىتتا لتتدى متتدربي (: " :600الحميذذق ، محمذذود عمذذي ، وآخذذران )  .28
" المذذؤتمر العممذذي الذذدولي األلعتتاب الفرديتتة متتن وجيتتة نظتتر العبتتي المنتخبتتات الوطنيتتة األردنيتتة 

 الخامس ، عموم الرياضية ، الجامعة األردنية .
( ، دار الفكذر 2)ط بنتاء فريتق كترة القتدم   احتدث أستاليب لبنتاء الفريتق(" (: "===2راىيم ) حماد ، مفتذي ابذ .29

 العربي ، القاىرة   مصر .
 ، مركز الكتاب لمنشر.  2" ط تطبيقات االدارة الرياضية(: " ===2حماد ، مفتي ابراىيم )  .:2
( ، دار الفكذر 6" )ط طبيق وقيتادةتخطيط وت –التدريب الرياضي الحديث ( : " 6002حماد ، مفتي إبذراىيم )  .;2

 العربي لمطباعة والنشر ، القاىرة   مصر.
، دار الفكذذذر العربذذذي  7" ، ط المتتتدرب النتتتاج  وادارة التتتتدريب الرياضتتتي( : " 6007حمذذذاد ، مفتذذذي ابذذذراىيم )  .>2
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 لمطباعة والنشر ، القاىرة ، مصر .
ادارة المبذذاراة والتذذدريب "  –خطذذط  –ات  ميذذار  –" تذذاريخ  الكتترة الطتتائرة(: " 6026خميذذل ، ريذذاض واخذذرون )  .=2

 ( ، مطبعة الكممة الطيبة ، النجف االشرف .2)ط
"    مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر   جامعذة  كرة اليد(: " =>=2الخياط : ضياء  و زال عبد الكريم قاسم ) .60

 الموصل .  
 تبة الضمرة لمطباعة ، بضداد   العراق ." مك التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق( : " 6006خيون ، يعرب )  .62
" دار ابذن االثيذر لمطباعذة  والنشذر ، جامعذة  مصطمحات لعبة كترة الستمة(: "  6022داؤد ، طارق ، الياس )  .66

 الموصل ، العراق . 
تحديد الصفات  الشخصية لممدربين الرياضيين من (: "  :600داؤد ، عايدة خميفة والدوادؼ ، حسين عمي )  .67

" المذؤتمر العممذي الذدولي الخذامس "  الالعبين في االندية الرياضية بالمنطقة الغربية وجية نظر
 عموم الرياضة في عالم متضير ، المجمد الثاني ، كمية التربية الرياضية ، الجامعة االردنية . 

، بغداد  ادارة وتنظيم المشا  الرياضي الخارجي لطالبات جامعة(: " ===2الراوؼ ، ابراىيم يونس وكاع )  .68
 ( . 6بحث منشور ، مجمة المؤتمر العممي ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بابل ، العدد ) 

" دار الضذذياء لمطباعذذذة والنشذذذر ، التنظتتتيم اإلداري فتتتي العمتتتل الرياضتتتي (: " 6020الربيعذذي ، محمذذذود داؤد )  .69
 النجف االشرف ، العراق .

( ، 2" )طالقيتتادة والتتتدريب فتتي الحركتتة الكشتتفية (: " >600الربيعذذي ، محمذذود داؤد وحسذذين ، احمذذد بذذدرؼ )  .:6
 دار المناىج لمنشر والتوزيع.

( مركز 2"  )ط المدخل الى القياس في التربية البدنية والرياضية(: " :600رضوان   دمحم نصر هللا ) .;6
 الكتاب والنشر   مصر .

