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مستخمص البحث
يهدف البحث الى التعرف عمى:
 المشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية. الفروؽ في أبعاد المشكالت التػي تواجػه مػدربي كػرة القػدـ فػي ألمنطقػه الشػمالية حسػب الخبػر ودرجػةالنادي.
واسػتخدـ البػاح وف المػػن ا الويػفي لمالهمتػه وطبيعػػة البحػثن وتػـ تنفيػػع التجربػة مػ

مػػدربي

كػرة القػػدـ الػػعي يم مػوف انديػػة الدرجػػه الممتػا ة واالولػ فػػي المطقػة الشػػمالية لمموسػػـ الريا ػػي - 3122
3123ن اع تم ؿ مجتمع البحث بمدربي اندية (المويؿن سميمانيةن ال ورة ن يالح الديفن ئال ن غا
الشماؿن الطو نال ػورةن المسػتقبؿ المشػرؽن سػيرواف الجديػدن بيػرين يريفػاني ن يػنا ة اربيػؿ ن تمعفػرن
س ػػميؿن بروس ػػؾن الفت ػػوة ن رن ػػدريف ا والب ػػال

ػػددرـ  29م ػػدرباي حي ػػث ت ػػـ اختي ػػاررـ بالطريق ػػة العمدي ػػة

وت ػػمنت اج ػراهات البحػػث اسػػتخداـ مقيػػاي المشػػكالت الخػػاي بالمػػدربيف وال ػعي ا ػػد بػػدر دويكػػات
 3116ن واسػػتقرؽ تنفيػػع التجربػػة ال ػػة أيػػاـ رػػي لممػػد مػػف  3123/2/37-25تػػـ في ػػا تو يػػع المقيػػاي
م المدربيف .واستخدـ الباح وف الوسائؿ اإلحيائية اآلتية( :الوسط الحسابي و االنحراؼ المعياري و
اختبار  Tلمعينات المستقمه والنسبة المئوية ومعامؿ االرتباط البيسط (بيرسوفاا.
وتوصل الباحثون الى االستنتاجات اآلتية:
 كانت المشكالت التي يواج ا مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية فػي مسػتو( ( كبيػرة جػدا نكبيرةا في جميع المجاالت دا مجاؿ اال الـ حيث كاف مستو( المشكالت في مستو(( قميمةا

 جػ ػػاهت المشػ ػػكالت التػ ػػي يواج ػ ػػا المػ ػػدربيف حسػ ػػب متقيػ ػػري الخب ػ ػرة ودرجػ ػػة النػ ػػادي متسػ ػػاويةومتشاب ة إل حد كبيرة

Abstract
Problems that face football coaches in the northern
region
Assist. Lecturer Mohammed Kh. Salih

Mr. Aqeel mohammed tahir

Mr.Ahmed mahmoud younes

The research aims to identify:
-The problems facing football coaches in the northern region.
-Differences in the dimensions of the problems facing football coaches
in the northern region depending on experience and the degree of the
club.
The researchers used a descriptive approach to relevance and
ature of the research, was carried out the experiment on the football
coaches who represent clubs Premier and first in Almtqh North for
season 2011 -2012, as a research community trainers clubs (Mosul,
Sulaymaniyah, revolution, salads, Ialy, North Gas, Tuz, revolution, a
bright future, Sirwan new, Pierce, Zyrevana, industry Arbil, Tal Afar,
Smeal, Brosk, bully, Hendrin) and totaling 18 trainers were chosen way
intentional and included measures search use scale problems for
trainers and prepared by Badr Dweikat 2005, and the experiment took
three days for the duration of 14-26/1/2012 scale was the distribution
of the trainers. The researchers used statistical methods the following:

(arithmetic mean and standard deviation and T test for independent
)samples and the percentage coefficient link Albest (Pearson
The researchers reached the following conclusions:
-The problems faced by football coaches in the northern region in the
level of (very large, large) in all areas except in the area where the level
)of media problems at the level of (a few
-The problems faced by coaches by the variables of experience and
the degree of the club equal and similar to a large extent

 -1التعريف بالبحث
 1-1ألمقدمه وأهمية البحث
تعتبر لعبة كرة القدـ المعبػة الشػعبية األولػ فػي العػالـ وعات القا ػدة الجماريريػة الكبيػرة
ف ػػي غنيػػة بالم ػػارات االساسػػية التػػي تتمي ػ بالجمػػاؿ والتػػي نػػد أداهرػػا بشػػكؿ مػػتقف فان ػػا ت يػػر
أ جػػاب الجمػػارير والمتػػابعيف ل ػػا ولعػػؿ رػػعا سػػبب شػػعبية وجماريريػػة رػػع المعبػػة رػػعا مػػاد
بالقائميف مي ا باالرتماـ بكافة المجاالت التػي تعمػؿ مػ تطويررػا بشػكؿ ػاـ وربمػا يػاتي فػي
مقػػدمت ا مجػػاؿ التػػدريب الريا ػػي اع يعػػد التػػدريب الريا ػػي مميػػة مميػػة ن وفنيػػة ن تخ ػػع فػػي
جورررػػا إل ػ العديػػد مػػف المعػػارؼ والمعمومػػات العمميػػة والق ػوانيف التػػي ت ػػدؼ الويػػوؿ بػػالفرد إل ػ
أ مػ المسػػتويات الم اريػػة والبدنيػػة والفنيػة ن وال يقتيػر مػ علػػؾ بػؿ يعػػد التػػدريب مميػػة تربويػػة
منظمػه مبنيػة مػ أسػي ومبػػادئ مميػة لمتربيػة البدنيػة الشػػاممة المت نػةن ب ػدؼ محاولػة الويػػوؿ
بالفرد إل أ م المستويات في نوع النشاط المختارن لعلؾ نجد بػاف التػدريب الينحيػر فقػط مػ
األمور الفنيػة كطػرؽ المعػب والخطػط التكتيكيػة وشػكؿ األحمػاؿ التدريبيػة ن بػؿ أن ػا مميػة تتطمػب
التعامؿ مع جميع األبعاد التدريبية والفنية والنفسية واإلمكانػات البشػرية والماديػة  .ومػف رنػا يمكػف
القػوؿ بػاف مميػػة التػدريب مميػػه يػعبه وتحتػػاج إلػ شخيػػية عات طػابع خػػاي بحكػـ التعامػػؿ

