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بناء مقياس لتحديد احملددات األساسية الختيار مدربي املالكمة من وجهة نظر اهليئات 
 اإلدارية واالحتادات الفرعية باملالكمة 

 د. علي عطشان خلف  أ. 
  جامعة القادسية –كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة 

 2152/ 22/6استالم البحث: 
 2152/ 25/8قبول النشر: 

 ملخص البحث 
ذه اللعبة بشكل كبري مما أدى إىل د املالكمة من األلعاب املميزة من حيث األداء السريع أثناء النزاالت وهذا ما أدى إىل اهتمام الباحثون يف جمال الرتبية الرايضية هبتع 

 جهد أقصى ببذل املدرب من يتطلب وابلتايل واملتغرية الكثرية واحلاالت ابملواقف املالكمة وتتميز واسع انتشاررفع مستواها وزايدة اإلقبال على ممارستها وجعلها لعبة مثرية وذات 
 ليتم ابملالكمة اإلدارية العملية على القائمني ختدم أساسية حمددات وضع يف البحث أمهية تكمن هنا ومن األداء يف للدقة االستعداد خالل من العايل املستوى إىل للوصول ممكن
 الفرعية االحتادات وأعضاء رؤساء ببعض البحث عينة ومتثلت املالكمة مدريب الختيار األساسية احملددات لتحديد مقياس بناء ىلإ البحث يهدف ذإ للعبة، الناجح املدرب اختيار
 املدرب إن إىل ابلتوصل الدراسة نتائج تأسفر  وقد فرد (111) عددهم والبالغ ابملالكمة املركزي االحتاد وأعضاء ورئيس ابألندية املالكمة على املشرفة اإلدارية اهليئات وأعضاء
 . التدرييب الربانمج وفشل جناح عن املسؤول كونه للتدريب اختياره يتم خالهلا من والذي اجليد املدرب حددت اليت الفقرات لتلك وفقا   يكون الذي الناجح

Abstract 
Building Measure to Determine the Basic Parameters for the Selection of Boxing Trainers from the Standpoint of 

Administrative Alhiat Unions and Sub-Boxing 
Assist Prof. Dr. Ali Atshan Khalaf 

The boxing games distinctive in terms of fast performance during lowered and this is what led to the attention of the researchers in the 
field of Physical Education for the game dramatically, which led to upgrading and increasing demand for exercise and make it an 
exciting game and with a wide spread and is characterized by boxing stances and the many cases and changing and therefore requires 
from his coach to exert the maximum possible effort to reach a high level of accuracy during the run-up to the performance and here 
lies the importance of research in the development of key determinants of serving those in charge of the administrative process to be 
selected boxing successful coach for the game. As research aims to build a scale to determine the underlying determinants for the 
selection of coaches boxing and represented the research sample some of the head sand members of unions subsidiary and members 
Alhiat administrative supervisor of the boxing clubs and the chairman and members of the Central Union boxing totaling 112 
individual The results of the study to reach that successful coach who is in accordance with for those paragraphs that have been 
identified and a good coach who is chosen by which training being responsible for the success and failure of the training program. 

 :ابلبحث التعريف - 5
 :وأمهية البحث مقدمة 5 – 5
 هبوذه الرايضوية الرتبيوة جموال يف البواحثون اهتموام إىل أدى موا وهوذا واملختصوني اخلورباء قبول مون بوذلت الويت اجلهوود نتيجة بلجاء الصدفة مبحض أيت مل ابلعامل املتحقق املالكمة تطور نأ

 وهوذا ، واملتغورية الكثورية واحلواالت ابملواقوف املالكمة لعبة تتميز إذ الواسع االنتشار ذات مثرية لعبة وجعلها ممارستها على اإلقبال وزايدة مستواها رفع إىل أدى مما كبريا   اهتماما   اللعبة
 اجليد والتخطيط الرايضي ابلتدريب ميةالعل األسس على واالعتماد األداء، يف للدقة االستعداد خالل من العايل املستوى إىل للوصول ممكن جهد أقصى ببذل املدرب خالل من يتم

 بتلوك للخوو  تؤهلوه وحموددات مبواصوفات املودرب يكوون ابن يتطلوب لوذا املوؤثرة النوواحي مجيوع مون املالكوم وطبيعوة املواصوفات توظيوف علوى املودرب إمكانيوة علوى يتوقوف الوذي
 تشوهدها الويت عاليوة إمكانيوات مون تتطلبهوا وملوا املالكموة طبيعوة موع تتناسوب الويت اجليودة النتوائج قيوقحت يف األنسوب املودرب ابختيوار املسوؤولني علوى يفر  ما وهذا اجليدة املنافسات
 حمددات وضع يف البحث أمهية تكمن هنا ومن النتائج، حسم يف اهلامة األسس إحدى األخرى العوامل ابقي مع تشكل األمور وهذه ابلنتائج واملتقاربة منها احلامسة السيما النزاالت

 . للعبة الناجح املدرب اختيار ليتم ابملالكمة اإلدارية العملية على القائمني ختدم اسيةأس
 مشكلة البحث:  2 – 5