 ان."، مؤسسة المعارف، بيروت، لبن مل كرة السمة(: " ;>=2سالم، مختار ) .>6
( ، االصذدار 2)طتتدريس ميتارات التفكيتر متل مئتات االمنمتة التطبيقيتة " ( :" 6022سعادة ، جودت احمد )  .=6

 الخامس ، دار الشروق لمنشر والتوزيع .
( ، دار الثقافذة 2" )طعمتم التنفس الرياضتي فتي التتدريب والمنافستة الرياضتية (: "6006سكر ، ناىد رسن )  .70

 دن .لمنشر والتوزيع ، عمان ، االر 
" طتتترق واستتتاليب التتتتدريس فتتتي التربيتتتة البدنيتتتتة (: >600شذذذمتوت ، نذذذوال ابذذذراىيم وحمذذذص ، محسذذذن دمحم ) .72

 ، دار الوفاء لمطباعة والنشر .  2" طوالرياضية 
 ، اربيل . 2، ط االحصاء واالختبار في المجال الرياضي(: "  6020الصميدعي ، لؤؼ واخرون )  .76
" مطذذابع مديريذذة دار  الكتذذب لمطباعذذة والنشذذر تتتدريب فتتي رفتتل االنقتتالال(: " 6>=2عبذذد هللا   صذذباح عبذذدؼ ) .77

 جامعة الموصل .
، دار أسذذذامة لمنشذذذر والتوزيذذذع ، عمذذذان    2" طاإلدارة الرياضتتتية الحدينتتتة (: " 6022عبذذذده ، حسذذذام سذذذامر )  .78

 االردن . 
"  التتتدريب –ارات الخططيتتة كتترة الستتمة الميتت(: " =>=2العذزاوؼ   ايذذاد  عبذذد الكذذريم والمفتذي   وداد دمحم رشذذاد ) .79

 مطابع دار الكتب لمطباعة والنشر   جامعة الموصل .
 ، دارالمسيرة لمنشر.  9" طأصول التنظيم واألساليب  (: "=600عصفور ، دمحم شاكر )  .:7
انر استخدام اسموبين من اساليب التغذية الراجعة في تحصيل طمبة كميتة (: "  6020عفان ، عذراء عزيذز )  .;7
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(  6:" مجمة التربية االسالمية جامعة المستنصرية العذدد )  ساسية في مادة الجغرافيةالتربية اال
 ( .  :2المجمد ) 

 " دار المعارف  القاىرة   مصر. عمم النفس الرياضي(: " 9;=2عالوؼ ، دمحم حسن )  .>7
لمتتالك نمتتط الشخصتتية القياديتتة المفضتتل لتتدى ا(: " 6022عمذذي   زىيذذر يحيذذى دمحم و عزيذذز  خالذذد محمذذود ) .=7

"  التدريبي لممنتخبات الوطنية بكترة الستمة فتي بطولتة غترب استيا عمتى وفتق الشتيادة التدريبيتة
 (.:9( العدد );2مجمة الرافدين لمعموم الرياضية المجمد )

" ، المطبعذذذة الوطنيذذذة ، عمذذذان  القيتتتاس والتقتتتويم فتتتي العمميتتتة التدريبيتتتة(: " ===2عذذودة ، احمذذذد سذذذميمان )  .80
  االردن .

، المكتبذة الوطنيذة لمطباعذة والنشذر ،  2" ط المدرب وعممية اإلعتداد النفستي( " ;600حمد عريبي ) عودة ، ا .82
 بضداد   العراق.

" الناشذذذر منشذذذاة المعذذذارف  الكتتترة الطتتتائرة ي دليتتتل المعمتتتم والمتتتدرب والالعتتتب(: "  0==2فذذذرج ، الذذذين وديذذذع )  .86
  االسكندرية   مصر.

" الناشذر منشذاة المعذارف باالسذكندرية  ،  الكرة الطتائرة لمناشتئين اسس تدريب(: "  6008فرج ، الين وديذع )  .87
 جالل وشركاءه . 

، دار الفكذر العربذي لمطباعذة  2" طسيكولوجية التدريب الرياضي لمناشتئين ( : " >600فوزؼ ، احمد امين )  .88
 والنشر والتوزيع ، القاىرة ، مصر . 