المباشر مع الال بيف واإلدارييف واأل الـ ف ػي تحتػاج إلػ مج ػود عرنػي وجسػمي كبيػريف لػعلؾ
فاف شخيػية المػدرب وسػموكه لػه التػا ير البػال فػي تحقيػؽ النجػاح واالسػتمرار .ورػعا مااشػار إليػه
(ظاررن 3112ا باف المدرب الريا ي رو محور ألعمميه التدربيه وبواسطته يمكف تحقيؽ أرداؼ
العمميػة ف ػو المحػرؾ الرئيسػي والعمػود الفقػري ألي نشػاط ن فعميػه تقػع مسػئولية تخطػيط وتنفيػع
العممية التدريبية وفقا "لما تقت يه المنافسة و البطولة وتبعا لإلمكانات المتاحة ( .ظاررن 3112
الدرسػػة تسػػتمد أرميت ػػا مػػف أرميػػة التػػدريب الريا ػػي والمػػدرب
ا
ن 26ا ويػػر( البػػاح وف بػػاف رػػع
الريا ػػي الػػعي يعػػد الد امػػة االساسػػيه التػػي تقػػوـ مي ػػا ألمنافسػػه ألريا ػػيه رػػعا مػػف ج ػػة ن ومػػف
ج ػػة أخػػر( فػػاف أرميػػة رػػع الد ارسػػة تنب ػػؽ مػػف خػػالؿ معرفػػة المشػػكالت التػػي تواجػػه مػػدربي ك ػرة
القػػدـ ف ػػي المنطقػػه ألش ػػماليه وتشخيي ػ ا حي ػػث اف التعػػرؼ مػ ػ طبيعػػة ر ػػع المشػػكالت يس ػػا د
المسػػئوليف سػواه فػػي و ارة الشػػباب أو اتحػػاد كػرة القػػدـ مػ تقػػديـ يػػد العػػوف والمسػػا دة فػػي تالفػػي
وتجاو را
 2-1مشكمة البحث
نظػ ار لمطػػابع التنافسػػي والشػػعبية الواسػػعة لمعبػػه كػرة القػػدـ ف ػػال ػػف االرتمػػاـ بمسػػتويات
الفرؽ ونتائج ا نجد باف رعا يفػر

مػ المػدرب مسػوؤلية كبيػر فػي تحػدي ومواج ػة اليػعوبات

والمعوقػات المتعمقػػة بػالال بيف واإلمكانيػػات المتػػوفرة فػي االنديػة واداراة النػػادي واإل ػالـ والتػػي قػػد
تواج ه أ ناه ممه لعلؾ نجد المدربيف يتعر وف لك ير مػف ال ػقوطات النفسػية والعمميػة التػي قػد
تعمػػؿ م ػ إرب ػاؾ واسػػتمرار مم ػػـ بشػػكؿ مػػنظـ وبالتػػالي تحػػد مػػف قػػدرات ـ وخب ػرات ـ بالويػػوؿ
بالال بيف إلي المستويات العميا ن وبالتػالي فػاف تحديػد وتشػخيي رػع اليػعوبات ودرجػة ارميت ػا
يم ؿ الخطوة االول والمنطقية لعالج ان ومف رنا جاهت مشكمه البحث لتسارـ فػي إيجػاد الحمػوؿ
والمقترحػػات و ػػالج المشػػكالت واليػػعوبات التػػي اف تركػػت مػػف دوف د ارسػػة مميػػه ف ن ػػا سػػوؼ
تتفاقـ وييعب و ح حموؿ لمعالجت ا فيما بعد.

 3-1أهداف البحث
 2-4-2التعرؼ م المشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية.
 3-4-2التعػػرؼ م ػ الفػػروؽ فػػي أبعػػاد المشػػكالت التػػي تواجػػه مػػدربي ك ػرة القػػدـ فػػي المنطقػػة
الشمالية حسب ألخبر ودرجة النادي.
 4-1فرض البحث
 2-5-2وجػػود فػػروؽ عات داللػػه غيػػر معنويػػة فػػي أبعػػاد المشػػكالت التػػي تواجػػه مػػدربي كػرة القػػدـ
في المنطقة الشمالية حسب الخبر ودرجة النادي.
 5-1مجاالت البحث
 2-6-1المجػػاؿ البشػػري :مػػدربي أنديػػة المنطقػػة الشػػمالية لمدرجػػة الممتػػا ة واألولػ المسػػجميف فػػي
اتحاد كرة القدـ لمعاـ 3123-3122
 3-6-2المجاؿ المكاني  :مقرات أندية المنطقة الشمالية.
 4-6-2المجاؿ ال ماني  :الفترة ال منية الواقعة بيف 3123 / 2 / 37-25
 6-1مصطمحات البحث
 2-7-2المشػػكالت  :رػػيم مع ػػالت أو معوقػػات قػػد تكػػوف إداريػػة أو افنيػػة تعمػػؿ مػ يػػعوبة
تحقيؽ ال دؼ المرجو تحقيقه م ( ميطف ن  2::7ن 24ا
 3-7-2المػػدرب الريا ػػي  :رػػوم القائػػد المتفػػرغ لم نػػة التػػدريب الريا ػػي لبنػػاه ال بيػػه وا ػػدادرـ
بدنيا وفنيا واجتما يا ونفسيا لمويوؿ ب ـ ال المسػتويات الريا ػية العاليػة ويػدفع ب ػـ الػي ميػداف
البطوالت ألريا يهم ( .بد الخالؽ ن  2:92ن 53ا

 1-2االطار النظري
 1-1-2طبيعة العممية التدريبية والمدرب:
تستم ـ البراما التدريبية وجود القيادة الكفوهة المتم مػة فػي المػدرب واليػاتي رػعا أال إعا حيػؿ
المػدرب مػ التػدريب الم نػي الكػافي وأيػبح قػاد ار مػ ف ػـ المشػكالت التػي يت ػمن ا ميػداف
التػدريب .وي ػيؼ جػو نػ وآخػروف أنػه يجػب أف يتػوفر فػي المػدرب الجيػد لمقيػاـ بػدور الرشػاقة
والم ارة والمعرفة والقدرة م التنظيـ وادراكه لممشكالت التي تواج ه ولكي يستطيع المدرب القياـ
بتمؾ الم مة اليعبة اتفقت أغمب الم ارجػع العمميػة فػي مجػاؿ التػدريب والمػدربيف مػ تػوفر ػدة
وامؿ أل داد المدرب الكؼه  .فعكر جالوف أف العمؿ في التدريب الريا ي يتطمب التفاني في
العمؿ والت حية وأف يكوف لد( المدرب اليفات التربويػة والم نيػة والبدنيػة والشخيػية المناسػبة
لمعمػؿ ب ػعا المجػاؿ( .ظػارر ن  3112ن 28ا ول ػعا تقػع مػ