 حموددات إىل ماسوة حباجوة الكثوري هنوا  أن الباحوث وجود اإلداريوة واهليئوات االحتوادي ابلعمول املتخصصوني اغلوب موع الشخصوية واملقوابالت العلميوة املالحظوة خوالل مون
 لذا ،األسس تلك إىل الفتقارهم العلمية األسس عن بعيدا   عشوائي أساس على مدربيهم ختتار لألندية اإلدارية واهليئات االحتادات اغلب لكون املدربني اختيار خالهلا من تمي أساسية
 احملليوة واحملافول ابلبطووالت املتقودم املسوتوى حتقيوق إىل املالكوم أتهيول يتم اخالهل من واليت املدربني الختيار العلمية واحملددات املواصفات لتحديد املشكلة هبذه اخلو  الباحث ارأتى

 . والدولية
 :البحث أهداف 3 – 5

 : إىل البحث يهدف
 . ابملالكمة الفرعية واالحتادات اإلدارية اهليئات نظر وجهة من-  املالكمة مدريب الختيار األساسية احملددات لتحديد مقياس بناء
 . ابملالكمة الفرعية واالحتادات اإلدارية اهليئات نظر وجهة من املالكمة-  مدريب الختيار)ونفسية ومهارية بدنية(تاحملددا إجياد -
 : أن الباحث يفرت : البحث فروض 2 – 5
 . ابملالكمة الفرعية واالحتادات اإلدارية اهليئات نظر وجهة من املالكمة مدريب اختيار يف فعال دور للمقياس  -
 اتا  البحث: جم 1 – 5
 .ابملالكمة الرايضية واألندية واملركزية الفرعية االحتادات وأعضاء رؤساء بعض : البشري اجملال 5 – 1 – 5
 .العراق مبحافظات ابملالكمة الرايضية األندية ابملالكمة، الفرعية االحتادات بعض ابملالكمة، العراقي املركزي االحتاد :املكاين اجملال 2 – 1 – 5
 . 1112/ 11/6ولغاية  1112/ 5/11: املدة من اجملال الزماين 3 – 1 – 5
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 منهج البحث وإجراءاته امليدانية:  – 3
 منهج البحث: 5 – 3

 مت استخدام املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ملالئمته لطبيعة وحل مشكلة البحث.  
 عينة البحث:  2 – 3

حث وابلتعاون مع االحتاد العراقي املركزي وبعض )موديرايت الرايضوة والشواب وممثليوات احملافظوات( إذ مت اختيوار عينوة البحوث مت مجع املعلومات والبياانت اخلاصة بعينة الب 
( فرد بسحب 111الغ عددهم )كزي ابملالكمة والبواملتمثلة ببعض رؤساء وأعضاء االحتادات الفرعية وأعضاء اهليئات اإلدارية املشرفة على املالكمة ابألندية ورئيس وأعضاء االحتاد املر 

 . 1112/ 1112اهليئات املثبتة ابالحتادات الفرعية واالحتاد املركزي العراقي ابملالكمة ومديرايت الرايضة والشباب والرايضة لعام 
 الوسائل واألجهزة واألدوا  املستخدمة ابلبحث:  3 – 3
 املصادر واملراجع العلمية.  –استمارات تفريغ البياانت  –البتوب نوع دل  –املالحظة  –املقابالت الشخصية  –شبكة املعلومات الدولية _ )األنرتنيت(  –استمارة استبيان  - 
 إجراءا  البحث امليدانية:  2 – 3

 قام الباحث ابخلطوات التالية:  
 حتديد اهلدف من املقياس:  5 – 2 – 3

يت مون خالهلوا يوتم اختيوار املودربني لعينوة البحوث واملتمثلوة بوبعض رؤسواء وأعضواء االحتوادات الفرعيوة ورئويس الوأن اهلدف من بنواء  املقيواس هوو التعورف علوى أهوم احملوددات  
 وأعضاء االحتاد املركزي ابملالكمة وبعض )مديرايت الرايضة والشباب وممثليات احملافظات( ابلعراق. 

 حتديد جماتا  املقياس:  2 – 2 – 3
 –النفسووي  –( جموواالت هلووذا املقيوواس وهووي: )املهوواري 6ر العلميووة واالسووتئناس  راء اخلوورباء واملختصووني متكوون الباحووث موون حتديوود )بعوود االطووالع علووى الدراسووات واملصوواد 

 (. 1( وكما مبني يف جدول )1اخلططي( ولغر  التعرف على صالحية تلك اجملاالت مت عر  اجملاالت على اخلرباء واملختصني )ملحق  –الرتبوي  –البدين  –الكفاءة 
 ( 5جدول )

 ( احملسوبة واجلدولية جملاتا  املقياس احملددا  للمدربني 2يبني قيمة )كا
قيمة كا   نسبة االتفاق  عدد اخلرباء اجملال  ت

 حمسوبة 
 الداللة

   غري موافقني موافقني  ال تصلح يصلح   1
 معنوي 11 1 111 1 11 مهاري 1
 غري معنوي 2.1 01 21 12 6 تربوي 1
 معنوي 16.1 5 15 1 11 بدين 2
 غري معنوي 1.1 25 65 0 12 خططي 2
 معنوي 11 1 111 1 11 نفسي 5

 ( 1.15ومستوى داللة ) 1=  1 – 1( = 1 –بدرجة حرية )ن  2.12اجلدولية =  1قيمة كا
 وضع الصيغة األولية للمقياس:  2 – 2 – 3

 متمثلة ابآليت:  لغر  وضع الصيغة األولية للمقياس قام الباحث بعدة إجراءات 
 :  مجع وأعداد فقرا  املقياس 5 – 2 – 2 – 3
 حتديد صالحية فقرا  املقياس:  2 – 2 – 2 – 3

ا املصووادر العلميووة وكووذلك خووربة مت أعووداد الفقوورات الوويت هووي ابعتقوواد الباحووث موون أهووم احملووددات الوويت موون خالهلووا يووتم اختيووار املوودربني إذ مت اعتمادهووا وفقووا  لعوودة أمووور منهوو 
 املختصني يف لعبة املالكمة واخلربة امليدانية للباحث. 