الذات البدنية والميارية لدى العبي منتخبات  مفيوم(: "  ===2القدومي ، عبد الناصر وآخرون ، )  .89
" ، بحث منشور ، مجمة ابحاث اليرموك سمسمة المحافظات لكرة الطائرة في الضفة الغربية 

 ، جامعة اليرموك ، اربد ، االردن .  8، العدد 29العموم اإلنسانية واالجتماعية ، المجمد 
، الدار    الجامعيذة لمطباعذة ، االسذكندرية  2" طوالميارة مبادئ اإلدارة بين العمم (: " 6020ماىر ، احمد )  .:8

 ، مصر . 
 " مطبعة التعميم العالي ، بضداد .دليل التدريب بكرة السمة (: "  0==2دمحم ، عبد الكريم وآخرون )  .;8
، " مكتبة المجتمذع العربذي لمنشذر والتوزيذع التدريب  –المفاىيم  –كرة القدم (: " 6022محمود ،  ازؼ خالد )  .>8

 عمان .
 ، الناشر المكتبة األكاديمية . 2" ج اإلدارة في الميدان الرياضي(: " 2==2المنيرؼ ، حميم وبدوؼ ، حسين )  .=8
بنتاء مقتاييس لتقتويم دور المتدرب فتي العمميتة التدريبيتة متن وجيتة نظتر (: " 6007موسى ، سرمد احمذد )  .90

اجسذذتير ، كميذذة التربيذذة الرياضذذية ، " رسذذالة م العبتتي انديتتة الدرجتتة األولتتى بكتترة القتتدم فتتي بغتتداد
 جامعة بضداد .

" الطبعة العربية االولى ،  اإلصدار  أساسيات القياس في العموم السموكية(: "  6008النبيان ، موسى )  .92
 األول ، دار الشروق لمتوزيع والنشر ، عمان . 

 العالي ، الموصل ." ، ترجمة عبد عمي نصيف ، مطابع التعميم  أصول التدريب(: "  0==2ىارة )  .96
انر المستوى التوظيفي والتعميمتي والخبترة العمميتة (:  " 2==2يا ي، دمحم عبد الفتاح والذنيبات، دمحم محمود )  .97

" ، بحذذث منشذذور فذذي مجمذذة البمقذذاء، المجمذذد  عمتتى ستتموك المتتديرين   دراستتة ميدانيتتة تحميميتتة(
 .ناألول، جامعة عمان األىمية، عما
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 (يوض  تفاصيل المقابالت الشخصية لتحديد ابعاد المقياسين1 رقم ممحق 
 مكان المقابمة تاريخ المقابمة االختصاص المقب العممي االسم النالني ت
 عمم النفس/ أستاذ مساعد د.مؤيد عبدالرزاق حسو  1

 كرة السمة
جامعة الموصل/ كمية  4/12/2812

التربية الرياضية/ قاعة 
 األلعاب الفرقية

 عمم النفس/ أستاذ مساعد د. زىير يحيى دمحم  2
 كرة السمة

جامعة الموصل/ كمية  2812/ 5/12
التربية الرياضية/ قاعة 

 األلعاب الفرقية
 اإلدارة والتنظيم/ أستاذ مساعد د. خالد محمود عزيز  3

 كرة السمة
جامعة الموصل/ كمية  2812/ 12/ 5

التربية الرياضية/ قاعة 
 األلعاب الفرقية

 التدريب الرياضي/ أستاذ مساعد د. نبيل دمحم عبد هللا  4
 كرة السمة

جامعة الموصل/ كمية  2812/ 12/ 9
التربية الرياضية/ قاعة 

 األلعاب الفرقية
 التدريب الرياضي/ ستاذ مساعدأ د. نوفل محمود الحيالي  5

 كرة اليد
جامعة الموصل/ كمية  18/1/2813

التربية الرياضية/ قاعة 
 األلعاب الفرقية

 طرائق التدريس/ مدرس صباح جاسم دمحم  6
 كرة السمة

جامعة الموصل/ كمية  2813/ 2/ 7
التربية الرياضية/ فرع 

 العموم النظرية
 لتقويم/القياس وا أستاذ  د. ضرغام جاسم دمحم  7

 كرة القدم
جامعة الموصل/ كمية  2813/ 2/ 19

التربية الرياضية/ قاعة 
 األلعاب الفرقية

التدريب  مدرس د. فارس عبد هللا جاسم  8
 الرياضي/كرة السمة

جامعة الموصل/ كمية  2813/ 2/ 19
التربية الرياضية/ فرع 

 العموم الرياضية
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 لمحكمين( الذين عرض عمييم المقياسين لبيان صالحية الفقرات(يوض  أسماء السادة الخبراء  ا2  رقمالممحق
المقب  االسم ت