ػاتؽ المػدرب الريا ػي واجبػات

ومسؤوليات رامة كالتخطيط لعمميات التعميـ والتػدريب والمنافسػة ومعاونػة الال بػيف مػ اكتسػاب
خبػرات النجػاح وتنظػيـ وتسػجيؿ التقػارير ن وتحميػؿ كفايػة الال بػيف م ار يػا الفػروؽ الفرديػة بيػن ـ
وفقا "لظروؼ المنافسات في مواقؼ التدريب والمنافسة كما تقع م المدرب والريا ي مسػؤولية
التوجيه واإلرشاد النفسي لال بيفن اع أف إرشادات المدرب وتوجي اته مف العامؿ ال امة التي تؤ ر
تا ي ار بالقا م الحالة النفسية لمفرد الريا ين وكعا التوقيت اليحيح ل ع اإلرشادات إ افة إل
مسؤوليته في مسػا دة الال ػبن مػ أف– يف ػـ نفسػه ومشػاكمه وأف يسػتقؿ إمكانياتػه العاتيػة مػف
قػدرات وم ػارات واسػتعدادات واتجارػاتن وأف يختػار الطػرؽ واألسػاليب اليػحيحة التػي تحقػؽ
لال ػب الويػوؿ ألردافػه وب ػعا يكػوف مػف أرػـ مسػئوليات وواجبػات المػدرب الريا ػي االرتمػاـ
بالمشاكؿ والمتا ب التي ييادف ا الال بيف خارج نطاؽ النشاط الريا ي وداخمه ن حت ال يتا ر
مسػتوارـ بتمػؾ العوامػؿ( .لطفػي ن2::6ن 35:ا ومػف رنػا نسػتطيع القػوؿ بػاف م مػة التػدريب
م مة يعبة وشػاقةن واف االرتقػاه بعمميػة التػدريب وا ػداد وتطػوير الكفػاهات التدريبيػة بحاجػة إلػ
إستراتيجية تكامميػة فرديػة و جما يػة"تعمػؿ مػ تاريػؿ المػدربيف فػي الجوانػب المعرفيػة والم نيػة
والتي مف شان ا إ داد مدرب ريا ي يستطيع التعامؿ مع الفئات المختمفة وتفعيؿ دوررـ في
المشاركة بالمنافسات الريا ية.

 2-1-2الصعوبات والمعوقات التي تواجه المدربين:
لقػػد أجريػػت العديػػد مػػف الد ارسػػات العمميػػة سػػابقا وحػػدي ا س ػواه كانػػت محميػػه او ربيػػه أو
الميه في مجاؿ المعوقات التي تواجه المػدربيف أ نػاه العمميػة التدربيػه سػواه كانػت مػ مسػتو(
األلعاب الجما ية أو الفردية وأجمعت اغمب الدراسات م أف رع المعوقات تكمف في الجوانب
االداريه واالتحادات الخاية بكؿ فعاليه والال بيف أنفس ـ ونقي اإلمكانات الموجودة في االنديػه
إ افة ألي الجانب اإل المي وجانب الحكاـ ن كعلؾ وأجمعت دراسات اخر( ف وجود مشػكالت
تتعمؽ بالناحية االجتما ية مف حيث دـ تشجيع األرؿ م ممارسة النشاط الريا ي او العمؿ
فػػي الميػػداف الريا ػػي .مػػف خػػالؿ ماتقػػدـ مػػف ػػر

نجػػد بػػاف رػػع اليػػعوبات تجعػػؿ العمميػػة

ألتدريبػػه بشػػكؿ ػػاـ والمػػدرب م ػ وجػػه الخيػػوي أمػػا مع ػػمة كبيػػر بحيػػث تػػؤ ر سػػمبا م ػ
األرداؼ واإلغ ار

((http://www.startimes.com

المراد تحقيق ا.

 2-2ألدراسات السابقة:
 1-2-2دراسة عزيز ،عبدالرحمن()1986
"المشكالت التي تواجهه رياضهة الجمبهاز فهي دولهة البحهرين" رػدفت الد ارسػة إلػ التعػرؼ
م أرـ المشكالت التي تؤدي إل

دـ تقدـ ريا ة الجمبػا فػي البحػريف واألرميػة النسػبية لكػؿ

مشكمة وت منت العينة الث مجمو ػات (القػادة ن قطػاع البطولػةن الال بػاتا واسػتخدـ الباحػث (
المالحظػػةن المقابمػػة الشخيػػية ن االسػػتبياف ا كوسػػائؿ لجمػػع البيانػػات وأظ ػػرت النتػػائا أف ػػدـ
اإلمكانػات والتخطػيط وحدا ػة

ػد دولػة البحػريف بالد ارسػات الجامعيػة فػي المجػاؿ الريا ػي وقمػة

االحتكػػاؾ و ػػدـ ارتمػػاـ أوليػػاه األمػػور بالريا ػػة بيػػفة امػػة الجمبػػا بيػػفة خايػػة رػػي أرػػـ
المشكالت التي تعتر

تقدـ الريا ة ( .ي ن  2:97ن 3ا

 2-2-2دراسة ظاهر،كمال عارف() 2001
الصعوبات اإلدارية لمدربي كرة اليد في العراق" ردفت الد ارسػة إلػ تحديػد أرػـ المشػاكؿ
التي تواجه مدربي مرة اليد في العراؽ ودراسة بع

المتقيرات التي يمكف أف تؤ ر في المشكالت

اإلدارية لمدربي كرة اليد في العراؽ وري ( الخبرة بالتدريبن الخمفية الريا ػية لممػدرب ن مسػتو( ا

القائـ بتدريب ا اأجريت الدراسة م

ينة قوام ا  61مدرب تـ اختياررـ مديا ن وأسفرت الد ارسػة

ب ػػاف الخمفي ػػة الريا ػػية لمم ػػدرب ال تع ػػد ػػامال م ػػؤ ار ف ػػي أحساس ػػة ف ػػي المش ػػكالت اإلداري ػػة الت ػػي
يواج ا واف مدربي الفرؽ عات المستو( العالي يعانوف مػف مشػكالت أداريػة اقػؿ ممػا يعػاني منػه
م ػػدربو الناش ػػئيف واويػ ػ الباح ػػث ف ػػي أقام ػػة دورات لمم ػػدربيف الق ػػر

من ػػا ب ػػالطرؽ الي ػػحيحة

لمواج ة المشكالت التػي تحػوؿ دوف تنفيػعرـ لبػرامج ـ ن واالرتمػاـ بمػدربي الناشػئيف والعمػؿ مػ
حؿ ما يواج ـ مف يعاب تحوؿ دوف تحقيق ـ لممباريات الريا ية المطموبة(.ظاررن3112ن 2ا

 -3إجراءات البحث
 1-3منهج البحث  :استخدـ الباح وف المن ا الويفي لمالئمة وطبيعة مشكمة البحث.
 2-3مجتمهها البحههث وعينتههه  :اشػػتمؿ مجتمػػع البحػػث

م ػ مػػدربي ك ػرة القػػدـ لمدرجػػة الممتػػا ة

واألول في المنطقة الشمالية لمموسـ ( 3123 - 3122ا اع تم ؿ مجتمػع البحػث بمػدربي انديػة
(المويػػػؿن سػ ػػميمانيةن ال ػ ػػورة ن يػػػالح الػ ػػديفن ئػ ػػال ن غػ ػػا الشػ ػػماؿن الطػ ػػو نال ػػورةن المسػ ػػتقبؿ
المش ػػرؽن س ػػيرواف الجدي ػػدن بي ػػرين يريف ػػانين ي ػػنا ة اربي ػػؿن تمعف ػػرن س ػػميؿن بروس ػػؾن الفت ػػوة ن
رنػػدريفا والبػػال

ػػددرـ  29مػػدرباي حيػػث تػػـ اختيػػاررـ بالطريقػػة العمديػػة وقػػد حػػري البػػاح وف اف

تم ػػؿ ينػػة البحػػث المػػدربيف المسػػجميف فػػي كشػػوفات االتحػػاد والػػعي تسػػمي ـ أنػػديت ـ فػػي كشػػوفات
المباريػػات الخايػػة باالتحػػاد وبػػعلؾ شػػممت ينػػة البحػػث مجتمػػع البحػػث باكممػػة والتػػي شػػكؿ نسػػبة
.%211م ػػف مجتم ػػع البح ػػث والج ػػدوالف (2ا و (3ا يو ػػحاف تو ي ػػع أفػ ػراد ين ػػة الد ارس ػػة حس ػػب
متقيرات الدراسة.