يف جموووال املالكموووة واإلدارة والتنظووويم وممووون هلووم العالقوووة املاسوووة ابلعمووول امليوووداين واإلداري ()ملعرفووة صوووالحية فقووورات املقيووواس مت عرضووها علوووى جمموعوووة مووون اخلووورباء واملختصووني  
( للتعورف 1صوالحيتها يف قيواس اهلودف الوذي وضوعت مون أجلوه وبعود ذلوك مت حتليول نتوائج املختصوني مون خوالل اسوتخدام )كوا ابملالكمة فضال  عون ختصوا االختبوار والقيواس لبيوان

 (. 1( فقرة، وكما مبني يف جدول )21على الفقرات الصاحلة من غريها أو ممن حتتاج إىل تعديل وقد أظهرت النتائج صالحية )
 (2جدول )

 احملددا  للمدربني  يبني صالحية الفقرا  اخلاصة أبهم
قيمة كا  نسبة اتاتفاق عدد اخلرباء الفقرة   

 حمسوبة
 الدتالة

 غري موافقني  موافقني تا تصلح يصلح
 جمال البدين 1

 
االهتمام ابلتقييم املستمر 

للمالكمني ومراعاة الفروق الفردية 
 فيما بينهم 

15 5 05 
 
 
 

 معنوي 5 15

ع خطة لديه القدرة العالية يف وض  1
 التدريب للمالكمني

 معنوي 5 15 05 5 15

                                                 
() ( 1ينظر ملحق) 
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قيمة كا  نسبة اتاتفاق عدد اخلرباء الفقرة   
 حمسوبة

 الدتالة
 غري موافقني  موافقني تا تصلح يصلح

له القدرة على التدريب املتواصل   2
 واملستمر.

 معنوي 11 1 111 1 11

الصحة اجليدة واملظهر احلسن   2
 واملثل اجليد

 غري معنوي 1.1 25 65 0 12

ميتلك املواصفات اجلسمية والبدنية   5
 واحلركية ومهارية 

 معنوي 1.1 15 15 2 10

أ يكون ميداين ولديه القدرة على   6
 حتقيق أهدافها

 معنوي 11.1 11 11 1 11

لديه القدرة على اختيار املالكم   0
من حيث املواصفات اليت تؤهله 

 للمشاركة ابلنزاالت. 

 معنوي 11 1 111 1 11

لديه القدرة على التنظيم والرتتيب   1
 ابلعمل التدرييب

 معنوي 11.1 11 11 1 11

ون تدريبه مبنيا  على أن يك  1
 األسس العلمية احلديثة 

 معنوي 11 1 111 1 11

أن يكون ذو مظهر موحي   11
 ابالحرتام للجميع.

 غري معنوي 1.1 25 65 0 12

أن يكون متصف ابملؤهالت   11
 العلمية. 

 معنوي 11.1 11 11 1 11

له القدرة العالية على التنبؤ   11
 ابإلجناز للمالكمني.

 معنوي 1.1 15 15 2 10

ميتلك الشجاعة واجلرأة ابلعمل   12
 امليداين. 

 معنوي 11 1 111 1 11

 معنوي 11 1 111 1 11 مواكب للتدريب العلمي املربمج.  12
له القدرة على دراسة نواحي القوة   15

والضعف لدى املنافسني وحتليل 
 النزاالت

 معنوي 16.1 5 15 1 11

يب أن يكون ملما  بعلم التدر   16
والقانون من خالل املتابعة 

لالستحدااثت اليت تطرأ على علم 
 التدريب 

 معنوي 11 1 111 1 11

أن ميتلك صفة اإلبداع واملوهبة  جمال مهاري 10
 إبجياد الطرق التدريبية احلديثة  

 معنوي 11.1 11 11 1 11

لديه القدرة عل توصيل املعلومات   11
 بشكل جيد للمالكمني. 

 معنوي 11 1 111 1 11

لديه القدرة على حل املواقف اليت   11
 تواجهه ابلسرعة املمكنة 

 معنوي 5 15 05 5 15

أن يستخدم التقنيات احلديثة   11
 ابلتدريب.

 معنوي 11.1 11 11 1 11

القدرة العالية يف وضع خيطة لديه   11
 التدريب للمالكمني

 معنوي 1.22 1.12 1.11 1.11 1.22

 غري معنوي 1.1 25 55 1 11 على لديه القدرة   11
اخلربة الكافية للمدرب وأتثريه   12

 علي املالكمني.
 معنوي 16.1 5 15 1 11

نظرة املدرب للتدريب على أهنا   12
 شيء غري ممل 

 معنوي 16.1 5 15 1 11

أن يتمتع بعالقة قوية مع اهليئات   15
 اإلدارية لألماكن اليت يدرب هبا. 

  معنويغري 1.1 25 65 0 12

له القدرة على إجياد احلوافز املادية   16
 واملعنوية للمالكمني.

