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األساسیةالتربیةكلیة /الموصل جامعة 

٣٠/٨/٢٠٠٦تاریخ قبول النشر :  ؛ ٦/٦/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
هدف البحث الى:

المنطقتین الوسطى لممارسین فين الممارسین وغیر المدربیل التعرف على التقییم الذاتي

والشمالیة بكرة القدم.

 مستویات معیاریة لمدربي كرة القدم في المنطقتین الوسطى والشمالیة الممارسین و وضع درجات

وغیر الممارسین على وفق التقییم الذاتي.

على  تصنیف مدربي كرة القدم الممارسین وغیر الممارسین في المنطقتین الوسطى والشمالیة

فق التقییم الذاتي.و 

وكان فرض البحث:

 إن اغلب مدربي كرة القدم الممارسین وغیر الممارسین في المنطقتین الوسطى والشمالیة على

وفق التقییم الذاتي هم بمستوى جید جدًا.

) مـدربًا ٦٦(علـى عینـة البحـث ، شـملت المنهج الوصفي بطریقة المسحالباحث استخدام 

) مـدرب غیـر ممـارس مـن ١٢ربًا ممارسًا للتدریب في الوقـت الحاضـر و() مد٥٤لكرة القدم منهم (

مقیــاس التقیــیم الــذاتي امــا اداة البحــث فكانــت.مـدربي كــرة القــدم فــي المنطقتــین الوســطى والشــمالیة

لمدرب كرة القدم.

وتم التوصل الى عدة استنتاجات اهمها:

على وفق التقییم الذاتي كانوا ان اغلب مدربي كرة القدم في المنطقتین الوسطى والشمالیة

بمستوى (متوسط).

 تم ایجاد الدرجات والمستویات المعیاریة للتقییم الذاتي للمدربین الممارسین وغیر الممارسین في

المنطقتین الوسطى والشمالیة.

 تصنیفًا نوعیًا مدربین الممارسین وغیر الممارسین في المنطقتین الوسطى والشمالیةالتصنیف

.ذاتيق درجاتهم في التقییم العلى وف
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The Classification of Soccer Trainers According to
Personal Assessment

Ahmed Moayad H. A. AL-Enezy
University of Mosul –College of Basic Education

Abstract:
The research aims to:

 The acquaintance with the personal assessment of the soccer trainers

in the northern and middle area.

 Making of levels and standard grades for the personal assessment of

the practiced and unpracticed soccer trainers ,in the northern and

middle area.

 The classification of soccer trainers according to the objective and

personal assessment.

The assumptions consist of: Most the practiced and unpracticed

soccer trainers in the northern and middle area according to the personal

assessment are in a very good level.

The sample of research consisted of 66 soccer trainers from the

northern and middle area,54 of them are practicing training at the present

time and 12 of them are not practicing training.

Means of research included the following scales:

 The scale of the personal assessment of the soccer trainer.

 Also the method of content's analysis and the personal interview were

Many conclusions have been made:

 Making standard levels and standard grades for the personal

assessment the practiced and unpracticed soccer trainers.
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التعریف بالبحث:-١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

تعد لعبة كرة القدم من األلعاب األكثر شعبیة في العالم، وأولت الدول المتطورة العنایة 

واالهتمام بهذه اللعبة، ویتضح ذلك من خالل تطرق العلم الحدیث لجمیع عناصر هذه اللعبة 

فأصبح التدریب الحدیث عملیة تربویة مخططة بالبحث بهدف تحقیق اإلنجازات الریاضیة العالیة، 

مبنیة على أسس علمیة سلیمة تعمل على وصول الالعبین إلى التكامل في األداء، وبذلك 

لعبة في السنوات األخیرة وتغیر طابع اللعب نظرًا لتعدد أسالیب اللعب الجدیدة وما التطورت 

ملحوظ وكل ما یرتبط بها من مستوى ارتبط بذلك من تنوع في الخطط الهجومیة والدفاعیة بشكل 

بدني ومهاري، وهذا یعني بان "إعداد الالعب ویتبعه الفریق أصبح حدثًا متعدد األنظمة یجلب 

  ).٩:٢٠٠٢انتباه الفسیولوجیین واألطباء والنفسیین" (سكر،

فالمدرب الریاضي لیس مسؤوًال عن رفع المستویات المهاریة والبدنیة والخططیة التي یقوم 

ریبها بل یتعدى ذلك إلى سلوك وتصرفات الالعبین ألنه الشخص الوحید المؤثر بشكل فعلي بتد

بالالعبین وفي جمیع المجاالت والمواقف، والذي یعد المثل األعلى لهم "فأصبح من األهمیة أن 

الریاضي، وأال یضطلع المدرب بدوره في تهیئة كل من البیئة النفسیة واالجتماعیة ألعضاء الفریق 

  )٣٧٥:٢٠٠٠قتصر دوره على تطویر القدرات البدنیة والمهاریة فحسب".(راتب،ی

فیجب علیه عند وضع وتحلیل الخطط التدریبیة اإللمام الكامل باألسس العلمیة التي 

تحیط بكافة جوانب العملیة التدریبیة، لكون مسؤولیاته متنوعة ومتشعبة تجاه العبیه ونادیه 

عبة وقانونها والحكام وكذلك تجاه نفسه.والمدربین اآلخرین وفنون الل

لمدرب أن یرشـد الالعبـین ویـوجههم بـالطرق الصـحیة العلمیـة وان یسـتفید مـن لكما ینبغي 

میكانیكیة أجسامهم إلى أقصى درجة وذلك بغرض الحصول على أحسـن النتـائج وأفضـلها، وعلیـه 

الوقـت المناسـب، وان یهـتم ایضًا "أن یتدخل في حمایة الالعب مـن إصـابات اللعـب وعالجهـا فـي 

  )٢٣٧:١٩٨٧بصفة خاصة بالتكوین العضلي لالعبین في ردود األفعال ودقة التوقیت".(سالم،

ذلك على المدربین المختصین بفرق كرة القدم أن یختاروا ما یتناسب وٕامكانیات وك

یارها لمدربي العبیهم وأندیتهم، وكذلك على الهیئات اإلداریة ألندیة كرة القدم أن تراعي عند اخت

كرة القدم لفرقها أن یكون المدرب "یتناسب مع إمكانیات النادي ومستواه الریاضي والالعبین الذین 

یحتویهم النادي والنتائج التي یطمح إلیها النادي والتي یجب أن یصل إلیها ذلك المدرب" 

  ).١١٥- ١١٤ :١٩٩٥حسانین، (

العلمي لعملیة التدریب في اطارها تحقیق هذه النتائج یتطلب ضرورة االخذ بالمفهومو 

الشامل باعتبارها عملیة منهجیة تتطلب جمع بیانات موضوعیة ومعلومات صادقة باستخدام 

س متنوعة في اطار مجموعة من االهداف المحددة للوصول الى تقدیرات كمیة وادلة ییمقاو ادوات 
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التي تتعلق بالمدربین وبعملیة یستند الیها في اتخاذ وضع القرارات واصدار االحكام المناسبة و 

التدریب.

م االخذ بنظر االعتبار تولغرض التوصل الى االنعكاسات التي یظهرها التقییم الذاتي 

الجوانب المعرفیة والمعلوماتیة التي حققها المدرب.

المعیار األمثل للتصنیف، فظهرت نتیجة لـذلك العدیـد إلى  ولقد اجتهد الخبراء في التعرف

ر المســتخدمة مثــل الســن، الطــول، الــوزن، الجــنس (ذكــر، انثــى)، المیــول، االتجاهــات، مــن المعــایی

القدرات العقلیة، القدرة الحركیة، المهارات، انماط الجسم. 

وعلى الرغم من نجاح بعض الدراسات التي اعتمدت على معیـار واحـد مـن هـذه المعـاییر 

خدام معیار واحد للتصنیف ال یمكنه ان في عملیة التصنیف إال ان معظم الدراسات أثبتت ان است

یوجد لنا تصنیفًا خالیًا من النقد.

فإلظهار المحاسن والعیوب في عمل المدربین في مجال كرة القدم البد من وضع درجات 

تقییمیة تبین خلفیات المدرب وكیفیة الوصول إلى صفته التدریبیة، "حیث إن التقییم في مجال 

ات المدربین وٕانجازاتهم ومعدالت تقدمهم في جمیع النواحي التدریب یتضمن تحدید مستوی

  ).٣٧: ١٩٩٥حسانین، التدریبیة التي یقدمونها لالعبین" (

وهنا تكمن اهمیة البحث في ضرورة االخذ بالمفهوم العلمي لعملیة التقییم في اطارها 

.الذاتيكرة القدم تعتمد على التقییمب نمدربیالجدیدة لتصنیف یقةطر  ٕاضافةو  الشامل،

مشكلة البحث:٢-١
على  یةإن طرق تصنیف مدربي كرة القدم في الوقت الحاضر تعتمد بالدرجة األساس

الشهادة التدریبیة فقط، فتزوید الفرق الریاضیة في لعبة كرة القدم بالمدرب المناسب تمثل أحد 

دیة المختلفة، فالمدربین المشاكل الرئیسة التي تقابل المسئولین والالعبین ومدیري المنتخبات واألن

  ؟ غالبیة وبكثرة ولكن من هو األصلح

فهذه النظرة الضیقة والمحدودة لمفهوم التقییم واالختیار والتي ترتكز على ما اختزنه 

المدرب في ذهنه من معلومات محدودة (خبرة) لم تعد تتناسب المتطلبات المستقبلیة للتدریب 

لذي یتسم بالتقدم المعرفي والعلمي.واحتیاجاته المتغیرة في هذا الوقت وا

وهنا تبلورت مشكلة البحث انه یجب على المؤسسات العلمیة والمعنیین ان تقوم باعداد 

مؤشرات عن مؤهالت المدربین في مجال تدریب كرة القدم ونوعیة تدریبهم ومدى خبرتهم 

ت والمعاییر المعینة لالسترشاد بها في تحدید كفایات هؤالء المدربین ووضع الدرجات والمستویا

في هذا المجال لیكون التقییم اكثر واقعیة.

أھداف البحث:٣-١
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  :الى  یهدف البحث إلى ما یأتي

المنطقتین الوسطى ن الممارسین وغیر الممارسین فيلمدربیل التقییم الذاتيإلى التعرف  ١- ٣-١

والشمالیة بكرة القدم.

كرة القدم في المنطقتین الوسطى والشمالیة مستویات معیاریة لمدربي و وضع درجات  ٢- ٣-١ 

الممارسین وغیر الممارسین على وفق التقییم الذاتي.

تصنیف مدربي كرة القدم الممارسین وغیر الممارسین في المنطقتین الوسطى والشمالیة ٣- ٣-١

على وفق التقییم الذاتي.

فرض البحث: ٤-١
یفترض الباحث ما یأتي:

ة القدم الممارسین وغیر الممارسین في المنطقتین الوسطى والشمالیة إن اغلب مدربي كر  ١- ٤-١

على وفق التقییم الذاتي هم بمستوى جید جدًا.

مجاالت البحث: ٥-١
المركزي بكرة القدم العراقي مدربو كرة القدم المصنفون لدى االتحاد المجال البشري: ١- ٥- ١

.في المنطقتین الوسطى والشمالیة في القطر العراقي

  .١/٦/٢٠٠٦ولغایة  ١/١/٢٠٠٦ الفترة منالمجال الزماني: ٢- ٥- ١

في المحافظات مالعب كرة القدم في المنطقتین الوسطى والشمالیةالمجال المكاني:  ٣- ٥- ١

، واالتحاد (نینوى، اربیل، دهوك، السلیمانیة، دیالى، سامراء، صالح الدین، بغداد)

العراقي المركزي لكرة القدم.