الجدول ()1
يبيف تو يع افراد مجتمع البحث و ينته حسب متقير الخبرة

الخبرة

العدد

النسبة المئوية

اقل من ( )5سنوات

:

%61

()5سنوات فما فوق

:

%61

المجموع

29

%211

الجدول ()2
يبيف تو يع أفراد مجتمع البحث و ينته حسب متقير درجة النادي

الخبرة

العدد

النسبة المئوية

الدرجة الممتازة

9

%55.5

الدرجة االولى

21

%66.7

المجموع

29

%211

 3-3وسائل جما البيانات
استخدـ الباح وف الوسائؿ اآلتية (تحميؿ محتو( الميادرنواستمارة االستبيافاوالتي يمكف
الحيوؿ مف خالل ا م البيانات والمعمومات المطموبة لحؿ مشكمة البحث وتحقيؽ األرداؼ .

 4-3وصف مقياس المشكالت التي تواجه المدرب وتصحيحه
استخدـ الباح وف مقياي المشكالت التي تواجه المػدربيف الػعي أ ػد (بػدر دويكػاتا كميػة
العموـ التربوية /قسـ التربية الريا ػية /فمسػطيف ن3115ا .المقيػاي مكػوف مػف (45ا فقػرة وتكػوف
اإلجابة م وفؽ خمي بدائؿ وري (مشكمة كبيرة جدان مشكمة كبيػرة ن مشػكمة متوسػطة ن مشػكمة
قميمةن مشكمة قميمة جداا وتعط أو اف الدرجات (2-3-4- 5-6ا م التوالي لمفقػرات نوتو ػت
الفقرات م (7ا مجاالت.
الجدول ()3
يبيف مجاالت مقياي المشكالت التي تواجه المدرب وفقرات كؿ مجاؿ
ت

المجاالت

الفقرات

مجموع فقرات كؿ مجاؿ

2

الال بيف

7-6-5-4-3- 2

7

3

اإلمكانات

24-23-22-21-:-9 -8

8

4

إدارة النادي

29-28-27-26-25

6

5

االتحاد

35-34-33-32-31-2:

7

6

المدرب

3:-39-38-37-36

6

7

اإل الـ

45-44-43-42-41

6

وتـ تيحيح المقياي حسب السمـ العي أ د بدر دويكات وكما يمي
 %91فما فوؽ  :مشكالت كبيرة جدا
 : %8:.: -81مشكالت كبيرة
 : %7:.: -71مشكالت متوسطة
 : %6:.: -61مشكالت قميمة
اقؿ مف : % 61مشكالت قميمة جدا (دويكات ن3116ن24-23ا

 5-3المعامالت العممية لممقياس:
م ػ الػػرغـ مػػف اف المقيػػاي مققػػف وتػػـ تطبيقػػه م ػ

ينػػة مػػف المػػدربيف ولػػه معػػامالت

ممية الية اال اف الباح وف قاما باستخراج معامالت ممية لممقياي ف طريؽ :
 1-5-3الصدق الظاهري :قاـ البػاح وف بعػر

المقيػاي مػ مجمو ػة مػف السػادة عوي الخبػرة

واالختياي  في مجاؿ مـ التػدريب الريا ػي واالدارة والتنظػيـ والقيػاي والتقػويـ لمعرفػة أرائ ػـ
حػوؿ يػػالحية المقيػػاي ن وبعػػد أف تػػـ تفريػ إجابػات السػػادة الخبػراه وقػػد حيػػمت فقػرات المقيػػاي
م نسب اتفاؽ  %211ويعد رعا اإلجراه وسيمة لمتاكد مف يدؽ المقياي حيػث أشػار (Ebelا
إل ػ أف مأحسػػف وسػػيمة لمتحقػػؽ مػػف اليػػدؽ الظػػارري رػػو قيػػاـ ػػدد مػػف المختيػػيف بتقػػدير مػػد(
تم يؿ الفقرات لميفة المراد قياس امEbel ,1972,555) .ا
 2-5-3الثبات بطريقة (االختبار واعادة االختبار):
قػاـ البػاح وف بتطبيػؽ المقيػاي قيػد الد ارسػة مػ

ينػة مؤلفػة مػف (7ا مػدربيف م مػو انديػػة

المنطقة القربية وا يد تطبيؽ المقياي م نفي المدربيف بعد مرور (26ا يوـ وباستخداـ معامؿ
االرتباط بيف االختباريف األوؿ وال اني بيف أف معامؿ االرتباط لممقياي بم

(1892ا .

 6-3تطبيق المقياس:



أ  .د هاشم احمد سليمان  /كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل  /قياس وتقويم
أ.م.د سبهان محمود زهيري  /كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل  /قياس وتقويم
أ .م.د إيثار عبد الكريم قاسم  /كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل  /قياس وتقويم
أ.د

راشد حمدون  /كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل /ادراة وتنظيم

أ.م .د عدي غانم الكواز  /كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل /ادراة وتنظيم
م .د طارق حسين

 /كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل  /علم التدريب الرياضي

م .د علي زهير  /كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل  /علم التدريب الرياضي
م .م هادي احمد  /كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل  /علم التدريب الرياضي
م .م محمود حمدون يونس  /كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل  /علم التدريب الرياضي

بعد استكماؿ المستم مات العمميػة المطموبػة إل ػداد وت يئػة مقيػاي المشػكالت التػي تواجػه
المػػدرب تػػـ تطبيقػػه م ػ

ينػػة البحػػث بتػػاري (3123/2/29-25ا تػػـ بعػػدرا جمػػع البيان ػػات

وتفريق ا وادخال ا ال الحاسب اآللي لمعالجت ا إحيائيا.
 7-3الوسائل اإلحصائية:
تـ استخراج الوسائؿ اإلحيائية باال تماد م الحقيبة اإلحيائية (Spssا وري كما يمي :
 الوسط الحسابي -االنحراؼ المعياري

 معامؿ االرتباط البسيط اختبار_ _Tلمعينات المستقمة -النسبة المئوية

 -4عرض النتائج ومناقشتها
سيتـ ر

النتائا ومناقشت ا مف خالؿ البيانات اإلحيائية التي تـ الحيوؿ مي ا مف

خالؿ ينة البحث بقية التاكد مف تحقيؽ أرداؼ الدراسة وكاالتي -:
 1-4عرض نتائج المشكالت التي تواجه مدربي كرة القدم في المنطقة الشمالية .
 1-1-4عرض ومناقشة المشكالت التي تواجه مدربي كرة القدم في مجال الالعبين .