 العممي
 مكان العمل االختصاص

 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية طرائق التدريس أستاذ د. ضياء قاسم الخيا   1
 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية اإلدارة والتنظيم أستاذ د. راشد حمدون ذنون   2
 جامعة االنبار/ كمية التربية الرياضية اإلدارة والتنظيم أستاذ د. إبراىيم يونس الوكاع  3
 جامعة االنبار/ كمية التربية الرياضية اإلدارة والتنظيم أستاذ د. صال  شافي ساجت  4
 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية التدريب الرياضي أستاذ د. زىير قاسم الخشاب  5
 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية القياس والتقويم أستاذ ود الراوي د. مكي محم  6
 جامعة الموصل/ كمية التربية األساسية التدريب الرياضي أستاذ د. معتز يونس ذنون   7
 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية القياس والتقويم أستاذ د. ضرغام جاسم النعيمي  8
كمية التربية األساسية/ قسم التربية  اإلدارة والتنظيم ستاذأ د. وليد خالد ىمام النعمة  9

 الرياضية
أستاذ  د.عبد المنعم أحمد جاسم   18

 مساعد
 جامعة تكريت / كمية التربية الرياضية القياس والتقويم

أستاذ  د.عدي غانم الكواز  11
 مساعد

 جامعة الموصل/ مديرية التربية الرياضية اإلدارة والتنظيم

أستاذ  دمحم د.زىير يحيى  12
 مساعد

 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية عمم النفس الرياضي

أستاذ  د.خالد محمود عزيز  13
 مساعد

 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية اإلدارة والتنظيم

د. عصام محمود عبد   14
 الرضا

أستاذ 
 مساعد

 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية عمم النفس الرياضي

أستاذ  ل دمحم عبد هللاد.نبي  15
 مساعد

 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية التدريب الرياضي

أستاذ  د.مؤيد عبد الرزاق حسو  16
 مساعد

 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية عمم النفس الرياضي

أستاذ  د.بنينة حسين عمي   17
 مساعد

 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية  اإلدارة والتنظيم

 جامعة الموصل/ كمية التربية الرياضية طرائق التدريس مدرس صباح جاسم دمحم  18
 معيد إعداد المعممين/ نينوى  التدريب الرياضي مدرس  د. فارس عبد هللا جاسم  19
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 (3 رقم الممحق 
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة الموصل      
 كمية التربية الرياضية    
 
 

 ادي ......................................................  المحترماألخ العب ن
 

 تحية طيبة..
في النية اجتراء البحتث الموستوم "تقيتيم قيتادة المتدربين لمتمتارين المياريتة والخططيتة متن وجيتة نظتر العبتي أنديتة 

المياريتة أو الخططيتة تضتل الباحنتة  الدوري العراقي الممتاز بكرة السمة" وألجتل تقيتيم قيتادة متدرب فتريقكم لمتمتارين
( لكتتل فقتترة أوالىمتتا بتتين أيتتديكم المقيتتاس التتذي أعدتتتو لتتذلكي راجيتتة اإلجابتتة عميتتو بدقتتة متتن ختتالل وضتتل إشتتارة  

لمتمرين المياري ونانييما لمتمترين الخططتي عمتى البتديل التذي يتوافتق متل متا يقتوم بتو متدرب فتريقكم متن تصترفات 
 خططي.أنناء التمرين المياري وال

 عمما بأن ىذه المعمومات ىي ألغراض البحث العممي وال داعي لذكر االسم.
 