المصطلحات:تحدید ٦-١
التصنیف:١-٦-١
هو وضع األشیاء معًا في مجموعة واحدة وذلك وفقًا لسمة أو ):١٩٩٧عرفه عطیة وسرور (-

  ).٥٣:١٩٩٧خاصیة مشتركة تجمعها معًا (عطیة، سرور، 

بأنه عملیة تقسیم المدربین المصنفین إلى مجموعات متجانسة ویعرفه الباحث اجرائیًا: -

.م الذاتيالتقییومتكافئة حسب 
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التقییم: ٢-٦-١
BLOOMعرفه بلوم وآخرون - , et al بأنه إصدار أحكام قیمیة عن األفكار :(1981)

والخطط والطرق والوسائل والموارد واألدوات، ویشتمل على المحكمات مثل المعاییر 

وٕاما والمستویات لتقدیر مدى دقة وفعالیة تلك األفكار والخطط وقد تكون هذه األحكام كمیة

كیفیة وقد تشتق المحكمات من داخل الموضوع الذي یتم تقییمه وتقویمه أو توضع له من 

,BLOOMالخارج ( et al : 23.(

التقییم الذاتي: ١-٢-٦-١
بأنــه نــوع مــن أنــواع المقــاییس یلجــا فیــه الفــرد إلــى المقــاییس ):٢٠٠٠عرفــه القمــش وآخــران (-

علــى المقابلــة الشخصــیة أو حــین نســتخدم مقــاییس التقــدیر الذاتیــة وحــدها، حــین یعتمــد التقیــیم 

). ٢٤:٢٠٠٠الموضوعیة األخرى. (القمش وآخران، 

بأنه عملیة إصدار حكم أو درجة حول األداء أو النتائج التي حققها ویعرفه الباحث اجرائیًا: -

موسم المدرب، هذه األحكام یصدرها المدرب نفسه، یحاول من خاللها تقییم ذاته خالل ال

التدریبي الذي عمل مع الفریق خالله وما حصله وحققه مع هذا الفریق.

مدرب كرة القدم: ٣-٦-١
بأنه أخصائي الریاضة فهو یعمل على تطویر شعبیة الریاضة في بلده، ):٢٠٠٢عرفه سكر (-

وهو المسئول عن إعداد وأداء الالعب بمفرده أو الفریق بأكمله وهو المسئول عن اإلنجاز 

  ).٩:٢٠٠٢لریاضي ( سكر، ا

اإلطار النظري والدراسات السابقة:-٢
اإلطار النظري: ١-٢
التصنیف: ١-١-٢

" انه من المفید في بعض األحیان تصنیف وتقسیم األفراد إلى مجموعات متجانسة والتـي 

فـي یكون المصنف فیها في شكل التعلیم الخـاص، فـي المنافسـة أو الخبـرة، ویمـر التصـنیف غالبـًا 

ـــار أو ١٠: ١٩٩٥نتـــائج القیاســـات المالئمـــة " (شـــحاته وبریقـــع،  ـــائم باالختی ـــدما یواجـــه الق ) ، فعن

القیاس عینة من المختبرین متعددة الخصائص، تصعب علیه عملیة تحلیل نتائج قیاسـاتها، حیـث 

ال تتضمن من هذه النتائج بالتجانس لوجود فروق كبیرة بین صفات وسمات أفرادها.

القـائم باالختیـار بتقسـیم أفـراد العینـة إلـى فئـات أو مجموعـات متجانسـة فـي ولذلك یضطر

)، ویفیـد هـذا التقسـیم ویسـاعد     ٣٨: ٢٠٠٤طبقاتها والتي تمیز كل مجموعة عن األخرى (الحكیم، 
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موضـــوعیة " فـــي إیجـــاد عالقـــات ذات مغـــزى ممـــا لـــه األثـــر الكبیـــر فـــي التوصـــل إلـــى نتـــائج ذات 

  ).١١٢: ١٩٨٤هذا التقسیم بالتصنیف " (عبد الجبار واحمد، ....ویطلق على.عالیة.

فإذا اعتمدنا على الطول كمعیار للتصنیف فاننا سنجد بین من لهم صفة الطول مـع وزن 

  ).٨٩: ١٩٨٩الثقیل والمتوسط والخفیف. (المندالوي واخران، 

ات التـي ال " وهكذا نجد ان االعتمـاد علـى معیـار واحـد للتصـنیف یتخللـه العدیـد مـن الثغـر 

  ). ٣١: ١٩٨٢تجاهلها " (حسانین، یمكن

وممــا ســبق یتضــح ان جمیــع المعــاییر الســابق ذكرهــا ذات أهمیــة فــي موضــوع التصــنیف، 

ولكن هل من المعقول استخدامها كلها؟ .

والواقع العملي یشیر إلى انـه مـن الصـعب جـدًا اسـتخدام جمیـع انـواع التصـنیف فـي بحـث 

إلیجـاد علماء إلى محاولة استخدام معیارین أو ثالثـة مـن هـذه المعـاییر واحد، لذلك اتجهت جهود ال

  ).٩٠: ١٩٨٩طرائق للتصنیف تكون صالحة ومفیدة في تحقیق الهدف (المندالوي واخران، 

وتساعد عملیة التصنیف في:

المعالجــات اإلحصــائیة لنتــائج االختبــارات والقیــاس حیــث تعمــل علــى ســهولة تحلیــل البیانــات .١

فصائل أو مجموعات هادفة لها معنى وداللة بغرض معین.بوضعها في

ان التصــنیف هــو وســیلة وأســلوب تربــوي عنــد الشــروع فــي إجــراء القیــاس واالختبــارات البدنیــة .٢

والمهاریة والنفسیة في المجال المدرسي.

انه یساعد في الحصـول علـى نتـائج صـادقة وذات معنویـة عالیـة فـي اختبـارات المجـاالت كما .٣

األخرى.

في عملیة التصنیف بعـد تحدیـد مشـكلة البحـث الباحث  أوفي مجال البحوث ینبغي ان یبد

  ).٣٨: ٢٠٠٤مباشرة وقبل التطلع في جمع المعلومات (الحكیم، 

حیـث ان فقــرات التصــنیف تتعلــق بتعیــین األفـراد فــي أقســام أو مجموعــات مختلفــة، فعنــدما 

وطنـي مـا، یقـوم المسـؤولون و بمسـاعدة المــدرب یـتم انتقـاء األفـراد أو الالعبـین لاللتحـاق بمنتخــب 

بتصنیفهم الى مجامیع مختلفة وتدریبهم بتدریبات مناسبة لهم داخل هذه المجامیع، كما ان مـدربي 

لــى درجــات تدریبیــة فنجــد تصــنیفات المــدربین تتــوزع علــى حســب كــذلك اكــرة القــدم یــتم تصــنیفهم 

األولى، ومن الدرجة الثانیة، ومن الدرجة الثالثة، شهاداتهم التدریبیة فنجد مثًال مدربین من الدرجة

,A(ِ التدریبیة الدولیة فئة  اتومنهم من یحملون الشهادة التدریبیة الدولیة، ومن یحملون الشهاد B,

C،( ومــن یحملـــون الشـــهادة التدریبیـــة المحلیـــة، ومـــن یحملـــون الشـــهادة التدریبیـــة األولیـــة، ومـــن ال

ان التصـــنیف یتعلـــق بتعیـــین األفـــراد فـــي Nitkoلك یقتـــرح نیتكـــو یحملـــون أي شـــهادة تدریبیـــة، لـــذ

أقسام أو أعمال أو برامج، فإذا كانت هذه األقسام تمثل مستویات مرتبة لنوع معین من البرامج أو 

، وٕاذا كــان أحـد هـذه األقســام یمثـل الــرفض واآلخـر یمثــل اً األعمـال، فـان هــذا التعیـین یســمى تسـكین
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غیــر مرتبــة بطبیعتهــا، والقــرارات المتعلقــة ى انتقــاء، أمــا التصــنیف فیمثــل اقســامًا القبــول، فــان التعیــین یســم

  ).٣٥: ١٩٩٩بهما جمیعاً تعد من نوع القرارات اإلداریة (عالم، 

طرائق التصنیف: ١-١-١-٢
للتصنیف أربع طرائق شائعة یحسن اإللمام بها ومعرفة حقیقتها وهي كاألتي:

أ. التصنیف النوعي:
التصـــنیف الكیفـــي عملیـــة نوعیـــة مهمـــة لالختبـــارات والقیـــاس وخصوصـــًا فـــي تعـــد عملیـــة

المجال التربوي، حیث تعتمد هذه الطریقة على تصنیف عینة المختبرین من حیث النوع ولیس من 

حیث الكم، وهناك كثیر من الدراسات تتجـه إلـى تقسـیم البیانـات إلـى قسـمین كتقسـیم المـدارس إلـى 

، وهـو افضـل انـواع ن وهـواةیإلى درجـة أولـى وثانیـة والالعبـون إلـى محتـرفابتدائي وثانوي واالندیة

التصــنیف وهــو الــذي اعتمــده الباحــث فــي هــذه الدراســة فــي تقســیم المــدربین الــى مجموعــات حســب 

درجاتهم في التقییم الموضوعي.

:ب. التصنیف الكمي
ة كتقسـیم االندیـة یعتمد هذا التصنیف في حالة الظـواهر التـي یمكـن اعطاؤهـا قیمـة معنویـ

ها من المدربین والالعبین، والمنتسبین حسـب دخلهـم الشـهري، وتقسـیم الـدول حسـب ئحسب اعضا

انجازاتها الریاضیة، وتقسیم المدربین حسب شهاداتهم التدریبیة والعلمیة.

:ج. التصنیف الجغرافي
واقــــع یعتمــــد التصــــنیف الجغرافــــي علــــى تقســــیم عینــــات المختبــــرین أو الظــــواهر حســــب الم

الجغرافیــة لهــم، امــا مواقــع ســكنهم أو مواقــع عملهــم وقــد یكــون التصــنیف حســب جغرافیــة تخــرجهم، 

وبذلك یعد التصنیف الجغرافي احد صور التصنیف الكمي أو النوعي.

:د. التصنیف الزمني
ویفید هذا التصنیف في دراسة االتجاهات نحو التربیة البدنیـة والریاضـیة، حیـث یمكـن ان 

وع دراســــة هــــذه الظــــاهرة علــــى فتــــرات زمنیــــة متعاقبــــة، وبــــذلك یمكــــن للــــدارس قیــــاس یكــــون موضــــ

االتجاهــات فــي كــل فتــرة مــن هــذه الفتــرات، ویمكــن ان یكــون ذلــك مــثال علــى مــرحلتین مختلفتــین 

اهمیــة كبیــرة فــي دراســة تطــور التربیــة البدنیــة  يومتعــاقبتین مــن الــزمن، وبــذلك ال یعــد التصــنیف ذ

(الحكیم، ي جمیـع مجـاالت التطـور االقتصـادیة والثقافیـة والصـحیة وغیرهـا.والریاضیة فحسب بل ف

٤٠-٣٩: ٢٠٠٤(  
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وھنالك طرائق أخرى للتصنیف، نذكر منھا:
. التصنیف العام:١

إذا كان الهدف هو تصنیف األفراد في نشاط عام، فان التصنیف یعتمد في هذه الحالة 

على السن والطول والوزن والجنس.

لخاص:. التصنیف ا٢
إذا كان التصنیف یتم لممارسة نشاط معین (ككرة القدم، السلة، الطائرة مثًال) فان 

التصنیف في هذه الحالة یجب ان یعتمد على ما یستمتع به األفراد من قدرات في هذه األفراد، 

مستویات، هي:  ةحیث تصنف المجموعة إلى ثالث

.مجموعة ذات مستوى منخفض في النشاط

ستوى متوسط في النشاط.مجموعة ذات م

.٤١: ٢٠٠٤(الحكیم، مجموعة ذات مستوى عاٍل في النشاط(  

التصنیف:أغراض٢-١-١-٢
هناك اغراض عدة للتصنیف في المجال الریاضي نذكر منها ما یلي: 

 .زیادة الممارسة

 .زیادة التنافس

    .العدالة  

.الدافعیة

.االمان

.٤٠: ٢٠٠٤، (الحكیمنجاح التدریس(  

التقییم:٢-١-٢
" ان إصــــدار الحكـــــم علـــــى قیمـــــة األشــــیاء أو األفـــــراد أو الموضـــــوعات یتطلـــــب اســـــتخدام 

المعــاییر أو المســتویات أو المحكــات لتقــدیر هــذه القیمــة، كمــا یتضــمن ایضــًا معنــى التحســین أو 

  )٢١: ٢٠٠٠التعدیل آو التطویر الذي یعتمد على هذه األحكام".(القمش واخران، 

فكثیرًا ما یحدث خلط بین مفاهیم القیاس والتقـویم والتقیـیم، فالقیـاس یصـف السـلوك وصـفًا 

كمیًا، ویحـدد مقـدار سـمة معینـة أو اكثـر لـدى األفـراد، وال یتخطـى ذلـك إلـى إصـدار حكـم معـین 

على السلوك أو السمة المقاسة.
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لوصــفي علــى فالقیــاس إذن هــو الوصــف الكمــي الموضــوعي لــألداء، فهــو الحكــم الكیفــي ا

الدرجـة ممـثًال بالتقــدیر النـوعي لــألداء، وهـذا الحكــم یفیـد فــي اتخـاذ قــرار معـین بشــان الفـرد الــذي 

حصل على الدرجة، أو اقتراح إجراء مناسب له. 