الجدوؿ (5ا يبيف األوساط الحسابية

والنسب المئوية لممشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية في مجاؿ الال بيف.
المتوسط

النسبة

الحسابي

المئوية

2

دـ الت اـ الال بيف بالتدريب

5

%91

درجة كبيرة جدا

3

دـ جدية الال بيف بالتدريب

5

%91

درجة كبيرة جدا

4

دـ توفر الوقت الكافي لال بيف لمتدريب

486

%81

درجة كبيرة

5

قة الال بيف بقدرات ـ ألم ارية قميمة

487

%83

درجة كبيرة

6

خوؼ الال بيف مف اإليابة

487

%83

درجة كبيرة

7

يعوبة تطبيؽ الال بيف لواجبات خطط المعب

486

%81

درجة كبيرة

متوسط الفقرات

488

%85

درجة كبيرة

ت

الفقرات

درجة المشكالت

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ (5ا يت ػػح اف مسػػتو( المشػػكالت التػػي تواجػػه مػػدربي ك ػرة القػػدـ فػػي
المنطقػػة الشػػمالية كانػػت كبي ػرة جػػدا م ػ الفق ػ ارت (2ن 3ا حيػػث بمقػػت النسػػبة المئويػػة لالسػػتجابة
م كمتا الفقرتيف (%91ا في حيف كانت مستو( المشكالت بدرجة كبيرة مػ الفقػرات (  4ن 5
ن  6ن  7ا إع بمقػػت النسػػبة المئويػػة لالسػػتجابة مي ػػا م ػ الت ػوالي (  %81ن  %83ن  %83ن
 %81ا أما فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لممشكالت في مجاؿ الال بيف فقد كانت كبيرة حيػث بمقػت
النسبة المئوية لالستجابة مي ا (  %85ا .
ويع ػ و البػػاح وف علػػؾ أف الم ػػدرب الريا ػػي يكػػوف اقػػرب إلػ ػ ال ػػب ك ػرة القػػدـ م ػػف أي
شػػخي أخػػر فػػي النػػادي ورػػو بػػعلؾ ا مػػـ باليػػعوبات التػػي تواجػػه نػػدما تتعمػػؽ رػػع اليػػعوبات
بجديػػة التػػدريب والتػ اـ الال بػػيف بػػاداه الوحػػدات التدريبيػػة وخػػوؼ الال بػػيف مػػف التعػػر

لإليػػابة

وغيررا مف اليعوبات والمشاكؿ األخر( التي تعبر ف مشكمة كبيرة لممدرب مف وج ة نظرة .
 2-1-4عرض ومناقشة المشكالت التي تواجة مدربي كرة القدم في مجال االمكانات .

الجدوؿ (6ا يبيف األوساط الحسابية
والنسب المئوية لممشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية في مجاؿ االمكانات

الفقرات

ت
8

دـ توفر وامؿ األمف والسالمة لد( الال بيف

9

دـ توفر المال ب القانونية لمتدريب.

:

دـ توفر األدوات المطابقة لموايفات الدولية لمتدريب

21

دـ توفر وسائؿ النقؿ الال مة لممباريات والتدريب

.

 22ارتفاع أسعار المالبي واألدوات الريا ية .
23

24

المال ب المخيية لمتػدريب ال تتناسػب مػع ػدد الفػرؽ
التي تتدرب مي ا
االتح ػػاد ال يق ػػر ر مكافػ ػ ت مالي ػػة لمم ػػدرب تتف ػػؽ وحج ػػـ
البطوالت التي يتـ تحقيق ا
متوسط الفقرات

المتوسط

النسبة

الحسابي

المئوية

582

%93

درجة كبيرة جدا

5

%91

درجة كبيرة جدا

487

%83

درجة كبيرة

582

%93

درجة كبيرة جدا

486

%81

درجة كبيرة

5

%93

درجة كبيرة جدا

584

%97

درجة كبيرة جدا

48:

%91

درجة كبيرة جدا

درجة المشكالت

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ (6ا يت ػػح اف مسػػتو( المشػػكالت التػػي تواجػػة مػػدربي ك ػرة القػػدـ فػػي
المنطقػػة الشػػمالية كانػػت كبي ػرة جػػدا م ػ الفق ػرات (  8ن  9ن  21ن  23ن  24ا اع بمقػػت النسػػبة
المئوية مي ا م التوالي (  %93ن  %91ن  %93ن  %99ن  %97ا في حيف كانت مستو(
المشكالت كبيرة م الفقرات ( :ن 22ا اع بمقت النسبة المئوية لالستجابة مي ا م التوالي
( %83ن %81ا اما فيما يتعمؽ بالدرجػة الكميػة لممشػكالت فػي مجػاؿ اإلمكانػات فقػد كانػت كبيػرة
جدا حيث بمقت النسبة المئوية لالستجابة مي ا (%91ا.

ويع ػ و الباح ػاف السػػبب فػػي علػػؾ ال ػ معانػػاة المػػدرب فػػي تػػوفر كػػؿ مػػا تحتاجػػة العمميػػة
التدريبية مف منشػاهات ريا ػية تتم ػؿ فػي المال ػب الخايػة بالتػدريب واف تػوفرت رػع المال ػب
فان ا تكوف غير يػالحة مػف حيػث ار ػيت ا كػعلؾ قمػة او غيػاب االج ػ ة واالدوات التػي تحتاج ػا
المػػدرب ا نػػاه قيامػػه بالوحػػدة التدريبيػػة رػػعا مػػف جانػػب ن ومػػف جانػػب اخػػر فػػاف المػػدرب يشػػعر فػػي
بع

االحياف اف مقدار ما يستحيؿ مية مف مكافػات ماديػة التتناسػب مػع حجػـ مػا يقدمػه مػف

مؿ مع النادي رع األسباب بطبيعت ػا تولػد مشػاكؿ كبيػرة جػدا لممػدرب الريا ػين ورػعا مػا اشػار
اليػ ػه (الق ػػدومي ن 2::8ا ب ػػاف

ػػعؼ المي اني ػػة المخيي ػػة لاللع ػػاب وارتف ػػاع اس ػػعار المالب ػػي

الريا ية و دـ يرؼ بدؿ موايػالت و ػدـ يػالحية االدوات المتػوفرة او غياب ػا يعتبػر مػف ارػـ
المشاكؿ التي تواجة المدربيف بدرجة كبيرة جدا (القدومين 2::8ن 243ا
 3-1-4عرض ومناقشة نتائج المشكالت التي تواجة مدربي كرة القهدم فهي المنطقهة الشهمالية
في مجال ادارة النادي
الجدوؿ (7ا يبيف األوساط الحسابية والنسب
المئوية لممشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية في مجاؿ إدارة النادي
الفقرات