 معنوي 0.1 11 11 2 16

له القردة على إجياد املشاركات   10
 احمللية للمالكمني 

 معنوي 11.1 11 11 1 11

أن يكون حمبواب  من قبل   11
 املالكمني. 

 معنوي 1.1 15 15 2 10

 غري معنوي 1.11 25 55 1 11 أن يراعي احلالة النفسية  11
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قيمة كا  نسبة اتاتفاق عدد اخلرباء الفقرة   
 حمسوبة

 الدتالة
 غري موافقني  موافقني تا تصلح يصلح

 للمالكمني. 
أن يوفر  اجلو املناسب للمالكمني   21

 أثناء التدريبية
 غري معنوي 1.11 25 55 1 16

أن تكون له القدرة على أحساس   21
 الالعبني أبهنم الثروة الوطنية للبلد 

 معنوي 2.1 21 01 6 12

أن تكون له الروح القيادية يف  جمال نفسي 21
 ريب. التد

 معنوي 11.1 11 11 1 11

 معنوي 16.1 5 15 1 11 أن يكون مؤمنا  بقدسية عمله  22
 معنوي 0.1 11 11 2 16 أن يتقبل آراء اآلخرين.  22
 معنوي 2.1 21 01 6 12 أن يكون واقعي مع اآلخرين.  25
القدرة على االتصاف بروح   26

العطف واملدح وتفهم مشاكل 
اإلجيابية يف املالكمني واملشاركة 
 حلها 

 معنوي 0.1 11 11 2 16

 غري معنوي 2.1 21 01 6 12 أن يكون صبورا    20
أن يتميز ابلدافعية حنو املستوايت   21

 الرايضية العالية 
 غري معنوي 1.1 25 65 0 12

أن يكون مستعدا  لتحمل   21
 املسؤولية يف مجيع األوقات 

غريي  2.1 21 01 6 12
 معنوي

غريي  2.1 21 05 6 15  يبخس حق اآلخرين أن ال  21
 معنوي

له القدرة على التحكم يف   21
 االنفعاالت

 غري معنوي 1.1 25 55 1 11

مواظب ومستعد للعمل حىت يف   21
خارج أوقات الدوام وال يتغيب إال 

 يف الظروف االستثنائية. 

 غري معنوي 2.1 21 01 6 12

 (  1.15ومستوي داللة ) 1=  1 – 1( = 1 –ية )ن بدرجة حر  2.12اجلدولية =  1قيما كا
 (. 21 – 21 – 21 – 21 – 21 – 20 – 25 – 11 – 15 -  11 – 11 – 2ويف ضوء النتائج اليت حصل عليها الباحث إذا مت استبعاد الفقرات ) 

 (. 1.15مستوى داللة )( و 1( عند درجة حرية )2.12اليت كانت فيها القيمة احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية البالغة )
 أعداد تعليما  اإلجابة عن املقياس:  3- 2 – 2 – 3

ددات املوودربني لغوور  احلصووول علووى نتووائج أكثوور دقووة قووام الباحووث أبعووداد تعليمووات خاصووة ابملقيوواس ألعطوواء صووورة واضووحة للمقووومني حووول كيفيووة تسووجيل تقووديرا م حملوو 
 ليها هذا ومت توضيح اهلدف من املقياس للبحث العلمي فقط كي حنصل على إجاابت صادقة. ابملالكمة وتتم بعدم تر  أي فقرة دون اإلجابة ع

 مفتاح التصحيح للمقياس:  1 – 3
ة ل اإلجابووة وبعوود موافقووتعود خطوووة حسوواب الدرجووة الوويت  صوول عليهوا أفووراد العينووة علووى املقيوواس موون اخلطووات املهمووة وتعموود الدرجووة علووى طريقووة بنواء الفقوورات وعوودد بوودائ 

( على التوايل وأن مجيع الفقرات صيغت 2 – 1 – 1جيد( وقد أعطيت بدائل اإلجابة الدرجات ) –وسط  –السادة اخلرباء على بدائة  اإلجابة مبقياس ثالثي التدرج هي )ضعيف 
 بصورة إجيابية وال توجد فقرة سليبة

 الدراسة اتاستطالعية:  6 – 3
( 6من اإلداريني ابهليئات اإلدارية واملشرفني على لعبة املالكمة ألندية حمافظة الديوانية واليت يوجود فيهوا مالكموة والبوالغ عوددهم ) مت إجراء الدراسة االستطالعية على عينة 

ه الباحوث يف وقوات الويت تواجورف علوى املعإداريني للمالكمة وقد مت عر  فقرات املقياس عليهم إذ متوت اإلجابوة علوى فقورات املقيواس لغور  التحقوق مون وضووح فقورات املقيواس والتعو
 النهائي لتشخيا األخطاء مسبقا  قبل أجراء التجربة الرئيسة لتالفيها.  تطبيق املقياس

 التجربة الرئيسة:   7 – 3
( فوردا  ومت ذلوك مون 111عوددهم ) بعد أن أصبح املقياس بتعليماته وفقراته جاهزا  للتطبيق ابشر الباحث مع فريق العمل املساعد بتطبيق املقياس علوى عينوة البحوث البوالغ 

ولغايووة  1112/ 5/11لرئيسووة للفقوورة موون خوالل اإلجابووة علووى فقوورات املقيواس الختبووارهم أهووم احملووددات الوويت مون خالهلووا يووتم اختبووار املودرب اجليوود ابملالكمووة، وقوود اسووتغرقت التجربوة ا
11/5 /1112  . 
 حيح املقياس: تص 8 – 3

( فقورة وبعودها متوت 21ح درجة مناسبة لكل فقرة وحسب إجاابت املستجيب من خالل مفتاح التصحيح حيث تكون املقياس مون )أن عملية تصحيح املقياس تتم بوض 
 عملية فرز استمارات اإلجابة لعينة البحث ومن خالل تطبيق ذلك مت استخراج القوة التمييزية والصدق والثبات.