ان مفهوم التقییم أو التقدیر استخدم في مستهل نشاته من قبل مجموعة من علماء الـنفس 

مـرة فـي كتـاب " تقیـیم االنسـان " الـذي اصـدر فـي الغـرب في الغرب، وقد ظهـر هـذا المفهـوم الول 

ـــم الـــنفس ١٩٤٨عـــام ( )، وظهـــر مفهـــوم التقیـــیم أو التقـــدیر كمصـــطلح ســـیكولوجي فـــي مراجـــع عل

والقیاس النفسي.

ـــًا علـــى و  ـــیم یمكـــن ان یتضـــمن اســـالیب متعـــددة وادوات متنوعـــة یعتمـــد بعضـــها احیان التقی

ل، والـــذكاء، واالســـتعدادات، والتفكیـــر االبتكـــاري، القیـــاس الكمـــي (مثـــل درجـــات اختبـــارات التحصـــی

د الـــبعض االخــر عــادًة علـــى تمــومقــاییس الحاجــات والمیــول، واالتجاهـــات والقــیم الشخصــیة)، ویع

التقـــدیرات الكیفیـــة، واالحكـــام الوصـــفیة (مثـــل تقیـــیم اســـتمارات القبـــول، وتقیـــیم خطابـــات التوصـــیة، 

راد، وتقدیرات المدربین لالعبین وبالعكس. والمقابلة الشخصیة)، وذلك بغرض انتقاء االف

أغراض التقییم:١-٢-١-٢
،اإلرشاد.٤  ،التوجیه.٣  ،التنبؤ.٢  ،الكشف عن الصعوبات التعلیمیة.١

  )٢٤-٢٢: ٢٠٠٠(القمش واخران، تصنیف المدربین..٥

لذا یفضل تقییم عمل المدرب وادائه على محطات واضحة تبین مدى فاعلیته في العملیـة 

التدریبیــة، ولكــي یكــون تقیــیم المــدرب اكثــر واقعیــة ینبغــي ان تؤخــذ فــي االعتبــار جمیــع المتغیــرات 

الحادثــة داخــل العملیــة التدریبیــة والتــي تقــع تحــت ســیطرة المــدرب وخاصــة تلــك المتغیــرات الخاصــة 

بالمدرب نفسه مثل تحمسه وقدرته على القیادة والتنظیم واالدارة واالبتكار.

رته للموقف التدریبي داخل الوحدة التدریبیة، وهنا یقع العبء على القـائمین اضافة الى ادا

علــى عملیــة التقیــیم ذاتهــا فــي اعــداد االســالیب المطــورة لتقیــیم اداء المــدرب وانجازاتــه ، لــذا یعــد " 

التقیــــیم الریاضــــي عملیــــة تقــــدیر شــــامل لكــــل قــــوى وطاقــــات الفــــرد فهــــي عبــــارة عــــن عملیــــة جــــرد 

  ).٢٧: ١٩٨٧(عالوي ورضوان، المحتویات للفرد "
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انواع التقییم:٢-٢-١-٢
یمكـن التفریــق بـین نــوعین مــن التقیـیم علــى أسـاس الطریقــة الغالبــة فـي جمیــع المالحظــات 

هما:و والبیانات الضروریة للقیام بالتقییم، 

التقییم الذاتي: ١-٢-٢-١-٢

د التقیــیم علــى المقابلــة فیــه الفــرد إلــى المقــاییس الذاتیــة وحــدها حــین یعتمــ أالــذي یلجــهــو و 

الشخصـــیة أو حـــین نســـتخدم مقـــاییس التقـــدیر الموضـــوعیة األخـــرى، حیـــث یكـــون معیـــار إصـــدار 

األحكــام ذاتیــًا (كالمنفعــة الشخصــیة او المصــاحبة والــوداد، صــلة القربــى والــرحم وطبیعــة االنحیــاز 

ة االجتماعیــة، او نحــوهم، او نقــص یعــاني منــه الفــرد فــي تهدیــد ذاتــه، فضــًال عــن اعتبــارات المكانــ

یمكــن تســمیة هــذا النــوع بـــ(التقییم المتمركــز حــول الــذات)، صــورة مــوجزة لســهولة الفهــم واالدراك) وب

ویكــــــون اصــــــدار االحكــــــام فیــــــه بصــــــورة قــــــرارات ســــــریعة تمثــــــل اراء واتجاهــــــات تتصــــــف بكونهــــــا 

  ).٢٤: ٢٠٠٠(القمش واخران، .الشعوریة

ــذاتي عــادة مــا یســتخدم بغــرض إصــدار أحكــام ســریعة ومبدئیــة علــى مســتویات والتقیــیم ال

األفــراد فــي خبــرة معینــة، وامــا إذا كــان الغــرض هــو الحصــول علــى معلومــات دقیقــة عــن إمكانیــات 

  )٤: ١٩٩٦األفراد فان اللجوء في هذه الحالة إلى التقییم الذاتي أمر ضروري.(خاطر والبیك، 

التقییم الموضوعي: ٢-٢-٢-١-٢

درب علــى المعلومــات باســتخدام المقــاییس الموضــوعیة كقیــاس وهــذا التقیــیم یعتمــد فیــه المــ

حیـث یعتمـد التقیـیم الموضـوعي اساسـًا علـى المقـاییس ، الطول والوزن لتحدید مستوى النمو البدني

الموضــوعیة فــي جمیــع المالحظــات الكمیــة عــن موضــوع التقیــیم، وال یلجــا إلــى القیــاس الــذاتي إال 

حین یستدعي األمر ذلك.

اســـتخدام التقیـــیم او متـــى نســـتعمله فـــي العملیـــة التدریبیـــة فاننـــا نفـــرق بـــین مـــن حیـــثوأمـــا

  ).٢٤: ٢٠٠٠نوعین من التقییم هما: التقییم التكویني، والتقییم الختامي (القمش واخران، 

المدرب الریاضي:٣-١-٢
ال احــد ینكـــر الـــدور الـــذي یؤدیـــه المـــدرب فـــي حیـــاة الالعبـــین فهـــو العمـــود الفقـــري لعملیـــة 

ریب وهو الذي یوجه قواهم الطبیعیة التوجیه الصحیح ویحاول ان یخطط وینفـذ افضـل البـرامج التد

طویلـة اً وقاتـأالتي تناسب الالعبین لالرتقاء بمستواهم، " والمدرب یقضي مع الالعبین في الغالـب 

في التدریب مما یكون لشخصیته تاثیر كبیـر علـى كـل فـرد مـنهم و لعـل المـدرب الـذي یكـون قـدوة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــین اقـــــــــــــــــــــــــــــــوى " صـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــاثیره فـــــــــــــــــــــــــــــــي الالعب ـــــــــــــــــــــــــــــــین یكـــــــــــــــــــــــــــــــون ت الحة لالعب

)، لــذلك یجــب ان یضــع دائمــًا فــي اعتبــاره ان علیــه تقــع مســؤولیة ٢٧١: ١٩٨٥(صــالح وابــراهیم، 
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ان سلوكه فـي عن ون، فضًال ؤ كبیرة، وانه یكون دائمًا مثًال اعلى لكثیر من الالعبین السیما الناش

لكامل لمسؤولیته، كما ان هناك عناصر یجب ان تتوفر الحیاة العامة ینبغي ان یتصف باالدراك ا

لدى مدرب كرة القدم حتى یمكن االطمئنان الى انه سیقوم بالمهام الموكلة الیه على الوجه االكمل 

التـــي " لهـــا اثـــر فاعـــل وحیـــوي فـــي التـــأثیر علـــى مـــدى نجـــاح الشخصـــیةواول هـــذه العناصـــر هـــو

ة بــین الالعــب والمــدرب مــن اجــل االرتقــاء فــي المــدرب فــي العمــل مــع العبیــه وخلــق اجــواء خصــب

)، وعلیـــه فـــان شخصـــیة المـــدرب هـــي شخصـــیة ١٢: ١٩٦٧العملیـــة التدریبیـــة " (نعمـــان وصـــالح، 

ریاضـــیة تربویـــة تتـــولى مهامـــًا (تربویـــة وتعلیمیـــة واداریـــة) تـــؤثر تـــأثیرًا فعـــاًال فـــي التطـــور الشـــامل 

الحیــاة العملیــة والتدریبیــة واالشــراف والمتــزن لشخصــیة الریاضــي، اذ انهــا تشــمل مختلــف مجــاالت

على الفریـق فـي المباریـات وفـي اجتماعـات الهیئـة االداریـة المسـؤولة عـن فریقـه، فضـًال علـى انهـا 

تشمل الجوانب االجتماعیة كونه فردًا من مجموعته.

وبغیة تحقیق تلك المهام واالهداف بات من المؤكد ان تكون للمـدرب الریاضـي شخصـیته 

" بوصــفه قائـدًا میــدانیًا والن تطـور الریاضــي یتـأثر تــأثیرًا كبیـرًا بشــعور الریاضـي تجــاه الخاصـة بـه 

,Singerمدربـه " ( )، كمــا ان هنـاك صـفات عامــة یجـب ان یتصـف بهــا مـدرب كــرة 1972:351

القدم، كالقدرة على تحمل الصعاب ومواجهتها وضبط النفس والقدرة على التفاهم والتسامح ودراسة 

ل موضــوعي وتكــوین العالقـات الطیبــة والصــداقات مــع الالعبـین وكــذلك القــدرة علــى المشـاكل بشــك

.االقناع واحترام الالعبین وتقدیرهم وسعة الصدر والمرح عند الحاجة

ویقصــد بــه كــل ،االعــداد المهنــيیتــوفر للمــدرب هــو ان امــا العنصــر الثــاني الــذي یجــب 

حصــل دائمــًا یعلــى المــدرب ان فت المختصــة، العملیــات التربویــة التــي یتلقاهــا المــدرب مــن الهیئــا

على افضل اعداد مهني كلما أتیحـت لـه الظـروف، ومـن المـواد التـي یجـب ان یلـم بهـا المـدرب او 

یدرســها هــي كــل مــا یتعلــق باالعــداد البــدني والمهــاري والخططــي وكــذلك قــانون اللعبــة وتعدیالتــه 

علــــم التــــدریب الریاضــــي وعلــــم الــــنفس وطــــرق اللعــــب ووظــــائف الالعبــــین وان یلــــم المامــــًا كــــامًال ب

لدیــه اطــالع علــى كــل مــا یتعلــق بعلــم وظــائف االعضــاء والتشــریح واصــابات وان یكــون الریاضــي 

المالعــب واالســعافات االولیــة وعلــم التغذیــة واالختبــارات والمقــاییس التــي تخــص كــرة القــدم وطــرق 

والتطور مع ما هو حدیث في مجال التدریب.التقییم والتقویم

ویقصـــد بهـــا عـــدد الخبـــرةهـــو فالعنصـــر الثالـــث الـــذي یجـــب ان یتـــوفر لـــدى المـــدرب امـــا

الســنوات التــي قضــاها المــدرب فــي مزاولــة كــرة القــدم او التــدریب فــي مجالهــا وزیــادة الســنوات التــي 

یقضــیها المــدرب فــي التــدریب لهــا فوائــد كثیــرة منهــا اتســاع المعــارف للمــدرب فــي مجــال كــرة القــدم 

لتدریبیة.وتحسین مقدرته ا

، اذ ان تدریب كرة القـدم یعتبـر مـن الصحة العامة واللیاقة العامةاما العنصر الرابع فهي 

المهن الشاقة والتي تتطلب درجة عالیـة مـن الصـحة واللیاقـة البدنیـة، فالمـدرب یتحـرك فـي الملعـب 
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یكون حیویاً ن لفترة طویلة ویطبق بعض الحركات المهاریة او الخططیة او البدنیة مما یتطلب منه ا

  )٢٤- ٢٣: ١٩٩٧یتمتع بنشاط وحماس یساعده على اداء عمله على احسن وجه.(الالمي، 

والمــدرب النــاجح هــو الــذي یهــتم بنــواحي عدیــدة فــي علــم التــدریب الریاضــي وعلــم الــنفس 

الریاضــي وتلعــب شخصــیته الــدور الفاعــل فــي نفســیة الالعــب فهــو المثــال االعلــى لالعــب ویكــون 

عبــین ویجــب ان یكــون " ذا مســتوى ثقــافي جیــد فضــًال عــن تمتعــه بمســتوى علمــي نقطــة جــذب الال