ت

 25أدار ة الن ػػادي ال تق ػػرر مكاف ػػاة مالي ػػة لمم ػػدرب تتف ػػؽ
وحجـ البطوالت التي يتـ تحقيق ا
26

27

إدارة الن ػػادي ال تق ػػرر مكافػ ػ ت مالي ػػة لال ب ػػيف تتف ػػؽ
وحجـ البطوالت التي يتـ تحقيق ا
إدارة النػػادي ال تػػوفر نظامػػا خايػػا لتقعيػػة الال بػػيف
طيمة فترة المسابقات

 28إدارة النػ ػػادي ال ت ػ ػػتـ بالق ػ ػػدر الكػ ػػافي لح ػ ػػؿ مش ػ ػػاكؿ

المتوسط

النسبة

الحسابي

المئوية

487

582

%83

%93

درجة المشكالت

درجة كبيرة

درجة كبيرة جدا

583

%95

درجة كبيرة جدا

5

%91

درجة كبيرة جدا

الال بيف
29

إدارة الن ػ ػػادي ال ت ػ ػػتـ بت ػ ػػوفير المالب ػ ػػي الريا ػ ػػية
الالئقة لال بيف
متوسط الفقرات

487

%83

درجة كبيرة

48:

%89

درجة كبيرة

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ (7ا يت ػػح اف مسػػتو( المشػػكالت التػػي تواجػػة مػػدربي ك ػرة القػػدـ فػػي
المنطقة الشمالية كانت كبيرة جدا م الفقرات (  26ن  27ن 28ا اع بمقت النسبة المئوية مي ا
مػ التػوالي (  %93ن %95ن  %91ا فػػي حػيف كانػػت مسػتو( المشػكالت كبيػرة مػ الفقػرات
( 25ن 29ا اع بمق ػػت النس ػػبة المئوي ػػة لالس ػػتجابة مي ػػا مػ ػ التػ ػوالي (%83ا ام ػػا فيم ػػا يتعم ػػؽ
بالدرجػػة الكمي ػػة لممش ػػكالت ف ػػي مجػػاؿ ادارة الن ػػادي فق ػػد كان ػػت كبي ػرة حي ػػث بمق ػػت النس ػػبة المئوي ػػة
لالستجابة مي ا (%89ا.
ويع و الباح وف علؾ ال اف ادارة النادي الت تـ بحؿ مشاكؿ الال بػيف وتمبيػة احتياجػات ـ
بالقػ ػػدر الكػ ػػافي والمعقػ ػػوؿ واف ادارة النػ ػػادي ال تقػ ػػرر مكافػ ػػاهات ماليػ ػػة لال بػ ػػيف تتفػ ػػؽ مػ ػػع حجػ ػػـ
المنافسات التي يخو ػون ا والتػي فػي بعػ

االحيػاف يحققػوف م اركػ جيػدة في ػا حيػث اتفقػت رػع

النتػػائا مػػع د ارسػػة (رػػاروف ن 2::4ا نقػػال ػػف (دويكػػات ن 3116ا بػػاف المشػػكالت التػػي تواجػػة
الم ػػدربيف تتعم ػػؽ بس ػػوه التخط ػػيط م ػػف قب ػػؿ ادارة االندي ػػة و ػػدـ وج ػػود حػ ػواف تش ػػجيعية لال ب ػػيف
والمدربيف ( .دويكات ن  3116ن 3:ا

 4-1-4عرض ومناقشة نتائج المشكالت التي تواجة مدربي كرة القهدم فهي المنطقهة الشهمالية
في مجال االتحاد
الجدوؿ (8ا يبيف األوساط الحسابية
والنسب المئوية لممشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية في مجاؿ االتحاد

الفقرات

ت

 2:االتحاد ال ينظـ دورات يقؿ متقدمة لممدربيف
31

32

االتحػ ػػاد ال ي ػ ػػتـ بت ػ ػػوفير دورات يػ ػػقؿ لممػ ػػدربيف ف ػ ػػي
الخارج
االتحػػاد ال يػػو ع موا يػػد البط ػوالت م ػ فت ػرات منيػػة
مناسبة

 33االتحاد ال يشترؾ في دورات ربية وقارية ودولية
34

35

االتحػ ػػاد ال يس ػ ػػا د المػ ػػدربيف والال ب ػ ػػيف م ػ ػ ت ػ ػػاميف
مستقبم ـ
االتح ػػاد ال يق ػػرر مكافػ ػ ت مالي ػػة لمم ػػدرب تتف ػػؽ وحج ػػـ
البطوالت التي يتـ تحقيق ا
متوسط الفقرات

المتوسط

النسبة

الحسابي

المئوية

486

%81

583

%95

درجة المشكالت
درجة كبيرة
درجة كبيرة جدا

5

%91

درجة كبيرة جدا

489

%87

درجة كبيرة

583

%95

درجة كبيرة جدا

582

%93

درجة كبيرة جدا

48:

%8:

درجة كبيرة

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ (8ا يت ػػح اف مسػػتو( المشػػكالت التػػي تواجػػة مػػدربي ك ػرة القػػدـ فػػي
المنطقة الشمالية كانت كبيرة جدا م الفقرات (  31ن  32ن  34ن 35ا اع بمقت النسبة المئوية
مي ا م التػوالي ( %95ن %91ن  %95ن %93ا فػي حيػث كانػت مسػتو( المشػكالت كبيػرة
م الفقرات ( 2:ن 33ا اع بمقت النسبة المئوية لالستجابة مي ا مػ التػوالي ( %81ن%87ا
امػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالدرجػػة الكميػػة لممشػػكالت فػػي مجػػاؿ االتحػػاد فقػػد كانػػت كبيػرة حيػػث بمقػػت النسػػبة
المئوية لالستجابة مي ا (%8:ا .
ويع و الباح وف السبب في علؾ اف االتحاد فقد وجه ارتمامه بدرجة كبيرة جدا م دوري
النخبػة رػعا مػف ج ػةن مػف ج ػة اخػر( نػر( بػاف االتحػاد اليعطػي موا يػد ابتػة الجػراه المنافسػػات
والبطوالت ورعا ما يو ر بيورة سمبية م المدرب ويربؾ ممه في تحديد المن اج التدريبي .

 5-1-4عرض ومناقشة نتائج المشكالت التي تواجة مدربي كرة القهدم فهي المنطقهة الشهمالية
في مجال المدرب .
الجدوؿ (9ا يبيف األوساط الحسابية
والنسب المئوية لممشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية في مجاؿ المدرب
ت

المتوسط

الفقرات

 36أشكو مف إلقاه المسؤولية م

الحسابي المئوية
اتقي ند الخسارة

 37يعوبة تكييؼ المدرب مع الال بيف
دـ إتاحة االتحاد الفرية لممدرب لمحيوؿ م
 38دراسات متقدمة في مجاؿ التدريب
39
3:

النسبة

دـ كفاية الرواتب والمكاف ت التي تدفع المدرب
دـ وجود المعاونة اليادقة مف أ

اه النادي .