 شاكرين تعاونكم معنا خدمة لمعبة كرة السمة العراقية
 
 

 الباحنان                                                                       
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 طيقيادة التمرين الخط الفقرات قيادة التمرين الميارؼ 

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يستثمر مساعديو في تنفيذ التمرين الميارؼ أو الخططي .-2 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يحدد المسؤوليات الفردية لكل العب اثناء التمرين الميارؼ أو الخططي .-6 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يحدد المسؤوليات المشتركة بين الالعبين اثناء التمرين الميارؼ أو الخططي .-7 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يحدد مسار حركة الالعبين اثناء التمرين الميارؼ أو الخططي .-8 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يحدد المسؤوليات القيادية لبعض الالعبين اثناء تنفيذ التمرين الميارؼ أو الخططي .-9 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
يذارؼ أو الخططذي يعطي واجبات إضافية مناسذبة لالعبذين المنتظذرين ألدوارىذم فذي التمذرين الم-: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

. 
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يضع التمارين التي تتناسب مع قدرات الالعبين .-; دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ينظم وحدتو التدريبية عمى وفق خطة مكتوبة أعدىا مسبقا .-> دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ينظم زمن أداء التمرين )الميارؼ أوالخططي( بما يتناسب مع زمن الوحدة التدريبية .-= دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
مذرين )الميذارؼ والخططذي( والتفاعذل يعطي وقتا كافيا يسمح لالعبذين مذن إدراك محتويذات الت-20 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 االيجابي معو .
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يحدد وقت التمرين بما يحافع عمى تركيز وانتباه الالعبين -22 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما لتمرين )الميارؼ أو الخططي ( بما يتناسب مع قوانين المعبة .يحدد أزمنة اجراء ا-26 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ينظم سرعة أداء التمرين )الميارؼ أو الخططي ( .-27 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ميارية والخططية في اوقات مناسبة لحيوية الالعبين .يعطي التمارين ال-28 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يستخدم ساعة توقيت في تنظيم وأدارة التمارين الميارية أو الخططية .-29 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما فترات الراحة البينية بين تمرين وآخر بما يضمن عدم شعور الالعبين بالمملينظم -:2 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ينظم بداية التمرين بإشارة منو.-;2 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما بإشارة منو.ينظم نياية التمرين ->2 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يوفر عوامل السالمة واالمان في التمارين التي يعطييا .-=2 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يحرص عمى جاىزية كرات التمرين عددا وصالحية .-60 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ينظم بدقة مكان االدوات التي يستخدميا اثناء التمرين .-62 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ن .يؤكد عمى توفير التجييزات الرياضية )القمصان( لبيان الالعبين المياجمين والمدافعي-66 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يستثمر أجزاء الممعب كافة في التمرين )الميارؼ والخططي ( بصورة فعالة .-67 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
رفذذذذع مسذذذذتويات أداء الالعبذذذذين لمتمذذذذذرين يسذذذذتثمر االمكانذذذذات المتذذذذوفرة فذذذذي القاعذذذذة التدريبيذذذذة ل-68 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 الميارؼ أو الخططي.
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يحدد بايجاز االىداف والفوائد المتوخاة من التمارين الميارية أو الخططية .-69 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يمتمك معرفة )ميارية او خططية ( حديثة تعين الالعب لموصول الى األداء االفضل .-:6 ادائم  البا أحيانا نادرا إطالقا
يمتمذذك مقذذدرة ايصذذال معموماتذذو وخبراتذذو المياريذذة أو الخططيذذة الذذى الالعبذذين )اسذذموب مالئذذم -;6 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 لتقديم المعمومات (.
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

يسذذتخدم وسذذائل ايضذذاح )سذذبورة كبيذذرة ، وسذذبورة يذذد صذذضيرة ، وأوراق عاديذذة (تعذذين الالعبذذين ->6 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 عمى سرعة ودقة فيم التمرين الميارؼ أو الخططي  .