)، وتعتبـــر ١٠٧: ١٩٨٧لعبـــة مـــن النـــاحیتین النظریـــة والعلمیـــة " (حنتـــوش، ؤ جیـــد ویلـــم بفنـــون ال

اال اننــا نــرى انهــا عملیــة معقــدة خاصــة تجمــع جوانــب ،رغــم انهــا عملیــة تربویــة،العملیــة التدریبیــة

تلخیصها باالتي:مختلفة ومتعددة یمكن 

تدریب اللیاقة البدنیة الفردیة والجماعیة لالعبین.-

تدریب اللیاقة المهاریة الفردیة والجماعیة لالعبین.-

تدریب الجانب الخططي للفریق .-

تدریب وتنمیة وتطویر الترابط االجتماعي والعمل المشترك الذي یربط بین اعضـاء الفریـق وفقـًا -

  )٣٣: ١٩٩٨(حسن، المهاریة.لقدراتهم الفردیة و 

صفات المدرب الریاضي: ٤-٣-١-٢

الشخصیة التربویة التي تتولى عملیة تربیة وتعلیم الالعبین والتي  اان المدرب الریاضي ذ

تـــؤثر فـــي تنمیـــة مســـتواهم الریاضـــي والخلقـــي تـــاثیرًا مباشـــرًا، والـــذي لـــه الـــدور الفعـــال فـــي تطـــویر 

شامًال ومتزنًا، یجب ان یتحلـى بصـفات تجعلـه مـثًال أعلـى یقتـدى بـه فـي شخصیة الالعب تطویرًا 

جمیع تصرفاته ومعلوماته، هذه الصفات هي: 

.ان یكون محبًا لعمله ومخلصًا له، حسن المظهر والصحة

.ان یتمیز عمله التربوي باألمانة والصدق وتحمل المسؤولیة

هة الصعاب وحسن التصرف.ان یبذل الجهد الهادف في العمل والقدرة على مواج

 المواقف المثیرة.و مواقف االنفعال في ان یكون قادرًا على ضبط النفس

.ان یتحلى بالخلق الحمید واالستقامة في حیاته الشخصیة

 الالعبین على االحترام والعطف والحب والثقة المتبادلة.مع ان یبني عالقته

عبین.ان یتصف بروح المرح والتفاؤل ویشع ذلك على الال

 ان یكون قادرًا على القیادة، یقوم بعملیة النقد البناء وتوجیه النصح واإلرشـاد وتوقیـع العقوبـات

إذا تطلب ذلك.

.ان یكون حائزًا الحترام العبیه وحریصًا على عدم رفع الكلفة بینه وبینهم

.ان یتصف سلوكه بالحزم، حزم األب المقدر الفاهم ، وعادًال في معاملته
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بــالتفكیر الریاضــي الــذي ینــادي بــان تكــون المنافســة نظیفــة وقویــة وبــروح ریاضــیة ان یتمســك

  )  ٢٧٧: ب.تحقه.(فرج، 

وقــــد أجریــــت دراســــة علــــى عینــــة مــــن المــــدربین یمثلــــون العدیــــد مــــن االنشــــطة الریاضــــیة، 

هناك ثالث صفات شخصیة یتمیز بها المدربون الناجحون هي:  انوأظهرت 

 :علـــى انجـــاز شـــئ صـــعب ، فضـــًال عـــن التغلـــب علـــى العقبـــات ویعنـــي مقـــدرة الفـــرداالنجـــاز

وتحقیق مستوى مرتفع، كذلك التفوق على الذات، إضافة الى منافسة اآلخرین والتفوق علیهم. 

:ویعني مقـدرة الفـرد علـى تحلیـل دوافعـه ومشـاعره، كـذلك تحلیـل سـلوك اآلخـرین التأمل الذاتي

  ودوافعهم.

 :التـأثیر فـي سـلوك أو تفكیـر اآلخـرین، أو تـوجیههم باإلیحـاء وتعني مقدرة الفرد على السیطرة

وباإلغراء، أو باإلقناع أو باألمر، كذلك الدفاع عن وجهة نظره بعناد.

  )٣٧٩- ٣٧٧: ٢٠٠٠(راتب، 

الدراسات السابقة
)٢٠٠١. دراسة الشیخو (١

التقییم الذاتي لمدرب كرة الید)(

هدف البحث الى التعرف على:-

م مدرب كرة الید لذاته.. مستوى تقیی١

. الفروق في مستوى التقییم الذاتي وفق متغیرات (قبل المباراة وبعدها،ومستوى التقییم في ملعبه ٢

وملعب الفریق المنافس).

وافترض الباحث:-

انه التوجـد فـروق معنویـة فـي مسـتوى التقیـیم الـذاتي للمـدربین بـین كـل مـن متغیـرات (قبـل 

وملعب الفریق المنافس).المباراة وبعدها، وملعبه

واشتملت عینة البحث على مدربو نادي الفتوة الریاضي بكـرة الیـد فئـة المتقـدمین المشـارك 

) مباریـات ٨) مدربین، تم مشاهدة (٣وقد بلغ حجم العینة ( ٢٠٠١في دوري اندیة القطر للموسم 

واسـتخدم ق المنـافس).) مباریات ایاب أي (ملعبه وملعب الفری٤) مباریات ذهاب و(٤لهم بواقع (

الباحـث للتوصــل الــى نتائجــه اسـتمارة التقیــیم الــذاتي للمــدرب الریاضـي. واســتخدم الباحــث الوســائل 

االختبـار ، معامـل االرتبـاط البسـیط، االنحـراف المعیـاري، الوسـط الحسـابي(:اآلتیـة االحصائیة 

التائي.

واستنتج الباحث:
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درب كـــرة الیـــد حســـب متغیـــرات (قبـــل المبـــاراة وجـــود تبـــاین فـــي مســـتوى التقیـــیم الـــذاتي لمـــ

وبعدها) وفي متغیر استخدام (ملعبه وملعب الفریق المنافس) من خالل قیم االوساط الحسابیة.

وأوصى الباحث:

اســـتثمار مـــدرب كـــرة الیـــد لكافـــة االمكانیـــات المختلفـــة المتـــوفرة لـــه والتـــي تســـاهم فـــي رفـــع 

  )٣٠٦-٢٩٧:  ٢٠٠١(الشیخو، مستوى انجازه.

إجراءات البحث:-٣
منھج البحث:١-٣

.استخدم الباحث المنهج الوصفي بطریقة المسح

مجتمع البحث وعینتھ:٢-٣
تمثل مجتمع البحث من مدربي كرة القدم الذین تم اختیارهم بالطریقة العمدیة، والبالغ 

) مدربًا.٨١عددهم (

دم من المدربین المصنفین لدى االتحاد ) مدربًا لكرة الق٦٦بلغت عینة المدربین (في حین

بعد العراقي المركزي لكرة القدم من الممارسین وغیر الممارسین في المنطقتین الوسطى والشمالیة، 

  ).١كما موضح في الجدول (ان تم استبعاد عینة الصدق والثبات التجربة االستطالعیة و 

  )١جدول (ال

یوضح عملیة توزیع عینة المدربین

غیر الممارسینالممارسینالمئویةالنسبةالعینةعددالمدربینت

٥٤١٢%٦٦٨١.٤٨عینة التجربة الرئیسیة١

ـ-%١٢١٤.٨١عینة الصدق والثبات٢

ـ-%٣٣.٧٠عینة التجربة االستطالعیة٣

--%٨١١٠٠المجتمع الكلي
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جمع المعلومات:وسائل٣-٣
االختبارات والمقاییس:١-٣-٣
مقیاس التقییم الذاتي لمدرب كرة القدم: ١-١-٣-٣

وصف المقیاس وتصحیحه: ١-١-١-٣-٣

) فقــــرة تنصــــب ٢٠)، حیــــث یتكــــون هــــذا المقیــــاس مــــن (١٩٩٥عــــد المقیــــاس (غوتــــوق، أ

جمیعهــــا نحــــو قیــــاس تقیــــیم مــــدرب كــــرة القــــدم لذاتــــه التدریبیــــة ، ویــــتم تصــــحیح المقیــــاس بالبــــدائل 

كــون الحــد األعلــى لمجمــوع الــدرجات التــي یحصــل علیهــا ) لكــل فقــرة علــى حــدا، حیــث ی٣، ٢، ١(

)، والـــذي یمثـــل اصـــل ١) درجـــة، الملحـــق (٢٠) درجـــة، أمـــا الحـــد األدنـــى فهـــو (٦٠المفحـــوص (

  ). ٢المقیاس، ولالطالع على كیفیة تصحیح المقیاس انظر الملحق (

أكــد مــن ولغــرض تقنــین المقیــاس علــى البیئــة العراقیــة، تــم القیــام بعــدد مــن اإلجــراءات للت

إمكانیة االعتماد علیها في الدراسة من خالل التأكد من صدق المقیاس وثباته وكما یلي:

األسس العلمیة للمقیاس: ٢-١-١-٣-٣

صدق المقیاس:*

الصدق الظاهري:أ. 

" یعــــد الصــــدق مــــن الخصــــائص الســــیكومتریة األساســــیة لالختبــــارات والمقــــاییس، ونعنــــي 

  )٢١٠: ٢٠٠٠اتخاذ قرارات مالئمة لغرض معین ".(عالم، بالصدق مدى فائدة القیاسات في 

وبهـــدف التأكـــد مـــن قـــدرة المقیـــاس علـــى قیـــاس متغیـــرات البحـــث تـــم اللجـــوء إلـــى الصـــدق 

في التربیـة الریاضـیة، إلبـداء *الظاهري، وذلك بعرض المقیاس على عدد من الخبراء والمختصین

هــا صــالحة أو غیــر صــالحة لقیــاس مالحظــاتهم نحــو كــل فقــرة مــن فقــرات المقیــاس مــن حیــث كون

السادة الخبراء هم:*
كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.–أ.د. لؤي غانم سعید الصمیدعي 
كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.–أ.د. جاسم محمد نایف الرومي 

/ جامعة الموصل.كلیة التربیة الریاضیة–أ.د. محمد خضر اسمر الحیاني 
كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.–أ.م.د. زهیر قاسم الخشاب 

كلیة المعلمین / جامعة الموصل.–أ.م.د. جاجان جمعة الخالدي 
كلیة التربیة الریاضیة / جامعة بغداد.–أ.م.د. صباح محمد مصطفى 

/ جامعة الموصل.كلیة التربیة الریاضیة –أ.م.د. هاشم احمد سلیمان العیسى 
كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.–أ.م.د. ایثار عبد الكریم غزال 

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.–ي محمود حسین الراوي كأ.م.د. م
كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.–أ.م.د. غیداء سالم عزیز النعیمي 

التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.كلیة–م.د. سبهان محمود الزهیري 
كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین.-م.د. جمیل خضر علي 
كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین.-م.د. شاخوان مجید كریم 
كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین.-م.م. سامان حمد سلیمان 

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین.-م.م. بحري حسن عبداهللا خوشناو
كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین.-م.م. عمر مجید اغا 

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة صالح الدین.-م.م. سرتیب عمر عوال 
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التقییم الـذاتي لمـدرب كـرة القـدم فـي العـراق، و أسـفرت هـذه العملیـة عـن مالحظـات نالـت االهتمـام 

، ١٣، ١٢) فقــرات وهــي التسلســالت (٣وافضــت إلــى إجــراء عملیــات التعــدیل واعــادة الصــیاغة لـــ(

تصـین. وتـم إجـراء التعـدیالت ) لعدم حصولها على موافقة الخبراء والمخ٨) وحذف الفقرة رقم (١٥

%) بـین الخبـراء والمختصـین ،ویشـیر بلـوم إلـى ٨٠السابق ذكرها بعد الحصول على نسبة اتفـاق (

%) فـاكثر مـن أراء المحكمـین فـي هـذا النـوع ٧٥انه " على الباحث الحصول علـى موافقـة بنسـبة (

بة للتأكـد مـن صـدق )، ویعـد هـذا اإلجـراء وسـیلة مناسـ١٢٦: ١٩٨٣من الصدق " (بلوم واخرون، 

المقیــاس والــذي یعــد مــن الخصــائص األساســیة الواجــب توفرهــا فــي األداة، إذ أن " األداة الصــادقة 

ــــــــــــــــــــــــــــــیس مــــــــــــــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــــــــــــــعت مــــــــــــــــــــــــــــــن اجــــــــــــــــــــــــــــــل قیاســــــــــــــــــــــــــــــه " هــــــــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــــــي تق

)، فقـد أشـار أیبـل إلـى أن "احسـن ٣٩: ١٩٨١) (الزوبعي واخرون، ٢٧٦: ١٩٧٣(جابر وكاظم، 

مـن المختصـین بتقـدیر مـدى تمثیـل الفقـرات للصـفة وسیلة للتحقق من الصـدق الظـاهري قیـام عـدد

Ebelالمراد قیاسها ".( , 1979 : 555(

الصدق التمییزي:ب. 