متوسط الفقرات

درجة المشكالت

584

%97

درجة كبيرة جدا

487

%83

درجة كبيرة

488

%85

درجة كبيرة

583

%95

درجة كبيرة جدا

5

%91

درجة كبيرة جدا

48:

%8:

درجة كبيرة

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ (9ا يت ػػح اف مسػػتو( المشػػكالت التػػي تواجػػة مػػدربي ك ػرة القػػدـ فػػي
المنطقة الشمالية كانت كبيرة جدا م الفقرات (  36ن  39ن 3:ا اع بمقت النسبة المئوية مي ا
م التوالي (  %97ن  %95ن %91ا في حيف كانت مستو( المشكالت كبيرة م الفقرات
( 37ن 38ا اع بمقػػت النسػػبة المئويػػة لالسػػتجابة مي ػػا مػ التػوالي (  %83ن  %85ا امػػا فيمػػا
يتعمػػؽ بالدرجػػة الكميػػة لممشػػكالت فػػي مجػػاؿ المػػدرب فقػػد كانػػت كبي ػرة حيػػث بمقػػت النسػػبة المئويػػة
لالستجابة مي ا (  %8:ا .
ويع و الباح وف علؾ ال اف المدرب يكوف دائما في حالة قمؽ و قط نفسي الي نتيجة
احساسػػه بالمسػػؤلية الممقػػاة م ػ

اتقػػة وخايػػة نػػدما يتعػػر

الفريػػؽ لمخسػػارة فانػػه اوؿ شػػما ة

لم يمة تكوف ري المدرب كعلؾ فػاف طبيعػة العالقػة التػي ينشػارا المػدرب مػع الال بػيف ل ػا اال ػر
في العمؿ دوف مشاكؿ ومعوقات ورعا يعتمد م طبيعة المدرب وشخييتة وتعاممه مع الال بيف
ورع ما اشار اليه (دويكات ن 3116ا نقال ف (حمداف ن 2::4ا باف المدرب الر يا ي يجب
اف يك ػوف عو شخيػػية تربويػػة ويػػو ر تػػا ي ار مباش ػرة فػػي التيػػور الشػػامؿ والمت ػ ف لشخيػػية الفػػرد
الريا ي ( .دويكات ن  3116ن  4ا.
 4-1-4عرض ومناقشة نتائج المشكالت التي تواجة مدربي كرة القهدم فهي المنطقهة الشهمالية
في مجال االعالم .

الجدوؿ (:ا يبيف األوساط الحسابية
والنسب المئوية لممشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية في مجاؿ اإل الـ
المتوسط

النسبة

الحسابي

المئوية

 41وسائؿ اإل الـ ال ت تـ إال بمشارير المعبة .

489

%87

درجة كبيرة

 42وسائؿ اإل الـ ال ت تـ إال بمعبة كرة القدـ وت مؿ األخر(

387

%63

درجة قميمة جدا

 43وسائؿ اإل الـ ال تس ـ في التقطية المو و ية لمعبة

389

%67

درجة قميمة جدا

 44وسائؿ اإل الـ التس ـ في تشجع الال بيف م اإلبداع

486

%81

درجة كبيرة

ت

45

الفقرات

وسػ ػػائؿ اإل ػ ػػالـ ال تقبػ ػػؿ م ػ ػ

تقطيػ ػػة إحػ ػػداث المعب ػ ػػة

باستمرار
متوسط الفقرات

درجة المشكالت

38:

%69

درجة قميمة جدا

482

%73

درجة قميمة

مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ (:ا يت ػػح أف مسػػتو( المشػػكالت التػػي تواجػػه مػػدربي ك ػرة القػػدـ فػػي
المنطق ػػة الش ػػمالية كان ػػت قميم ػػة ج ػػدا مػ ػ الفقػ ػرات (  42ن  43ن  45ا إع بمق ػػت النس ػػبة المئوي ػػة

مي ػا م ػ الت ػوالي ( %63ن  %67ن %69ا فػػي حػػيف كانػػت مسػػتو( المشػػكالت بدرج ػة كبي ػرة
م الفقرات ( 41ن 44ا إع بمقت النسبة المئوية لالستجابة مي ا مػ التػوالي (%87ن %81ا
أما فيمػا يتعمػؽ بالدرجػة الكميػة لممشػكالت فػي مجػاؿ األ ػالـ فقػد جػاهت قميمػة حيػث بمقػت النسػبة
المئويػػة لالسػػتجابة مي ػػا (%73ا ن ويعػ ػ و البػػاح وف علػػؾ إل ػ أف الم ػػدربيف وجػػدوا مػػف وس ػػائؿ
األ ػػالـ المتػػنفي الوحيػػد الػػعي ارػػتـ بالفعاليػػة أك ػػر مػػف مػػا وجػػود مػػف أدارة األنديػػة واالتحػػادات
التػابعيف ل ػػا ورػػعا مػػا أكدتػػه نتػػائا الد ارسػػة الحاليػػه المتعمقػػة بالمشػػكالت التػػي تػرتبط بػ دارة النػػادي
واالتحػػاد .ومػػف ج ػػة أخػػر( فػػاف وسػػائؿ األ ػػالـ تسػػارع إلػ تقطيػػة كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بمعبػػة كػرة القػػدـ
حتػ ػ ق ػػد تتج ػػاو ف ػػي بعػ ػ

األحي ػػاف أنش ػػطة وفعالي ػػات الف ػػرؽ الش ػػعبية مػ ػ خ ػػالؼ الفعالي ػػات

األخػػر(ن ل ػػعا فػػاف المػػدرب ال نجػػدة يعػػاني مػػف مشػػاكؿ قػػد تعيقػػه فػػي مم ػه بالقػػدر الػػعي تسػػببه
مجاالت أخر(.