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يبين األخطاء الشائعة في أداء التمارين الميارية أو الخططية.-=6 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
يعذذذرض أنموذجذذذًا ألداء التمذذذرين الميذذذارؼ أو الخططذذذي قبذذذل بدايذذذة التنفيذذذذ الفعمذذذي وبمذذذا ييسذذذر -70 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 استيعابو .
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يركز انتباه الالعبين في اثناء الشرح والعرض في التمرين الميارؼ أو الخططي  .-72 دائما  البا أحيانا نادرا قاإطال
 إطالقا نادرا أحيانا  البا ادائم يقف في مكان يسمح لو بالرؤية الواضحة لكل حركات التمرين الميارؼ  أو الخططي .-76 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
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 طيقيادة التمرين الخط الفقرات قيادة التمرين الميارؼ 
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يبدؼ مشاعر مناسبة اتجاه أداء العبيو باألداء الميارؼ أو الخططي.-77 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
ين الميذارؼ أو الخططذي يستعمل المسافة بفاعمية فيعرف متى يقترب ومتذى يبتعذد اثنذاء التمذر -78 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

. 
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يستخدم نبرة وسرعة صوت مالئمة لمتمرين الميارؼ أو الخططي.-79 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ين الميارؼ أو الخططي .يستخدم الصافرة بشكل يتالءم مع مواقف التمر -:7 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 
 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 
يأخذذذ االنطبذذاع الصذذحيح عذذن مسذذتوػ تنفيذذذ الالعبذذين لمتمذذرين الميذذارؼ أو الخططذذي بسذذرعة -;7

 وبداىة .
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما بين بطرح األسئمة لتوضيح المطموب منيم من التمرين الميارؼ أو الخططي .يسمح لالع->7 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
يوجذذو أسذذئمة لالعبذذين مذذن اجذذل تركيذذز انتبذذاىيم ومعرفذذة مذذدػ اسذذتيعابيم لمعمومذذات التمذذرين -=7 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 الميارؼ أو الخططي .
 إطالقا درانا أحيانا  البا دائما

يعطذذذذذي توجييذذذذذات مذذذذذوجزة ودقيقذذذذذة تفيذذذذذد الالعبذذذذذين فذذذذذي األداء الالحذذذذذق لمتمذذذذذرين الميذذذذذارؼ أو -80 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 الخططي .

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ن الميارؼ أو الخططي .يستخدم الكاميرا الفيديوية لتقويم أداء الالعبين في التمري-82 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يستعين باستمارة مالحظة لتدوين أداء الالعبين في التمرين  الميارؼ أو الخططي.-86 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
زمنذذذة(  مناسذذذبة لتقذذذويم أداء الالعبذذذين  فذذذي التمذذذرين الميذذذارؼ أو يضذذذع معذذذايير )تكذذذرارات ، أ-87 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 الخططي .
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ييتم بإجراء اختبارات ميارية أو خططية لالعبين بشكل منتظم .-88 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يفعل الرقابة االيجابية المتبادلة بين الالعبين حول أدائيم الميارؼ أو الخططي .-89 ادائم  البا أحيانا نادرا إطالقا

 
 قاإطال نادرا أحيانا  البا دائما يفعل الرقابة الذاتية لدػ الالعبين حول أدائيم في التمرين الميارؼ أو الخططي .-:8 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يتابع تنفيذ الفريق لممسؤوليات الممقاة عمى عاتقيم في اثناء التمرين الميارؼ او الخططي .-;8 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
جذزءا مذن تعمميذذم  يذؤمن بذان أخطذاء الالعبذين فذي أثنذاء التمذرين الميذارؼ أو الخططذي تشذكل->8 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 لألداء الصحيح .
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

يقدر ويشكر جيود الالعبين المبذولة وخاصة المستحقين فذي التمذرين  الميذارؼ أو الخططذي -=8 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
. 

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ساعديو عمى المساىمة في قيادة التمرين الميارؼ أو الخططي .يشجع م-90 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
يوطذد لذدػ العبيذو اإلشذادة بذالجيود المتميذزة المبذولذة مذن أؼ العذب فذي التمذرين الميذذارؼ أو -92 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 الخططي .
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

يحذذرص فذذذي تعميقاتذذذو عمذذذى بيذذذان ايجابيذذذة األداء أكثذذر مذذذن سذذذمبياتو فذذذي التمذذذارين المياريذذذة أو -96 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 الخططية .