مــن ســمات المقیــاس الجیــد قدرتــه علــى التمییــز بــین االفــراد الــذین یحصــلون علــى درجــات 

یـة عالیة وبین الذین حصلوا على درجات منخفضة فـي المقیـاس نفسـه، أي اسـتخراج القـوة التمییز 

)، ٢٧٢: ١٩٧٣للفقـــــرات فضـــــًال عـــــن تمتعـــــه باالتســـــاق الـــــداخلي بـــــین الفقرات.(جـــــابر وكـــــاظم، 

  )٢٧٢: ١٩٨٥(دروان، 

وقد تم إجراء التحلیل اإلحصائي بطریقتین:

. أسلوب المجموعات المتطرفة:١

لممیـزة فـي مقیـاس التقیـیم تم استخدام أسلوب المجموعـات المتطرفـة للكشـف عـن الفقـرات ا

% من الدرجات العلیا والدنیا لتمثال ٢٧الذاتي لمدربي كرة القدم، حیث یتم في العادة اختیار نسبة 

) مــدربًا فقــط مــن مــدربي ١٢(عــددهم المجمــوعتین المتطــرفتین، ونظــرًا لصــغر حجــم العینــة والبــالغ 

ین الوسطى الشـمالیة، ولتعـذر اختیـار اندیة الدرجة األولى الممارسین وغیر الممارسین في المنطقت

% العلیـا والـدنیا ومـن اجـل إضـفاء الصـیغة اإلحصـائیة المناسـبة لهـذه الطریقـة فقـد أشـار ٢٧نسبة 

) إلـــى انـــه بإمكـــان الباحـــث فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة ان یقســـم العینـــة إلـــى ١٩٨١(الزوبعـــي واخـــران، 

  )٢٠٠٢(الحمــــــــــــــــــداني، قســــــــــــــــــمین متســــــــــــــــــاویین أعلــــــــــــــــــى وادنــــــــــــــــــى، كمــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي دراســــــــــــــــــة

)، وانه لیس  المهم التقید بهـذه النسـبة المئویـة فـي اختیـار المجمـوعتین ٢٠٠٢ودراسة (االشریفي، 

% مــــن ٥٠) إذ اختیــــرت نســــبة ٧٥: ١٩٨١% الــــدنیا) (الزوبعــــي واخــــرون، ٢٧% العلیــــا و٢٧(

) مـدربین بعـد ٦الدرجات العلیا والـدنیا لتمـثال المجمـوعتین المتطـرفتین، وقـد ضـمت كـل مجموعـة (
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ــًا فــي ضــوء إجابــاتهم عــن فقــرات المقیــاس المؤلفــة مــن (أن ر  ــًا تنازلی ) فقــرة ٢٠تبــت درجــاتهم ترتیب

علــى الحاســوب اآللــي واعتمــدت قیمــة (ت) الدالــة احصــائیًا مؤشــرًا لتمییــز SPSSباســتخدام نظــام 

) یوضح ذلك.٢الفقرات، والجدول (

  )٢جدول (ال

المجموعات المتطرفةذاتي لمدرب كرة القدم باستخدامیوضح قیمة (ت) المحسوبة لفقرات مقیاس التقییم ال

(ت)قیمةالفقرةرقم(ت)قیمةرقم الفقرة(ت)قیمةرقم الفقرة(ت)قیمةالفقرةرقم

١٢.٣١٦٢.٢٨١١٣.٢٣١٦٢.٩١

٢٢.٥٥٧٢.٢٥١٢٢.٩٩١٧٢.٤٣

٣٣.١٣٨١.٧٨١٣٢.٦٥١٨٢.٣٥

٤٢.٩٨٩٢.٩٨١٤٢.٤١١٩٢.٨٨

٥٢.٩٦١٠٣.٠٢١٥٢.٣٢٢٠٢.٨٥

  .٢.٢٣) = ٠.٠٥) وأمام مستوى معنویة (١٠قیمة (ت ) الجدولیة عند درجة حریة (*

) إن القــیم التائیــة لفقــرات مقیــاس التقیــیم الــذاتي لمــدرب كــرة القــدم ٢ویتضــح مــن الجــدول (

) وأمـام ١٠ة () وعند الرجوع إلى قیمة (ت) الجدولیة، عند درجة حریـ٣.٢٣-١.٧٨تراوحت بین (

) وفي ضوء ذلـك فـان جمیـع الفقـرات التـي كانـت ٢.٢٣) نجد إنها تساوي (٠.٠٥مستوى معنویة (

قیمة (ت) التابعة لها هي اكبر من القیمة الجدولیة هي فقرات ممیزة وتقـیس التقیـیم الـذاتي لمـدرب 

) هــــي ١.٧٨لغـــة () والتـــي كانـــت قیمـــة (ت) المحســـوبة التابعـــة لهـــا والبا٨كـــرة القـــدم، عـــدا الفقـــرة (

)، لذا فهي فقرة غیر ممیزة وال تقیس التقییم الذاتي ٢.٢٣اصغر من قیمـة (ت) الجـدولیة والبالغـة (

لمدرب كرة القدم العراقي.

. معامل االتساق الداخلي:٢

تم استخراج معامل االتساق الداخلي للوصول للقوة التمییزیـة للفقـرات، إذ أن الطریقـة تقـدم 

متجانسًا في فقراته بحیث تقیس كل فقـرة البعـد نفسـه الـذي یقیسـه المقیـاس ككـل، فضـًال لنا مقیاسًا 

  )١٠١: ١٩٩٠عـــــــــــــن قدرتـــــــــــــه علـــــــــــــى إبـــــــــــــراز التـــــــــــــرابط بـــــــــــــین فقـــــــــــــرات المقیـــــــــــــاس (كـــــــــــــاظم، 

  ).٣)، وكما موضح في الجدول (٩٦: ١٩٨٧، والبلداوي(السامرائي
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  )٣الجدول (

م الذاتي باستخدام طریقة االتساق الداخليیوضح معامالت االرتباط بین فقرات مقیاس التقیی

رقم الفقرة
معامل 

التمییز
رقم الفقرة

معامل 

التمییز
رقم الفقرة

معامل 

التمییز
رقم الفقرة

معامل 

التمییز

١٠.٨٤٦٠.٦٣١١٠.٧٧١٦٠.٧٩

٢٠.٨٥٧٠.٧٤١٢٠.٨٢١٧٠.٧٤

٣٠.٨٩٨٠.٥٣١٣٠.٨٦١٨٠.٨٠

٤٠.٩١٩٠.٨١١٤٠.٨٩١٩٠.٩٠

٥٠.٩٠١٠٠.٨٢١٥٠.٩١٢٠٠.٩٢

  .٠.٥٥) = ٠.٠٥) وأمام مستوى معنویة (١١* قیمة (ر) الجدولیة عند درجة حریة (

) ان قـــیم معامــــل االرتبــــاط بــــین فقـــرات المقیــــاس والدرجــــة الكلیــــة ٣یتضـــح مــــن الجــــدول (

ل االرتبــاط عنــد ) وهــذا بــالرجوع إلــى جــداول داللــة معامــ٠.٩٢-٠.٥٣للمقیــاس قــد تراوحــت بــین (

) وفي ضـوء ٠.٥٥)، نجد إن قیمة (ر) الجدولیة هي (٠.٠٥) ومستوى معنویة (١١درجة حریة (

ذلك فان فقرات مقیاس التقییم الـذاتي هـي فقـرات ممیـزة وذلـك الن قـیم معـامالت االرتبـاط الخاصـة 

احصـائیًا وذلـك ) والتـي كانـت غیـر ممیـزة ٨بها كانت اكبر من قیمة (ر) الجدولیة مـا عـدا الفقـرة (

) وهـو اصــغر مــن قیمـة (ر) الجدولیــة والبالغــة ٠.٥٣الن قیمـة معامــل االرتبــاط الخـاص بهــا بلــغ (

)، لذلك فهي فقرة مرفوضة وتحذف من المقیاس.٠.٥٥(

ـــداخلي احصـــائیًا علـــى فقـــرات  ونظـــرًا التفـــاق طریقتـــي المجموعـــات المتطرفـــة واالتســـاق ال

) فقــرة هــي فقــرات ممیــزة، وبــذلك اصــبح ١٩م فــي العــراق ألـــ(مقیــاس التقیــیم الــذاتي لمــدرب كــرة القــد

مقیاس التقییم الذاتي للمدرب جاهزًا للتطبیق على عینة البحث.

ثبات المقیاس:*

تعــد ریقــة اعـادة تطبیــق االختبــار، إذ "لغـرض إیجــاد معامــل الثبــات للمقیـاس، تــم اعتمــاد ط

 ١٩٩٠(العجیلـي واخـرون، ت متتالیـة"رة مـرااألداة ثابتة إذا أعطت نفس النتائج في قیاسـها للظـاه

) مدرب من مدربي أندیة الدرجـة األولـى ١٢)، إذ تم تطبیق المقیاس على عینة مؤلفة من (١٤٣:

، وأعید تطبیق ١٣/١/٢٠٠٦الممارسین وغیر الممارسین في المنطقتین الوسطى والشمالیة بتاریخ 

) أیــام، إذ تشــیر ادمــز ١٠د مــرور (أي بعــ ٢٣/١/٢٠٠٦نفــس المقیــاس علــى نفــس العینــة بتــاریخ

)ADAMS إلـــى إن " الفتـــرة الزمنیـــة بـــین التطبیــــق األول لـــألداة والتطبیـــق الثـــاني یجــــب أن ال (
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابیع "  یتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوعین أو ثالث

)Adams, 1964 )، وباسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین االختبـارین األول والثـاني تبـین 85:

) وبهذا اإلجراء اصبح مقیاس التقییم الذاتي لمدربي كرة القدم في ٠.٨٧إن معامل الثبات یساوي (

  ).٣العراق جاهزًا للتطبیق بعد التعدیل، الملحق (

التجربة النھائیة: ٤-٣
اس الخـــاص یـــاس الخـــاص بالبحـــث ، تـــم تطبیـــق المقیـــبعـــد التأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات المق

ولغایـــــــة  ٢٥/١/٢٠٠٦ مـــــــن ةبالمــــــدرب ، وكـــــــان التطبیـــــــق النهـــــــائي لتجربـــــــة البحـــــــث هـــــــو للفتـــــــر 

.یث تم اجراء االختبارات في مرحلة المنافسات وفي منتصف المرحلة تقریباً ح١/٤/٢٠٠٦

الوسائل اإلحصائیة: ٥-٣
النسبة المئویة. ١-٥-٣

الوسط الحسابي. ٢-٥-٣

االنحراف المعیاري. ٣-٥-٣

معامل االرتباط البسیط (بیرسون). ٤-٥-٣

ت) لمتوسطین مرتبطین.اختبار ( ٥-٥-٣

اختبار (ت) لمتوسطین غیر مرتبطین والعینتین متساویتین. ٦-٥-٣

والدرجة المعیاریة المعدلة.الدرجة المعیاریة ٧-٥-٣

  )٢٧٩- ١٨٣: ١٩٩٦(التكریتي والعبیدي، 

النتائج ومناقشتھا:وتحلیل عرض  -٤
عرض النتائج:١-٤

ف یــتم عــرض ومناقشــة النتــائج التــي تــم التــي تــم وضــعها للبحــث، ســو  األهــدافمــن خــالل 

الدراسة.إجراءالحصول علیها من خالل 

  )٤جدول (ال

مدربین الممارسین وغیر الممارسینلل لمتغیر التقییم الذاتياإلحصائیةیوضح المعالم 

المتغیر  ت
المدربین غیر الممارسینالمدربین الممارسین

نعَس نعَس 

٥٠.٢٥٤.٢٨٥٤٥٣.٥٢.٢٣١٢التقییم الذاتي.١



تصنیف مدربي كرة القدم على وفق التقییم الذاتي

٢٧٨

) بـــأن الوســـط الحســـابي للتقیـــیم الـــذاتي للمـــدربین الممارســـین بلـــغ ٤یتضـــح مـــن الجـــدول (