 التحليل اإلحصائي للمقياس:  2 – 3
قووام  حصووائي لفقوورات املقيوواس موون املتطلبووات املهمووة والضوورورية يف عمليووة بنوواءه وذلووك للحصووول علووى فقوورات جيوودة حتقووق اهلوودف موون بنوواء املقيوواس، وقووديعوود التحليوول اإل 

 الباحث أبتباع اإلجراءات التالية بعد علمية تصحيح االستمارات وتفريغ بياان ا 
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 ان الطرفيتان: تاجملموع – 5 – 2 – 3

( فووردا  موووزعني علووى االحتووادات الفرعيووة ابلعووراق واالحتوواد املركووزي ابملالكمووة وبعووض اهليئووات اإلداريووة 111قووام الباحووث بتطبيووق املقيوواس علووى عينووة البحووث والبووالغ عووددهم ) 
ة تنازلية مث مت التعامول موع النتوائج العليوا والودنيا إذ كانوت اجملموعوة لنتائج اليت حصلوا عليا من جراء اإلجابة على فقرات املقياس بصور لألندية مث بعاد ذلك عمل الباحث على ترتيب ا

( فوردا  أيضوا  ومون مث مت 56( مون القويم الودنيا والبوالغ عودده أفرادهوا )%51( فردا  واجملموعة الثانيوة تشوكل نسوبة )56( من القيم العليا والبالغ عدد أفرادها )%51العليا تشكل نسبة )
 (. 2سبة( للعينات املستقلة لعينة البحث. وهبذا أصبح املقياس جاهزا  من حيث البناء للعينة وكما مبني يف جدول )استخراج قيمة )ت احملت

 (3جدول )
 ة أبسلوب اجملموعتني الطرفيتني ملقياس حتديد أهم احملددا  ملدريب املالكمة  يبني القدرة التمييز

 T اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا الفقرا    
 سوبةاحمل

 الدتالة
الوسط 
 حسايب

اتاحنراف 
 معياري

اتاحنراف 
 معياري

الوسط 
 حسايب

أن يكون متصف ابملؤهالت  1
 العلمية 

 معنوي 2.16 1.16 1.21 1.21 1.11

اخلربة الكافية للمدرب وأتثريه  1
 على املالكمني 

 معنوي 1.66 1.61 1.61 1.11 1.16

له القدرة العالية على التنبؤ  2
 از للمالكمني ابإلجن

 معنوي 1.11 1.12 1.11 1.50 1.01

الصحة اجليدة واملظهر احلسن  2
 واملثل اجليد

 غري معنوي 1.01 1.02 1.61 1.21 1.11

ميتلك الشجاعة واجلرأة  5
 ابلعمل امليداين. 

 معنوي 1.60 1.12 1.26 1.21 1.12

نظرة املدرب للتدريب على  6
 أهنا شيء غري ممل 

 معنوي 2.21 1.12 1.12 1.55 1.11

بعالة قوية مع اهليئات يتمتع  0
اإلدارية لألماكن اليت يدرب 

 هبا  

 معنوي 1.15 1.62 1.61 1.21 1.11

مواكب للتدريب العلمي  1
 املربمج

 معنوي 1.60 1.12 1.26 1.21 1.12

له القدرة على إجياد احلوافز  1
 املادية واملعنوي للمالكمني 

 معنوي 1.11 1.61 1.50 1.21 1.11

له القدرة على إجياد  11
 املشاركات احمللية للمالكمني. 

 معنوي 1.21 1.11 1.26 1.55 1.11

أن يكون حمبواب  من قبل  11
 املالكمني

 معنوي 1.1 1.01 1.26 1.21 1.12

له القدرة على دراسة نواحي  11
القوة والضعف لدى املنافسني 

 وحتليل النزاالت

 نويمع 2.12 1.16 1.11 1 2

أن يكون ملما  بعلم التدريب  12
والقانون من خالل املتابعة 
لالستحدااثت اليت تطرأ على 

 علم التدريب 

 معنوي 2.21 1.1 1.21 1.16 1.12

أن يراعي احلالة النفسية  12
 للمالكمني 

 معنوي 1.22 1.52 1.01 1.11 1.16

أن يوفر اجلو املناسب  15
 للمالكمني أثناء التدريب. 

 غري معنوي 1.00 1.61 1.62 1.21 1.11

 معنوي 2.55 1.12 1.21 1.11 1.16 أن يكو مدراب  تربواي .  16
أن ميتلك صفة اإلبداع  10

واملوهبة إبجياد الطرق التدريبية 
 1.12احلديثة  

 معنوي 1.01 1.05 1.5 1.21 1.12

له القدرة عل التدريب  11
 املتواصل واملستمر. 