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ي .يحاسب بطريقة بناءة الالعبين المقصرين بأدائو التمرين الميارؼ أو الخطط-97 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يشع طاقة وحيوية تحفز الالعبين عمى األداء األحسن .-98 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا ادائم يستخدم التشجيع المعنوؼ كوسيمة لحث الالعبين عمى األداء األفضل.-99 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يضبط  انفعاالت  العبيو الناتجة أثناء أداء التمرين الميارؼ أو الخططي .-:9 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
ين القيام بيذا اثنذاء تنفيذذ التمذرين ينبو مسبقا عمى الحركات والسموكيات التي يمنع عمى الالعب-;9 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 الميارؼ أو الخططي .
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

يحسذذن التصذذرف فذذي حالذذذة حذذدوث مشذذكالت بذذين الالعبذذذين أثنذذاء تنفيذذذ التمذذرين الميذذذارؼ أو ->9 دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 الخططي.

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يعطي مثاال لالنضباط وااللتزام في عممو عند تنفيذ التمرين الميارؼ أو الخططي .-=9 دائما  البا ناأحيا نادرا إطالقا

222 222 



 ......تقييم قيادة املذربني للتمارين املهاريت واخلططيت من وجهت نظر العبي
 

222 

 

 طيقيادة التمرين الخط الفقرات قيادة التمرين الميارؼ 
يطبذذق نظذذام عقوبذذات عادلذذة وفعالذذة عمذذى الالعبذذين الذذذين يخذذالفون قواعذذد العمذذل فذذي التمذذرين -0: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 لخططي .الميارؼ أو ا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يحافع عمى ىدوئو ويضبط انفعاالتو  لمتركيز عمى تنفيذ التمرين الميارؼ أو الخططي.-2: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ت الممعب .ينوع في تنفيذ التمرين من كافة جيا-6: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
ينوع تشكيمة الالعبين المنفذين لمتمارين الميارية أو الخططية وبما يحقق تقذدم مسذتوػ جميذع -7: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 الالعبين وانسجاميم .
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما مك القدرة عمى ربط التمارين وتركيبيا بصورة إبداعية .يمت-8: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يعطي تمارين مميئة بالفعالية والحركة لكل الالعبين.-9: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما ميارية وخططية ذات فوائد متبادلة  يعطي تمارين مشتركة-:: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يدفع الالعبين لمتحدؼ والتطور المستمر في أداء التمرين الميارؼ أو الخططي .-;: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما الميارية او الخططية التي يعطييا من وحدة تدريبية إلى أخرػ . ينوع التمارين->: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يعطي الالعبين فرصة اجراء اإلضافات اإلبداعية عمى التمارين الميارية أو الخططية.-=: دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يتجنب التضارب في األوامر والتعميمات الصادرة عنو في التمرين )الميارؼ والخططي ( .-0; دائما  البا ناأحيا نادرا إطالقا

 
يبتعذذذد عذذذن التسذذذرع فذذذي اتخذذذاذ قراراتذذذو المتعمقذذذة بتقيذذذيم أداء الالعبذذذين فذذذي التمذذذرين  الميذذذارؼ -2; دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 ي .والخطط
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما يعطي المالحظات الضرورية بصورة ىادئة ورزينة .-6; دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
ن فذذذذي يتجنذذذب اإلشذذذذارة الذذذذى سذذذذمبيات األداء الجارحذذذذة )بطذذذئ فيذذذذم ، وصذذذذعوبة تعمذذذذم ( لالعبذذذذي-7; دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا

 التمرين الميارؼ أو الخططي.
 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما

يمتمذذك ثقذذة بذذالنفس عنذذد إصذذدار التوجييذذات المتعمقذذة بذذأداء الالعبذذين فذذي التمذذرين الميذذارؼ أو -8; دائما  البا أحيانا نادرا إطالقا
 الخططي .

 إطالقا نادرا أحيانا  البا دائما
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