)، أمــا الوســط الحســابي للتقیــیم الــذاتي للمــدربین غیــر ٤.٢٨) وبــانحراف معیــاري مقــداره (٥٠.٢٥(

  ).٢.٢٣) وبانحراف معیاري مقداره (٥٣.٥الممارسین فبلغ (

  )٥جدول (ال

لتقییم الذاتي للمدربین غیر الممارسینوالنسبة المئویة لالمعیاریة وعدد المدربین والمستویات درجات لایوضح 

النسبة المئویةالعددالمستوى المعیاريالفئات المعیاریة

صفر%صفرضعیف٤٨اقل من 

%٢١٦.٦٦مقبول٥٠-٤٩

%٢١٦.٦٦متوسط٥٢-٥١

%٢١٦.٦٦جید٥٤-٥٣

%٦٥٠جید جداً ٥٦-٥٥

صفر%صفرممتاز٥٦من أكثر

) الـــدرجات المعیاریـــة المعدلـــة والمســـتویات المعیاریـــة المقابلـــة لهـــا ٥یتضـــح مـــن الجـــدول (

وعدد المدربین لكل مستوى من المستویات والنسبة المئویة للمدربین غیر الممارسین في المنطقتین 

د المـدربین فـي المسـتویین (ممتـاز الوسطى والشمالیة في متغیر التقییم الـذاتي، حیـث ظهـر إن عـد

وضــعیف) هــو (صــفر) وبنســبة مئویــة مقــدارها (صــفر%)، بینمــا بلــغ عــدد المــدربین فــي المســتوى 

المســتویات (جیــد، متوســط، مـن %)، وفــي كــل ٥٠) مـدربین وبنســبة مئویــة مقـدارها (٦(جیـد جــدًا) هــو (

  %).١٦.٦٦) مدرب وبنسبة مئویة مقدارها (٢مقبول) بلغ عدد المدربین (

  )٦جدول (ال

لتقییم الذاتي للمدربین الممارسینوالنسبة المئویة لوعدد المدربین المعیاریةوالمستویات لدرجات ایوضح 

النسبة المئویةالعددالمستوى المعیاريالفئات المعیاریة

صفر%صفرضعیف جداً فأقل٣٦

%٣٥.٥٥ضعیف٤٠-٣٧

%٦١١,١١مقبول٤٥-٤١

%١٢٢٢,٢٢متوسط٤٨-٤٦

%١٦٢٩.٦٢جید٥٢-٤٩

%١٧٣١.٤٨جید جداً ٥٦-٥٣

صفر%صفرممتاز٥٦من أكثر
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) الـــدرجات المعیاریـــة المعدلـــة والمســـتویات المعیاریـــة المقابلـــة لهـــا ٦یتضـــح مـــن الجـــدول (

وعــدد المــدربین لكــل مســتوى مــن المســتویات والنســبة المئویــة للمــدربین الممارســین فــي المنطقتــین 

الیة فــــي متغیــــر التقیــــیم الــــذاتي، حیــــث ظهــــر إن عــــدد المــــدربین فــــي المســــتویین الوســــطى والشــــم

(ممتاز وضعیف جدًا) هو (صفر) وبنسبة مئویة مقدارها (صفر%)، أما في المستوى (جیـد جـدًا) 

%)، أمـا فـي المسـتوى (جیـد) ٣١.٤٨) مـدرب وبنسـبة مئویـة مقـدارها (١٧فقد بلغ عـدد المـدربین (

%)، أمـا فـي المسـتوى (متوسـط) ٢٩.٦٢مـدرب وبنسـبة مئویـة مقـدارها ( )١٦فبلغ عدد المـدربین (

%)، وفــي المسـتوى (مقبــول) بلــغ ٢٢.٢٢) مــدرب وبنســبة مئویـة مقــدارها (١٢بلـغ عــدد المـدربین (

) مـدربین فـي ٣%)، بینمـا كـان هنـاك (١١.١١) مدربین وبنسبة مئویـة مقـدارها (٦عدد المدربین (

%) من المجموع الكلي للمـدربین الممارسـین فـي ٥.٥٥دارها (المستوى (ضعیف) وبنسبة مئویة مق

متغیر التقییم الذاتي.

  )٧ول (جدال

الذاتيیوضح تصنیف المدربین الممارسین حسب التقییم 

تسلسل 

المدرب
عمر زمني

عمر 

تدریبي
شهادة علمیة

شهادة 

تدریبیة

درجة التقییم الذاتي 

المعیاریة

٥٦دولیةدبلوم١.٦٣٣١

٥٦=بكالوریوس٢.٥٠٢١

٥٦=متوسطة٣.٥٢٣٥

٥٦محلیةدكتوراه٤.٤١١٧

C٥٦متوسطة٥.٥٤١١

٦.٥٨١٣=C٥٦

٥٥دولیةإعدادیة٧.٦٢٨

A٥٥ماجستیر٨.٤٤١٤

٥٥دولیةدكتوراه٩.٤٤١٤

A٥٥بكالوریوس١٠.٥٠٢٦

١١.٤٤٨=A٥٥

١٢.٥٣٩=A٥٥

B٥٥ادیةإعد١٣.٤٢٩

٥٥دولیةإعدادیة١٤.٣٨١٨
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تسلسل 

المدرب
عمر زمني

عمر 

تدریبي
شهادة علمیة

شهادة 

تدریبیة

درجة التقییم الذاتي 

المعیاریة

A٥٥ماجستیر١٥.٤٥١

B٥٤إعدادیة١٦.٤١١٣

٥٤دولیة=١٧.٤٧١٧

٥٤محلیةبكالوریوس١٨.٤٦٨

٥٣دولیةدبلوم١٩.٤٤٩

A٥٣بكالوریوس٢٠.٤٠٦

٢١.٤٥١١=A٥٢

٥٢دولیة=٢٢.٣٨٨

٢٣.٣٨٨=C٥٢

A٥٢تیرماجس٢٤.٣٢٥

C٥٢بكالوریوس٢٥.٤٢١٨

٥٢دولیةمتوسطة٢٦.٥٠٢٢

٥٢محلیةإعدادیة٢٧.٣٥١

C٥١بكالوریوس٢٨.٤٤٥

٥١دولیة=٢٩.٤٥١٣

٥١محلیةمتوسطة٣٠.٥٣١٥

٥١دولیةدبلوم٣١.٤٢١٣

A٥٠إعدادیة٣٢.٤٦١٠

٥٠محلیة=٣٣.٣٨٧

٣٤.٣٧٥=C٤٩

٤٩دولیةدبلوم٣٥.٤٤١٣

C٤٨إعدادیة٣٦.٣٥١

٤٨محلیةماجستیر٣٧.٣٣٤

٤٨دولیةبكالوریوس٣٨.٥٤١٠

٤٧=متوسطة٣٩.٤٨١٣

A٤٧دكتوراه٤٠.٣٩١٣

C٤٧بكالوریوس٤١.٣٥١٣
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تسلسل 

المدرب
عمر زمني

عمر 

تدریبي
شهادة علمیة

شهادة 

تدریبیة

درجة التقییم الذاتي 

المعیاریة

A٤٧دبلوم٤٢.٤٥١٠

٤٧دولیةبكالوریوس٤٣.٣٤٧

٤٦محلیة=٤٤.٤٦١٢

٤٦دولیةإعدادیة٤٥.٣٨١٢

٤٥محلیةدبلوم٤٦.٣٧١١

C٤٥ماجستیر٤٧.٣٦١٠

٤٥دولیةإعدادیة٤٨.٣٨٨

C٤٥متوسطة٤٩.٣٥٥

٥٠.٣٦٥=A٤٤

C٤٣إعدادیة٥١.٣٧٢

٤٠محلیةبكالوریوس٥٢.٣٥٢

٤٠دولیةإعدادیة٥٣.٣٦١

٣٧==٥٤.٣١١

ذاتيالتنــازلي للــدرجات الخــام والــدرجات المعیاریــة للتقیــیم الــ) یوضــح الترتیــب٧الجــدول (

للمدربین الممارسین والتي تم ترتیبها ترتیبا تنازلیا لغـرض تصـنیفهم الـى ثالثـة مسـتویات یضـم كـل 

) مـــدرب وهـــي المســـتوى العـــالي والمســـتوى المتوســـط والمســـتوى المـــنخفض، إذ یضـــم ١٨مســـتوى (

ـــــدرجات  ،  )٤٩-٥٣( مـــــا المســـــتوى المتوســـــط فیضـــــم الـــــدرجاتا )٥٤-٥٦(المســـــتوى العـــــالي ال

  .)٣٧-٤٨( یضم الدرجاتوالمستوى المنخفض
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  )٨جدول (ال

الذاتيیوضح تصنیف المدربین غیر الممارسین حسب التقییم 

تسلسل 

المدرب

عمر 

زمني

عمر 

تدریبي

شهادة

علمیة

شهادة 

تدریبیة

درجة التقییم 

المعیاریةالذاتي

٥٦ةأولیدكتوراه١.٤٠١٨

C٥٥دبلوم٢.٤٤٩

٥٥دولیةإعدادیة٣.٣٩١٧

٥٤أولیةدكتوراه٤.٦١٢٨

A٥٤سبكالوریو ٥.٥٢٢١

C٥٣متوسطة٦.٣٦٦

٥٣أولیةدكتوراه٧.٤٥١٥

C٥٢بكالوریوس٨.٣٨٧

٥٢أولیة=٩.٣٦٧

٥١دولیةمتوسطة١٠.٥٣٢٨

A٤٩دكتوراه١١.٤٢١٢

C٤٩بكالوریوس١٢.٤٦١٨

ذاتي) یوضــح الترتیــب التنــازلي للــدرجات الخــام والــدرجات المعیاریــة للتقیــیم الــ٨الجــدول (

للمدربین غیر الممارسین والتي تم ترتیبها ترتیبا تنازلیا لغرض تصنیفهم الى ثالثة مسـتویات یضـم 

لمـنخفض، إذ یضـم ) مـدربین وهـي المسـتوى العـالي والمسـتوى المتوسـط والمسـتوى ا٤كل مستوى (

)، امـــــــــــــا المســـــــــــــتوى المتوســـــــــــــط فیضـــــــــــــم الـــــــــــــدرجات ٥٤-٥٦المســــــــــــتوى العـــــــــــــالي الـــــــــــــدرجات (

  ).٤٩-٥٢یضم الدرجات ()، والمستوى المنخفض٥٢-٥٤(

مناقشة النتائج:٢-٤
مهــام التــدریب إلــیهمبــأن اغلــب المــدربین الــذین یوكــل أتضــحوتحلیلهــامــن عــرض النتــائج

إلیهــاودرجــة خبــرتهم، والمعــاییر والمســتویات التــي تــم التوصــل  مإعــداده وأســالیبتتبــاین مــؤهالتهم 

زودتنــا بقاعــدة مــن البیانــات التــي یمكــن اعتمادهــا فــي تصــنیف المــدربین علمــًا بــأن هــذه المعــاییر 

ولكنهــا منهجیــة مســتحدثة ذات إنســانیةســمات لثابتــة لكونهــا قــیم تقدیریــة لیســت والمســتویات هــي 

ل المدرب من منظور جدید تقییمًا للكفایات والقدرات التي تمنح تحصی إلىتأثیر واضح في النظر 
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ــ بعــض المعلومــات والمعــارف المتفرقــة وهــذا مــا  زانللمــدرب فــي تنفیــذ مهــام التــدریب بــدًال مــن اخت

مهنــة التــدریب فاعتمادنــا علــى تحلیــل بنیــة المحتــوى فــي  واإلنجــاز األداءیجعلهــا نفــس قدرتــه علــى 

الـالزم توفرهـا لـدى المـدرب والتـي كـان لهـا األساسـیةلبـات والمكونـات المتطالتدریبي تهدف لتحدید 

ن جمیـع هـذه إ، فـأدائـهدور واضح في العملیة التدریبیة والتي تم في ضوئها تقییم المدرب وفاعلیة 

د المدرب تحقیقها والتي تمكنه في مجالـه التـدریبي ریالمعلومات لها تأثیر مباشر في النواتج التي ی

.واإلبداعته على التنظیم وقدر  وٕادارته

فــالتقییم الــذاتي هــو المحاولــة الفعلیــة لقیــاس الجهــد الفعلــي للمــدربین والتــي تتمیــز بالثبــات 