 2-4عههرض ومناقشههة نتههائج المشههكالت التههي تواجههه مههدربي كههرة القههدم فههي المنطقههة الشههمالية
حسب متغير الخبرة
تـ اسػتخداـ اختبػار (تا لمجمػو تيف مسػتقمتيف لمويػوؿ الػ داللػة الفػروؽ بػيف مػدربي كػرة
القدـ حسب الخبرة .
الجدوؿ ( 21ا يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية وقيمة (تا المحتسبة لممشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية .
ت

المجاالت

2

الال بيف

اقؿ مف 6سنوات

6سنوات فما فوؽ

س

+ع

س

+ع

4.76

1.47

4.84

1.38

(تا المحتسبة
1.62

3

اإلمكانات

4.:7

1.53

4.87

1.46

2.1:

4

إدارة النادي

5.13

1.41

5.17

1831

1.47

5

االتحاد

4.:5

1.36

5.18

1.68

1.74

6

المدرب

5.11

1.35

4.:7

1.55

1.2:

7

اإل الـ

4.19

1.91

4.28

1.47

1.41

*معنوي ند نسبة خطا 1816( ا وأماـ درجة حرية (27انقيمة (تا الجدولية =23ن3
مف الجدوؿ ( 21ا يت ح باف قيمة ت المحسوبة لممشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ
فػػي المنطقػػة الشػػمالية م ػ الت ػوالي ( 1.62ن  2.1:ن  1.47ن  1.74ن  1.2:ن 1.41ا
ورػػعا القػػيـ اقػػؿ مػػف قيمػػة (تا الجدوليػػة البالقػػة (23ن3ا أي أن ػػا توجػػد فػػروؽ غيػػر معنويػػة فػػي
المشػكالت التػي تواجػه مػدربي كػرة القػدـ فػي المنطقػة الشػمالية حسػب متقيػر الخبػرة يعنػي علػؾ اف
المػػدربيف الػػعي يمتمكػػوف خبػرة اقػػؿ مػػف خمػػي سػػنوات يشػػعروف بػػنفي المشػػكالت التػػي يشػػعر في ػػا
المدربوف العيف لدي ـ خبرة أك ر مف سنواتن ويع و الباح وف السبب في علػؾ إلػ يػعوبة انتظػاـ
موا يػػد أقامػػة البطػوالت والمباريػػات وغيػػاب الػػد ـ مػػف قبػػؿ االتحػػادات واألنديػػة ل ػػـ بالقػػدر الكػػافي
والمعقػػوؿ وقمػػة الػػدورات التدريبيػػة التػػي تقػػدم ا االتحػػاد لممػػدربيف س ػواه م ػ المسػػتو( المحمػػي أو
الدولي لعا جاهت درجة الشعور بالمشكالت بيف المدربيف بمختمؼ خبرات ـ متقاربه.
 3 -4عهرض ومناقشهة نتهائج المشههكالت التهي تواجهه مهدربي كههرة القهدم فهي المنطقهة الشههمالية
حسب درجة النادي
تـ استخداـ اختبار (تا لمجمػو تيف مسػتقمتيف لمويػوؿ الػ داللػة الفػروؽ بػيف مػدربي كػرة القػدـ
حسب متقير درجة النادي
الجدوؿ (22ا يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية وقيمة (تا المحتسبة لممشكالت التي تواجه مدربي كرة القدـ في المنطقة الشمالية .

ت

المجاالت

درجة ممتا ة

درجة اول

(تا المحتسبة

س

+ع

س

+ع

2

الال بيف

4.74

1.43

4.77

1.47

1.24

3

اإلمكانات

4.:8

1.32

4.8:

1.43

2.48

4

إدارة النادي

4.99

1.38

5.1:

1.44

2.48

5

االتحاد

4.:3

1.28

5.12

1.3:

1.81

6

المدرب

4.:2

1.44

5.15

1.36

1.:2

7

اإل الـ

4.33

1.54

4.47

1.3:

1.8:

*معنوي ند نسبة خطا 1816( ا وأماـ درجة حرية (27انقيمة (تا الجدولية =23ن3
مف الجدوؿ (22ا يت ح باف قيمة ت المحسوبة لممشكالت التي تواجػه مػدربي كػرة القػدـ
فػػي المنطقػػة الشػػمالية م ػ الت ػوالي ( 1.62ن  2.1:ن  1.47ن  1.74ن  1.2:ن 1.41ا
ورػػعا القػػيـ اقػػؿ مػػف قيمػػة (تا الجدوليػػة البالقػػة (23ن3ا أي أن ػػا توجػػد فػػروؽ غيػػر معنويػػة فػػي
المشػػكالت التػػي تواجػػه مػػدربي كػرة القػػدـ فػػي المنطقػػة الشػػمالية حسػػب متقيػػر درجػػة النػػادي يعنػػي
علؾ إف جميع المدربيف باختالؼ درجة النادي التي يدربوف في ا ( ممتا ة ن أول ا يشعروف بنفي
المشكالت التي تواج ـن ويع و الباح وف علؾ إل الشعور العي يمتمؾ المدربيف في الدرجتيف
(الممتا ة و األول ا بوجػود نقػي فػي اإلمكانػات الماديػة والتج يػ ات الريا ػية والمال ػب وارتمػاـ
االتحاد بدوري النخبة أك ر مػف دوري الدرجػة األولػ والممتػا ة با تباررػا أدنػ درجػة وبالتػالي فػاف
المدربيف يشعروف بعدـ األماف م مستقبم ـ ويقمؿ مف ارتمام ـ ودافع ػـ لمعمػؿ وبالتػالي جػاهت
درج ػػة الش ػػعور بالمش ػػكالت ل ػػد( الم ػػدربيف ب ػػاختالؼ درج ػػة الن ػػادي سػ ػواه كان ػػت ممت ػػا ة او أولػ ػ
متقاربه ال حد كبير.

 5االستنتاجات والتوصيات

 1 -5االستنتاجات
 أف أرػػـ المشػػكالت التػػي واج ػػت مػػدربي كػرة القػػدـ فػػي المنطقػػة الشػػمالية مػ المجػػاالت ككػػؿكانػػت م ػ مجػػاؿ اإلمكانػػات اع بمقػػت نسػػبة االس ػتجابة ميػػه (  %91ا يميػػه مجػػالي (االتحػػاد ن
المدربا آع بمقت نسبة االستجابة مي ما (%8:ا يمي ما مجالي أدارة النػادي والال بػيف آع بمقػت
نسبة االستجابة مي ما م التوالي ( %89ن %85ا.
 جاه مستو( المشكالت التي واج ا مدربي كرة القدـ في المنطقة الشػمالية فػي مجػاؿ األ ػالـقميمة إع بمقت نسبة اإلجابة(  %73اأي أف المدربيف اليعانوف مف مشكالت كبيرة في رعا لمجاؿ
جػاهت المشػػكالت التػي يواج ػػا المػػدربيف حسػب متقيػػري الخبػرة ودرجػػة النػػادي متقاربػة إلػ حػػدكبير

 2 – 5التوصيات
في

وه االستنتاجات التي تويؿ إلي ما الباح وف أويو بما ياتي -:

 العمػػؿ م ػ تو يػػؽ العالقػػة بػػيف االتحػػادات الريا ػػية وادارات األنديػػة والمػػدربيف لحػػؿ المشػػاكؿالتي يواج ون ا .
 العمؿ م أقرار مكافات لممدربيف تتناسب مع العمؿ العي يقوموف به . توفير دورات تارمية وتدريبية لممدربيف سواه كانت محمية او دولية وباستمرار . ت ػػوفير المنش ػػاة الريا ػػية(مال ػػبن قا ػػاتا ومايحتاج ػػه الم ػػدرب م ػػف أدوات وتج يػ ػ ات أ ن ػػاهالعممية التدريبية.
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