 معنوي 2.12 1.12 1.11 1.21 1.11

أن يكون تدريبه مبنيا  على  11
 األسس العلمية احلديثة. 

 معنوي 1.22 1.05 1.5 1.21 1.11

لديه القدرة على اختيار  11
املالكم من حيث الواصفات 

اليت تؤهله للمشاركة 

 معنوي 2.11 1.12 1.12 1.05 1.01
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 T اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا الفقرا    
 سوبةاحمل

 الدتالة
الوسط 
 حسايب

اتاحنراف 
 معياري

اتاحنراف 
 معياري

الوسط 
 حسايب

 ابلنزاالت.
أن تكون له الروح القيادية يف  11

 التدريب
 معنويو 1.01 1.15 1.11 1.55 1.11

لديه القدرة علي التنظيم  11
 والرتتيب ابلعمل التدرييب. 

 معنوي 1.12 1.52 1.01 1 2

 معنوي 2.15 1.1 1.11 1.21 1.11 أن يكون مؤمنا  بقدسية عمله 12
لديه القدرة على توصيل  12

املعلومات بشكل جيد 
 للمالكمني

 معنوي 1.2 1.11 1.12 1.02 1.50

 معنوي 2.12 1.12 1.12 1.62 1.01 يتقبل آراء اآلخرين. أن 15
لديه القدرة على حل املواقف  16

 اليت تواجهه 
 معنوي 2.21 1.12 1.61 1.01 1.62

أن يستخدم التقنيات احلديثة  10
 ابلتدريب

 معنوي 1.65 1.12 1.12 1.66 1.01

له القدرة على االتصاف بروح  11
العطف واملدح وتفهم مشاكل 

الكمني واملشاركة اإلجيابية امل
 يف حلها 

 معنوي 2.22 1.11 1.11 1.22 1.05

 غري معنوي 1.11 1.11 1.10 1.61 1.5 أن ال يبخس حق اآلخرين 11
االهتمام ابلتقييم املستمر  21

للمالكمني ومراعاة الفروق 
 الفردية فيما بينهم 

 معنوي 1.61 1.1 1 1.01 1.61

سمية أن ميتلك املواصفات اجل 21
 والبدنية 

 معنوي 2.11 1.11 1.01 1.22 1.66

أن يكون ميداين وليه القدرة  21
 على حتقيق أهدافها 

 معنوي  2.11 1.12 1.11 1.01 1.50

 (. 1.11( = )111ودرجة حرية ) 1.15* قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى داللة 
 اتاتساق الداخلي:  2 – 2 – 3

 (. 5( و)2( فردا  وكما مبني يف جدول )111بريسون ألفراد العينة والبالغ عددهم ) مت حساب معامل االرتباط البسيط 
 (2جدول )

  يبني عالقة الفقرة ابجملال 
 نفسي املهاري البدين

معامل  ت الداللة ر ت الداللة ر ت
 االرتباط

 نوع الداللة

 معنوي 1.52 1 معنوي 1.51 1 معنوي 1.51 1
 معنوي 1.6 1 معنوي 1.21 1 معنوي 1.21 1
 معنوي 1.22 2 معنوي 1.51 2 معنوي 1.51 2
 معنوي 1.25 2 معنوي 1.12 2 معنوي 1.12 2
 معنوي 1.21 5 معنوي 1.22 5 معنوي 1.22 5
 معنوي 1.56 6 معنوي 1.01 6 معنوي 1.01 6
 معنوي 1.21 0 معنوي 1.25 0 معنوي 1.25 0
 معنوي 1.11 1 معنوي 1.12 1 معنوي 1.12 1
 معنوي 1.22 1 معنوي 1.2 1 معنوي 1.2 1

 معنوي 1.10 11 معنوي 1.12 11
 معنوي 1.22 11 معنوي 1.22 11
 معنوي معنوي 1.01 11
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 (1جدول )
 فقرا  الذي تنتمي إليه يبني قيمة معامل ارتباط كل فقرة ابجملموع الكلي لدرجا  ال

 نوع الدتالة معامل اتارتباط تسلسل الفقرة نوع الدتالة معامل اتارتباط تسلسل الفقرة
 معنوي 1.55 10 معنوي 1.65 1
 معنوي 1.22 11 معنوي 1.02 1
 معنوي 1.52 11 معنوي 1.11 2
 معنوي 1.22 11 سقطت ابلقدرة التميزية 2
 معنوي 1.21 11 معنوي 1.22 5
 معنوي 1.21 11 معنوي 1.22 6
 معنوي 1.22 12 معنوي 1.25 0
 معنوي 1.25 12 معنوي 1.26 1
 معنوي 1.10 15 معنوي 1.20 1
 معنوي 1.22 16 معنوي 1.25 11
 معنوي 1.21 10 معنوي 1.51 11
 معنوي 1.51 11 معنوي 1.12 11
 سقطت ابلقدرة التميزية 11 معنوي 1.11 12
 معنوي 1.26 21 معنوي 1.21 12
 معنوي 1.21 21 سقطت ابلقدرة التميزية 15
 معنوي 1.20 21 معنوي 1.11 16

 (1056( = )551ودرجة حرية ) 1011* قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى دتالة 
 اخلصائص السكومرتية للمقياس:  51 – 3
 الصدق:  5 – 51 – 3

 وكما يلي  للصدق أنواع عديدة وقد استخدم الباحث طريقة صدق احملتوى 
 صدق احملتوي:  5 – 5 – 51 -3 