 إن) " ١٩٩٨لیـــة فـــي التنبـــؤ والتـــي تســـاعد فـــي اتخـــاذ قـــرار یتعلـــق بالتنفیـــذ، ویـــذكر حمـــاد (اوالفع

البدنیة والمهاریة والخططیة المدربین الذین یعملون على مساعدة الالعبین على تطویر مستویاتهم 

وعملهـم قـد تـم أدائهـموالنفسـیة واالجتماعیـة مـن خـالل الریاضـة غالبـًا مـا یصـدمون بـان مسـتویات 

الخســـــــــــــــــــارة " أوواحـــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــط وهـــــــــــــــــــو تحقیـــــــــــــــــــق الفـــــــــــــــــــوز أســـــــــــــــــــاستقییمهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى 

ال یخضــع لمعــاییر ذاتیــة  أنالتقیــیم یجــب  إن) " ٢٠٠٣( إســماعیل)، ویؤكــد ٣٣: ١٩٩٨(حمــاد، 

-موضــــوعیة تعتمــــد علــــى اختبــــارات مقننــــة لقیــــاس القــــدرات البدنیــــةأحكامــــهتكــــون  أن بــــل یجــــب

  .)٢٤: ٢٠٠٣، إسماعیلالعالقات العامة " (-الشخصیة-الفسیولوجیة-المهاریة

حیـث ظهـر اغلـب المـدربین إلیهامالحظة ذلك من خالل النتائج التي تم التوصل ویمكن

) "انــه لــم یكــن هنــاك متابعــة ١٩٩٧یــذكر الالمــي (، و فــي التقیــیم الــذاتي تحــت مســتوى (جیــد جــدًا)

ان توافقیــة لتاهیــل المــدربین معرفیــًا وســلوكیًا تتماشــى والمســتویات التدریبیــة للفــرق التــي بعهدتــه أي 

. (الالمي،    )١٠٣:  ١٩٩٧هناك قصور في االعداد النفسي والمعرفي للمدربین طبقاً لمستویات تدریبهم"ٍ

لیـة التحلیـل تتطلـب تحدیـد الخطـوات الرئیسـیة والخطـوات عم إن) " ١٩٩٩ویذكر الحیلـة (

النتیجـة النهائیـة والفعـل  إلىبالعملیات ثم ترتیبها بشكل یؤدي  أوالفرعیة وما یتعلق منها بالقرارات 

ـــــــة، المرغـــــــوب فیـــــــه "  اســـــــتمارة التحلیـــــــل  إن) " 1975(Murphyویؤكـــــــد )، ٥٧: ١٩٩٩(الحیل

والتعلیمــات والتغذیــة الراجعــة عــن كیفیــة تحلیــل  اتاإلرشــاد إعطــاءســاعد فــي تالشخصــي للمــدرب 

.خالل اللعب وتحدید نقاط الضعف والقوة وعلى ضوئها تتم مناقشة المدرب "ألدائهووصف 

(Murphy, 1975: 198)

المسـتویات  إلـىللوصـول األكیـدفالشهادة العلمیة والمسـتوى التعلیمـي للمـدرب هـي السـبیل 

لوحــدة ایكــون معلمــًا جیــدًا فــي تطبیــق  أنلمــدرب كــرة القــدم هــو ألساســیةاالعلیــا، فمــن المتطلبــات 

األخــرىالكــافي بــالعلوم اإللمــامالتدریبیــة وان یمتلــك حصــیلة كبیــرة مــن المعلومــات والمعــارف مــع 

المرتبطة بالتدریب ومطلعًا بأستمرار على مـا یسـتجد مـن معلومـات فـي مجـال اختصاصـه، ویـذكر 

وسیع دائـرة معارفـه ومعلوماتـه ومهاراتـه العامـة وان یـداوم علـى التقـدم فرج (ب.ت) "على المدرب ت

واالرتقاء بها حتى یكون شخصیة متكاملة متزنـة یسـهل علیهـا التـأثیر علـى الالعبـین وعلـى حسـن 
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یكــون  أنالمــدرب یجــب  أنعلــى  ) "١٩٩٢( قعبــد الخــال)، ویؤكــد ٢٧٨قیــادتهم " (فــرج، ب.ت: 

المعلومــات أحــدثمــن قــوانین وخبــرات وتجــارب والوقــوف علــى مطلعــًا باســتمرار علــى مــا یســتجد

لمتابعــة التطــور الســریع لعملیــة التــدریب لیصــبح قــادرًا بتلــك المعلومــات والخبــرات علــى واألســالیب

اســتمرار صــقل المــدرب أهمیــةالمرجــوة ولهــذا نجــد  األهــدافتنســیق خطتــه لتحقیــق مادتــه و اختیــار 

علـى المعلومـات العامـة  إطالعـهجانـب  إلـىملیـًا وعلمیـًا هـذا طوال فترة عملـه زیـادة فـي المعرفـة ع

عبـد (.والخبرات االجتماعیة واالقتصادیة المستجدة حتى یكون له دور في حسن وتوجیه العبیـه "

  )١٣: ١٩٩٢، قالخال

االستنتاجات والتوصیات: -٥
:االستنتاجات١-٥

شمالیة علـى وفـق التقیـیم الـذاتي ان اغلب مدربي كرة القدم في المنطقتین الوسطى وال ١-١-٥

كانوا بمستوى (متوسط).

تـــم ایجـــاد الـــدرجات والمســـتویات المعیاریـــة للتقیـــیم الـــذاتي للمـــدربین الممارســـین وغیـــر  ٢-١-٥

الممارسین في المنطقتین الوسطى والشمالیة.

تصـــنیف للمـــدربین الممارســـین وغیـــر الممارســـین فـــي المنطقتـــین الوســـطى والشـــمالیة  ٣-١-٥

.ذاتيعلى وفق درجاتهم في التقییم الفا نوعیا تصنی

التوصیات:٢-٥
اعتمــاد الــدرجات والمســتویات المعیاریــة المعــدة فــي هــذا البحــث لتقیــیم عمــل المــدربین  ١-٢-٥

  في القطر العراقي.

عـــرض الـــدرجات والمســـتویات المعیاریـــة علـــى المـــدرب لغـــرض تقیـــیم مســـتواه بنفســـه  ٢-٢-٥

والعمل على االرتقاء به.
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المصادر العربیة واألجنبیة:
أوال. المصادر العربیة:

.القران الكریم

االساســیات المهاریــة والخططیــة والهجومیــة فــي كــرة ): ٢٠٠٣اســماعیل، محمــد عبــدالرحیم (.١

، منشاة المعارف باالسكندریة، مصر.٢، طالسلة

ــة لرؤســ): ٢٠٠٢شــریفي، ریــاض احمــد إســماعیل یحیــى (اال.٢ ــأثیر األســالیب القیادی ــة ت اء أندی

، أطروحــة دكتــوراه الدرجــة األولــى الریاضــیة فــي االلتــزام التنظیمــي ألعضــاء هیئاتهــا اإلداریــة

غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، الموصل، العراق.

، ترجمـة: محمـد أمـین تقییم تعلم الطالب التجمیعي والتكویني): ١٩٨٣بلوم، بنیامین واخرون (.٣

مطابع المكتب المصري الحدیث، القاهرة، مصر.المفتي واخرون،

التطبیقــات اإلحصـــائیة ): ١٩٩٦تكریتــي، ودیــع یاســین محمــد والعبیــدي، حســن محمــد عبــد (ال.٤

، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، جامعــة واســتخدامات الحاســوب فــي بحــوث التربیــة الریاضــیة

الموصل، الموصل، العراق.

منــاهج البحــث فــي التربیــة وعلــم ): ١٩٧٣یــري (جــابر، جــابر عبــد الحمیــد وكــاظم، احمــد خ.٥

، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر.النفس

، طــرق تقنــین االختبــارات والمقــاییس فــي التربیــة البدنیــة): ١٩٨٢حســانین، محمــد صــبحي (.٦

، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.٢ط

ــة الریاضــیة): ١٩٩٥حســانین، محمــد صــبحي (.٧ ــي التربی ــاس ف ــویم والقی ، دار ٣، ط١ج ،التق

الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، األردن.

، الكـرة الطــائرة ( اسـتراتیجیات تـدریبات الـدفاع والهجــوم)): ١٩٩٨حسـن، زكـي محمـد محمـد (.٨

منشاة المعارف باإلسكندریة، مصر.

ــي المجــال الریاضــي): ٢٠٠٤حكــیم، علــي ســلوم جــواد (ال.٩ ــاس واإلحصــاء ف ــارات والقی ، االختب

جامعة القادسیة، العراق.الطیف للطباعة، 

، دار ١، طالتدریب الریاضي الحدیث (تخطیط وتطبیق وقیادة)): ١٩٩٨حماد، مفتي ابراهیم (.١٠

الفكر العربي، القاهرة، مصر.

الضــغوط النفســیة علــى مــدربي أندیــة النخبــة لكــرة ): ٢٠٠١حمــداني، ثــامر محمــود ذنــون (ال.١١

، رســالة صــیل العلمــي والعمــر التــدریبيالقــدم وأســالیب التعامــل معهــا علــى وفــق متغیــري التح

ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، الموصل، العراق.

، مطـابع جامعـة الموصـل، الموصــل، علـم الـنفس الریاضـي): ١٩٨٧حنتـوش، معیـوف ذنـون (.١٢

  العراق.        
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، دار المســـیرة ١ط ،التصـــمیم التعلیمـــي (نظریـــة وممارســـة)): ١٩٩٩الحیلـــة، محمـــد محمـــود (.١٣

للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

، دار القیــــاس فــــي المجــــال الریاضــــي): ١٩٩٦خــــاطر، احمــــد محمــــد والبیــــك، علــــي فهمــــي (.١٤

المعارف، القاهرة، مصر.

، ترجمـة: محمـد سـعید أساسیات القیاس والتقویم في تـدریس العلـوم): ١٩٨٥دروان، رودني (.١٥

صبار واخرون، دار األمل، األردن.

، كلیـــة التربیــة، جامعـــة حلـــوان، دار ٣، طعلـــم نفـــس الریاضـــة): ٢٠٠٠، أســـامة كامــل (راتــب.١٦

الفكر العربي، القاهرة، مصر.

، دار الكتــب االختبــارات والمقــاییس النفســیة): ١٩٨١زوبعــي، عبــد الجلیــل إبــراهیم واخــرون (ال.١٧

للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل، العراق.

، مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان.السلةمع كرة): ١٩٨٧سالم، مختار (.١٨

ــــة ): ١٩٨٧ســــامرائي، باســــم نزهــــت والبلــــداوي، طــــارق حمیــــد (ال.١٩ ــــة نحــــو مهن اتجاهــــات الطلب

، المجلة العربیة للبحوث التربویة، المجلد السابع، العدد الثاني.التدریس

دار ، ١، طعلم النفس الریاضي في التدریب والمنافسة الریاضیة): ٢٠٠٢سكر، ناهد رسن (.٢٠

الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن.

دلیـــل القیاســات الجســـمیة واختبـــارات ): ١٩٩٥شــحاته، محمــد إبـــراهیم وبریقــع، محمـــد جــابر (.٢١

، دار المعارف، القاهرة، مصر.األداء الحركي

، دار الفكـر اإلعداد المتكامل لالعب كرة القـدم): ١٩٨٥صالح، محمد عبده و إبراهیم، مفتـي (.٢٢

قاهرة، مصر.العربي، ال

االختبارات والقیاس ومبادئ االحصاء في ): ١٩٨٤عبدالجبار، قیس ناجي واحمد، بسطویس (.٢٣

، جامعة بغداد، بغداد، العراق.المجال الریاضي

، مطبعـة دار المعـارف، التدریب الریاضـي (نظریـات وتطبیقـات)): ١٩٩٢عبدالخالق، عصام (.٢٤

القاهرة، مصر.

، مطبعــة التعلــیم العــالي، جامعــة التقــویم والقیــاس): ١٩٩٠عجیلــي، صــباح حســین واخــرون (ال.٢٥

بغداد، بغداد، العراق.

تطــور المفــاهیم العلمیــة ): ١٩٩٧عطیــة، مهــدي ابــو الفتــوح وســرور، عایــدة عبدالحمیــد علــي (.٢٦

، مكتبــة الفــالح للنشــر والتوزیـــع، ١، طوالریاضــیة لــدى اطفــال المرحلــة االبتدائیـــة ومــا قبلهــا

بیروت، لبنان.

ــــدین محمــــود (عــــالم، صــــال.٢٧ ــــوي والنفســــي (أساســــیاته ): ٢٠٠٠ح ال ــــویم الترب ــــاس والتق القی

، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.١، طوتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة)
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، ٢، طاختبــارات االداء الحركــي): ١٩٨٧عــالوي، محمــد حســن ورضــوان، محمــد نصــر الــدین (.٢٨

دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

، منشـــأة المعـــارف الكـــرة الطـــائرة (دلیـــل المعلـــم والمـــدرب والالعــب)ت): فــرج، الـــین ودیــع (ب..٢٩

باالسكندریة، مصر.

، دار الفكــر ١، طالقیــاس والتقــویم فــي التربیــة الخاصــة): ٢٠٠٠قمــش، مصــطفى واخــران (ال.٣٠

للطباعة والنشر والتوزیع، األردن.

، حلة اإلعدادیةبناء مقیاس مقنن لمفهوم الذات لدى طلبة المر ): ١٩٩٠كاظم، علي مهـدي (.٣١

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

ــاز ): ١٩٩٧المــي، عبــد اهللا حســین (ال.٣٢ ــدوري الممت ــة ال ــدریبي لمــدربي اندی ــویم الســلوك الت تق

غیر منشـورة، اطروحة دكتوراه، ١٩٩٦-١٩٩٥والدرجة األولى لكرة القدم في العراق للموسم 

الریاضیة، جامعة بغداد، بغداد، العراق.كلیة التربیة

، مطـابع االختبارات والقیاس والتقویم في التربیة الریاضـیة): ١٩٨٩مندالوي، قاسم واخـران (ال.٣٣

التعلیم العالي، جامعة الموصل، الموصل، العراق.

ثانیا. المصادر األجنبیة:
34. Adams, Georgia. Cacho (1964): Measurement and Valuation in

Education Psychology Guidance, Holt, New York.
35.Bloom, B. S., Madaus, G. F., And Fiastings T. T. (1980): Evaluation

to Improve Learning, Mc Graw – Hill, New York.
36.Ebel, P. (1979): Essentials of Education Measurements, Prentice,

Hall, New Jersey.
37.Murphy, Chet & Bill, (1975): Tennis for the Player Teacher and

Coach, Sanders Company, Philadelphia.
38.Singer, Robert. N., (1979): Coaching Athletics, and Psychology,

New York Mchraw – Hill Book Company.
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وعرضه على الخبراءبصورته األولیةمقیاس التقییم الذاتي لمدرب كرة القدم

التصلحتصلح  الفقرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل
المالحظات

اخترت ان اكون مدربًا لكرة القدم الني:  .١

احب الشهرة –أ

لي میزات مادیة  -ب

انجذب نحو هذه المهنة  -ج

حسـب وجهــة نظــري الخصــائص االساســیة   .٢

لمدرب كرة القدم هي:

دیاً متسلط، متشدد،عنید،یعمل فر  -أ

یمقراطي،متعاون،متفهم،متساهل-ب

مشترك(دیمقراطي ومستبد) -ج

انا من المدربین:  .٣

المستبدین -أ

الدیمقراطیین -ب

مشترك(دیمقراطیین ومستبدین) -ج

برایــــي العامــــل المقــــرر لتحقیــــق االنجــــازات   .٤

الكبیرة هو:

  االعداد -أ

اشكال استراتیجیة اخرى  -ب

االثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا  -ج

(االعداد واالستراتیجیة)

هو:برایي الذي یحدد نصر فریقي  .٥

  االعداد -أ

االشكال االستراتیجیة -ب

االثنین معاً  -ج

نماذج الالعبین الذین افضلهم هو:  .٦

الــذي یــتكلم دون تبصــر وال یبــالي مــاذا  -أ

تقول له 

نموذج الالعب ذو الشخصیة القویة -ب

كلم ولكـن یفعـل نموذج االعب الذي یت -ج

ما یریده هو
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التصلحتصلح  الفقرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل
المالحظات

تصرفاتي في معظم االحوال :  .٧

ابدل قرارًا اتخذته سابقاً  -أ

انا عنید وال ابدل قراري مطلقاً  -ب

انا مستعد للتراجع حسب الحالة -ج

كیف تعتبر الدراسة الفردیة؟  .٨

التزام مهني -أ

ضرورة مهنیة -ب

االثنین معاً  -ج

اجك؟ما هو نوع مز   .٩

انفعالي شدید الغضب -أ

ال مبالي  -ب

دموي متزن -ج

كیف تقوم مهنة مدرب كرة القدم ؟.١٠

سهلة  -أ

صعبة -ب

سهلة وصعبة -ج

ماذا تفضل لفریقك؟.١١

ان یكــون لدیــه مفهــوم جیــد عــن طریقــة  -أ

  اللعب

ان یكـــــــون لدیـــــــه مفهـــــــوم جیـــــــد عـــــــن  -ب

التدریب

ن اللعــــب ان یمتلــــك مفهومــــًا جیــــدًا عــــ -ج

والتدریب

تـــوزع العمــــل مــــع االخــــرین ام تنجــــز كافــــة .١٢

االعمال لوحدك؟

تنجز وحدك كل العمل  -أ

توزع العمل مع المدرب المساعد -ب

تحـــــب ان تـــــوزع العمـــــل ولكـــــن تحـــــت  -ج

مراقبتك
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التصلحتصلح  الفقرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل
المالحظات

مـــــاذا تعتقـــــد حـــــول معلومـــــات مـــــدرب كـــــرة .١٣

  القدم؟

من المستحسن ان یقرا الترجمات  - أ

ة عن الكتب االخرىالمنشور 

من المستحسن ان یقرا مباشرة  -ب

النشرات االجنبیة

ان ال یقرا ابدًا بل یلخص من معرفته  -ج

العلمیة والصحف الریاضیة

برایك، ما هو االفضل ؟.١٤

ان یكون المدرب محترفًا له مهنة  - أ

واحدة وهي التدریب 

ان تكون له مهنة اخرى وان یقوم  -ب

امتالك الوقت بالتدریب عند

ان یجمع المهن االخرى المرتبطة  -ج

-مدرب)، (موظف-بالتدریب (طبیب

مدرب)، (اداري في -مدرب)، (مدرس

النادي ومدرب)

مع من تحب ان تعمل اكثر ؟.١٥

مع العبي المستوى العالي -أ

مع االطفال  -ب

مع فرق الهواة-ج

كیف تحب ان تصبح كمدرب لكرة القدم؟.١٦

في محط االنظار ودائمًا في وسط  - أ

الفریق

خارج محط انظار الفریق في اكثر  -ب

االحیان 

في محط انظار الفریق ودونه حسب  -ج

الحالة واحتیاج الفریق

ماذا تفضل ؟.١٧

ان تربح طوال الوقت  -أ

ان تخسر طوال الوقت  -ب

ان تربح وتخسر -ج

ما هو االهم بالنسبة الیك؟.١٨
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التصلحتصلح  الفقرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل
المالحظات

عائلتك (الزوجة واالطفال) -أ

عائلتك الریاضیة (الفریق والنادي) -ب

االثنین معاً  -ج

كیف تحب ان تعمل؟.١٩

فقط في ملعب كرة القدم  - أ

ان تشرح فقط وان ینفذ الالعبون  -ب

وحدهم 

ان تشرح وتنفذ معًا مع االعبین -ج

ماذا تعتقد انه االفضل لفریقك؟.٢٠

ة موضوعة من قبلك خطط بسیط - أ

بغض النظر ان كان یستطیع 

الالعبون تطبیقها 

خطط موضوعة من الالعبین من  -ب

خالل امكانیاتهم وخصائصهم 

ومستویاتهم

جمع الخطط الجیدة مع خصائص  -ج

الالعبین
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مقیاس التقییم الذاتي لمدرب كرة القدم

بصورته النهائیة (بعد التعدیل)

ان اكون مدربًا لكرة القدم الني:اخترت . ١

احب الشهرة.أ. 

لي میزات مادیة.ب. 

انجذب نحو هذه المهنة.ج. 

حسب وجهة نظري الخصائص االساسیة لمدرب كرة القدم هي:. ٢

متسلط، متشدد، عنید، یعمل بمفرده.أ. 

دیمقراطي، متعاون، متفهم، متساهل.ب. 

مشترك(دیمقراطي ومستبد).ج. 

مدربین:انا من ال. ٣

المستبدین.أ. 

الدیمقراطیین.ب. 

(دیمقراطي ومستبد).مشتركج. 

یي العامل المقرر لتحقیق االنجازات الكبیرة هو:أبر . ٤

  االعداد.أ. 

اشكال استراتیجیة اخرى.ب. 

االثنین معًا.ج. 

ان نصر فریقي یتحدد عن طریق:. ٥

  االعداد.أ. 

االشكال االستراتیجیة.ب. 

.االثنین معاً ج. 

نموذج الالعب الذي افضله هو:. ٦

الذي یتكلم دون تبصر وال یبالي ماذا تقول له.أ. 

الالعب ذو الشخصیة القویة.ب. 

الالعب الذي یتكلم ولكن یفعل ما یریده هو.ج. 

تصرفاتي في معظم االحوال هي:. ٧

ابدل قرارًا اتخذته سابقًا.أ. 

انا عنید وال ابدل قراري مطلقًا.ب. 

مستعد للتراجع حسب الحالة.اناج. 
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مزاجي في معظم االحوال:. ٨

انفعالي شدید الغضب.أ. 

ال مبالي.ب. 

دموي متزن.ج. 

ارى ان مهنة مدرب كرة القدم هي:. ٩

مهنة سهلة.أ. 

مهنة صعبة.ب. 

سهلة وصعبة.ج. 

افضل فریقي ان یكون:. ١٠

لدیه مفهوم جید عن اللعب.أ. 

دریب.لدیه مفهوم جید عن التب. 

لدیه مفهوم جید عن اللعب والتدریب.ج. 

اقوم بتنفیذ االعمال عن طریق:. ١١

انجز لوحدي كل العمل.أ. 

اوزع العمل مع المدرب المساعد.ب. 

احب ان اوزع العمل ولكن تحت مراقبتي.ج. 

احب ان استزید من المعلومات عن طریق:. ١٢

قراءة الترجمات المنشورة عن الكتب االخرى.أ. 

قراءة النشرات االجنبیة مباشرًة.ب. 

انا ال اقرا ابدًا ولكن الخص من معرفتي العلمیة والصحف الریاضیة والدورات التدریبیة.ج. 

المدرب االفضل حسب رایي هو:. ١٣

المدرب الذي له مهنة واحدة وهي التدریب فقط.أ. 

.المدرب الذي له مهنة اخرى ویقوم بالتدریب عند امتالك الوقتب. 

مـــدرب)، -مـــدرب)،(موظفب. المـــدرب الـــذي یجمـــع المهـــن االخـــرى المرتبطـــة بالتـــدریب (طبیـــج. 

مدرب)، (اداري في النادي ومدرب).-(مدرس

احب ان اعمل اكثر مع:. ١٤

الالعبین المتقدمین.أ. 

فرق الشباب.ب. 

فرق الناشئین واالشبال.ج. 



تصنیف مدربي كرة القدم على وفق التقییم الذاتي

٢٩٤

كوني مدرب كرة قدم احب ان اكون:. ١٥

ظار ودائمًا في وسط الفریق.في محط االنأ. 

خارج محط انظار الفریق في اكثر االحیان.ب. 

في محط انظار الفریق ودونه حسب الحالة واحتیاج الفریق.ج. 

كمدرب افضل ان:. ١٦

اربح طوال الوقت.أ. 

اخسر طوال الوقت.ب. 

ان اربح واخسر.ج. 

االهم بالنسبة لي هو:. ١٧

عائلتي (الزوجة واالطفال).أ. 

عائلتي الریاضیة (الفریق والنادي).ب. 

االثنین معًا.ج. 

احب ان اعمل:. ١٨

فقط في ملعب كرة القدم.أ. 

ان اشرح فقط وان ینفذ الالعبون وحدهم.ب. 

ان اشرح وانفذ معًا مع الالعبین. ج. 

باعتقادي االفضل لفریقي هو:. ١٩

الالعبون تطبیقها.خطط بسیطة موضوعة من قبلي بغض النظر ان كان یستطیع أ. 

خطط موضوعة من الالعبین من خالل امكانیاتهم وخصائصهم ومستویاتهم.ب. 

جمع الخطط الجیدة مع خصائص الالعبین.ج. 



أحمد مؤید حسین

٢٩٥

  )٢الملحق (

یوضح كیفیة تصحیح مقیاس التقییم الذاتي لمدرب كرة القدم
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