يوار مودريب املالكموة استخدم الباحوث هوذا النووع مون الصودق مون خوالل أخوذ أراء اخلورباء واملختصوني يف مودى صوالحية فقورات املقيواس لتحديود احملوددات األساسوية الخت 
 . حصوهلا على النسبة املقبولة من التوافق( فقرة لعدم 11( حيث مت استبعاد )1حتليل أراءهم إحصائيا ابستخدام )كاوبعد 
 الثبا :  2 – 51 – 3

 الباحث أبتباع التايل: للتحقق من ثبات املقياس قام 
 ( وهي مؤشر عايل لثبات املقياس. 1.11معادلة ألفا كرونباخ: إذ ظهرت قيمة معامل الثبات ) -
 الوسائل اإلحصائية:  53 – 3

.ت للعينوات 1كرونبواخ.   –معادلوة ألفوا  –معامل االرتبواط البسويط لبريسوون  –. النسبة املئوية 1( الستخراج الوسائل اإلحصائية التالية: SPSSاعتمد الباحث احلقيبة اإلحصائية )
 . (1)املستقلة 
 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها:  – 2
 عرض وحتليل ومناقشة نتائج البحث:  5 – 2

بناء املقياس لتحديد احملددات األساسية الختيار مدريب املالكمة وهو ما مت استعراضه ابلباب الثالوث وبكول تفاصويله وكموا مبوني  بعد أن مت التحقق من اهلدف األول وهو 
 ابلتايل: 

اجملاالت يوتم انتقواء املودرب  من خالل العر  السابق والذي تضمن عر  املقياس الذي من خالله يتم اختيار املدرب الناجح ابملالكمة وعلى أساس تلكمناقشة النتائج:  2 – 2
املدرب اجليد والذي من خالهلا يتم اختياره للرتديب كون تلك الفقرات جتعول مون املودرب الرايضوي ابلعمل التدرييب ابملالكمة ويعزو الباحث سبب حصول تلك الفقرات اليت حددت 

وتدربوا يف التدريب. وفاملدرب  قق الفوز من خالل اختياره اجليد للمالكمني وابلتايل يعودهم إعودادا مناسوبا   له الثقة التامة يف املالكمني والذي يكون أدائهم يف املنازالت كما تعلموا
ل يف أن للمودرب دور كبوري وأثور فعوا لذلك فونن عمول املودرب جيوب أن يتعسوس علوى أسواس العالقوة موا بوني املودرب واملالكوم وكوذلك علوى االحورتام والعطوف والثقوة املتبادلوة بيونهم كموا

ه مون النجواح واالجنواز يف العمول التودرييب والويت جيوب جناح الربانمج التدرييب وزايدة فعالية التدريب ولعيه جيب على اهلية اإلدارية أن ختتار املدرب على وفق تلك الفقرات ووفقا  ملا  قق
ومن جهة أخرى أن االجناز يتحقوق وفقوا  لعناصور تشورت  يف العمول الوديناميكي ويكوون مون أمهوا أن تتوفر يف الشخا اجليد لزن املدرب هو املسؤول عن جناح وفشل الربانمج التدرييب 

ا الختبووار ملودرب النوواجح علووى تلوك الفقورات الوويت مت اختيارهوهوو املودرب ألن املوودربني يقوموون بعلووم إرشوادي واملسواعدة للمتوودربني ويووفرون اخلووربة يف عمليوة التودريب فالتوودريب يعتمود 
قدرة الفردية للمدرب إذ أن العمول اجليود الوذي  ققوه املالكوم أو املالكموني يعتمود علوى تووفر املودرب اجليود 2يل العمل التدرييب، هذا وأن مهنة التدريب أساسا  تعتمد على الواملؤهل إ

تووافر خصوائا ومسوات وقودرات ومعوارف ومهوارات حموددة لودى ( علوى أن )إجنواز عمليوات التودريب الرايضوي وجناحهوا يعتمود يف األسواس علوى 1111إذا أكد ذلوك )مفويت إبوراهيم، 
خاصووة املالكمووة، ويعوود ، ولكوول هووذه األسووباب فوونن اختيووار املوودرب وتوودريب املوودربني ووضووع معووايري الختيووارهم مهمووة عمليووة موون مهووام العموول اإلداري ألي لبعووة رايضووية و (1)املوودرب( 

املودرب املواهر اخلبوري ولوذلك فاملودرب يف ظول الثوورة التكنولووجي والعمليوة مل يعود دوره دور مصودر وانقول للمعرفوة بول ب علوى املدرب من أهم عناصر التدريب ألنه يتوقوف جنواح التودري

                                                 
كليووة الرتبيووة الرايضووية، دار الكتووب   وديووع ايسووني التكوورييت، حسوون حمموود العبيوودي: التطبيقووات اإلحصووائية واسووتخدامات احلاسوووب يف البحوووة الرتبيووة الرايضووية، جامعووة املوصوول،( 1)

 .  111، 155، 111ص 1111للطباعة والنشر، املوصل، 
 . 10، ص1111، القاهرة، دار الفر العريب، 1مفيت إبراهيم محاد: التدريب الرايضي احلديث ختطيط وتطبيق وقيادة، ط( 1)
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عرضوها وأن تلوك الصوفات الويت مت أصبح دوره منظما  ومعودا  لظوروف وشوروط وأجوواء وبيئوة التودريب ومون خوالل ذلوك كلوه جيوب علوى املختصوني الوذي نتوارون املودرب أبن تتووفر فيوه 
ال أييت مبحووض الصوودفة وإنووا موون خووالل  يكووون متووابع ابلعموول التوودرييب علووى أسوواس دراسووة األشووياء الوويت تظهوور بعلووم التوودرييب الووراي  أو بطرائووق التوودريب احلديثووة إذ زن املوودرب اجليوود

ن يكوون ابحثوا عون املعلوموة احلوديث الويت ختوا املالكموة وبوذلك يعتورب املودرب األسواس يف الصفات اليت  ملها وجتعله قائودا تربوواي  وموتفهم للعمليوة التدريبيوة أي ينبغوي علوى املودرب أ
لذي يدفع احليوية يف شرايني الفريق من خالل العمل التدرييب للوصول إىل االجناز أو حتقيق املستوايت العالية وبذلك أكد على أن )املدرب هو العقل املفكر واملوجه والقلب النابض ا

، ومن خالل تلك الفقرات جند أن العملية التدريبية تعتمد بشوكل كبوري علوى املودرب (2)عبني والتعثري يف سلوكهم فالسلو  السوي للمدرب يلعب دور مؤثر يف أداء العبيه( توجيه الال
بل حتتاج هذه املعلومات إىل شخصية مؤثر ذات عمق مستوعبة متاما  ألنه الفيصل يف أغلب األمور اليت تطرأ ابلعمل امليداين إذ أن التدريب ليس فقط جمرد معلومات خترج للمتدربني 

يوة للمالكموني وهوذا الشروط حىت ينجح املدرب ابلعملية التدريبية ويف السيطرة على العمل التدرييب ولوه القوردة يف توصويل املعلوموات اخلاصوة ابحلالوة التدريبلكثري من األمور ولعدد من 
التدريب ابملالكمة جيب أن يؤخذ يف احلسبان عند عملية اختيار املودربني ملوا لوه مون القودرة ابملعرفوة ن املدرب الذي ميتلك اخلربة امليدانية والعملية يف علم ما اكدته فقرات املقياس أي أ

ديوة للمالكموني ألن ذلوك يعود مون أهوم مبودأ مون مبواد  التودريب التامة بكيفية التعامل مع املالكم وأن يتخذ القرار السوريع واملناسوب يف مجيوع الظوروف التدريبيوة أو معرفوة الفوروق الفر 
 نتووائج عمليوات التقيويم البينيوة للمالكمووني الرايضوي والويت جتعلوه مقتودرا  علووى إجيواد اجلوو التودرييب واملناسووب وأن يقلول اجلهود والوقوت ابلعموول التودرييب واليوت مون خووالل ذلوك يوتم تفسوري

والويت تعود عمليوة التحليول عمليوة مهموة ابلنسوبة لتحديود املسوار احلركوي للكموة أو جملموعوات اللكموات، ومون خوالل فقورات املقيواس تبوني أن وكذلك يستطيع التحليول خوالل النوزاالت 
وأصوبح اليووم املودرب هوو مون أو حركيوة املدرب جيب أن نتار على أساس إميانه يف عمل التدريب ويف كافة الظروف وأن يتماشئ مع الواقع الوذي ميتلكوه املالكموون مون قودرات بدنيوة 

األداء وبشوكل فووري ويسوتطيع مون التوجيوه   قق الفوز بعود قراءتوه اجليود ملتطلبوات املنوافس علوى سوبيل املثوال يف اجلولوة األوىل ومون خوالل هوذا املنطوق يسوتطيع املودرب اجليود أن  لول
 وأتثريه على املالكمني نفسيا  فاملدرب هو احملور األساسي يف حتقيق االجناز املالكمني.  وقد مت بناء الفقرات على أساس الكفاءة للمدربالفعال ألن التدريب كفاءة 

 اتاستنتاجا  والتوصيا :  -1  
 اتاستنتاجا :  5 – 1

 ضوء عر  النتائج وحتليلها ومناقشتها استنتج الباحث ما يلي: يف  
 اجملال النفسي واملهاري والبدين. مت التوصل إىل إجياد حمددات الختيار املدربني ابملالكمة وهي – 1
 أوضحت نتائج الدراسة أن للمدرب الدور الكبري يف توجيه املالكمني من خالل فقرات املقياس.  – 1
 أن أحد الشخصيات الرايضية والرتبوية املهمة يف العمل التدرييب هو املدرب.  – 2
 التوصيا :  2 – 1

 يوصي الباحث مبا يلي: يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة  
 يعد املقياس احلايل أداة الختيار املدرب الناجح وميكن اعتماده يف اختيار املدربني ابملالكمة.  – 1
 ضرورة معرفة املدربني أبمهية الرتكيز على استخدام التدريبات احلديثة.  – 1
 عاجلات لذلك. تقومي املدربني بني فرتة إىل أخرى من حيث بيان النتائج وإجياد امل – 2
 يف العمل التدرييب.الختيار املدرب اجليد ميكن اعتماد املسؤولني عن عملية اختيار املدربني على تلك اجملاالت  – 2
 .. القيام إبجراء دراسات مشاهبة يف اختيار املدربني يف ألعاب رايضية أخرى للوصول إىل املستوى الرايضي املطلوب5
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