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  ملخص البحث

مهــن التــي تتطلــب مواقــف متباینــة وعملیــة تقویمهــا یخــضع تعــد مهنــة التــدریب مــن أكثــر ال
لكثیــر مـــن االعتبــارات عنـــد الحكـــم علیهــا وذلـــك مــن خـــالل الواجـــب التــدریبي، واالســـتعداد الـــذاتي 
والقــدرات والــصفات الشخــصیة والنفــسیة، فعملیــة تقــویم المــدرب تختلــف عــن اإلداري وعــن الحكــم 

مـن هنـا تظهـر الحاجـة إلـى .  ائي الریاضـيوعن المدرس وعن المشرف الریاضـي وكـذلك األخـص
مــدرب مــتفهم لألســس العلمیــة والمعــارف والمعلومــات والمهــارات الالزمــة إلنجــاح العملیــة التدریبیــة 
حتى یستطیع القیام بمهامه ومسؤولیاته ووظائفـه وهـذا ال یتـأثر إال إذا حـصل المـدرب علـى القـدر 

یام بما یتطلبه عمله مـن مهـام متعـددة، وهـذا دلیـل الكافي من التدریب المهني یجعله قادرا على الق
علـــى أن العملیـــة التدریبیـــة ووضـــع بـــرامج التـــدریب مبنیـــة علـــى دراســـة علمیـــة ونفـــسیة دقیقـــة وفقـــا 

وهـــدف البحـــث هـــو بنـــاء .لمتطلبـــات مـــستویات اإلنجـــاز المختلفـــة ســـواء كانـــت رقمیـــة أو مهاریـــة 
 الریاضـیة،وتم اسـتخدام المـنهج الوصـفي بطریقـة مقیاس لتقویم الكفایات التدریبیـة لمـدربي االلعـاب

ــــت عینــــة البحــــث بمــــدربي بعــــض األلعــــاب الفردیــــة  ــــى اهــــداف البحــــث ، تمثل المــــسح للتوصــــل ال
) ٢٦٥(بلـــغ عـــددهم ) الـــسلیمانیة ، دهـــوك، اربیـــل، كركـــوك، نینـــوى(والجماعیــة للمنطقـــة الـــشمالیة 

لمقابلــة الشخــصیة وتحلیــل المحتــوى مــدربا مــن مختلــف االلعــاب الجماعیــة والفردیــة،وتم اســتخدام ا
ومـن خـالل المعالجـات االحـصائیة وتطبیـق االسـس العلمیـة .واالستبیان كوسائل لجمـع المعلومـات

علـــى المقیـــاس تـــم التوصـــل الـــى المقیـــاس بــــصورته النهائیـــة والـــذي یحتـــوي علـــى ســـبعة محــــاور 
  .فقرة غطت هذه المحاور)٧٥(و
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Constructing a scale for the evaluation of the 
efficiency of sport coalesces 

University of mosul – college of sport education 

ABSTRACT  
 
   The training profession is a profession which requires more diverse 
positions and the process of evaluation is subject to many considerations 
when sentencing , And the readiness of the abilities and qualities of 
personal and psychological, The process of evaluating the coach differ 
from the administrative and governance, the teacher and supervisor of 
sports and sports specialist. Hence the need to coach understands the 
foundations of scientific knowledge, information and skills necessary for 
the success of the training process so that it can carry out its duties, 
responsibilities and functions, this does not affect only if coach To 
adequate vocational training makes it able to do what needed done 
multiple tasks, This is proof that the training process, developing training 
programmes based on scientific studies The psychological in accordance 
with the requirements of the different levels of achievement, whether 
digital or skill.The aim of the research is to build a correct skills training 
trainers sports. The aim of the research is to build a correct skills training 
trainers sports, The curriculum has been used in a descriptive survey to 
reach the objectives of has been appointed research trainers some 
individual and collective games of the northern region (Sulaymaniyah, 
Dohuk, Irbil, Kirkuk, Nineveh), the number (265) trainers from different 
games collective and individual, research The use of personal interview 
and analysis of the content and means of the questionnaire to gather 
information. Through the application of statistical and treatments for 
scientific measure has been reached, as the final measure, which contains 
seven axes and (75) paragraph covering these themes.                                                                                                                    
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  التعریف بالبحث - ١
   المقدمة وأهمیة البحث١-١

دواتها تعد الكفایات التدریبیة احد أهم جوانب الثقافة الریاضیة والتي تراكمت خبراته وأ
ونظمها وقواعدها من خالل خبرات العدید من المتخصصین في مجال الریاضة والذین أحبوا 
الریاضة ومارسوها وعهدوا تطویرها وتأصیلها إلى أن صارت العملیة التدریبیة ذات بنیة معرفیة 

اتج ولم تعد العملیة التدریبیة مجرد ن. لها نظریاتها ومبادئها ومفاهیمها ومصطلحاتها الخاصة
 أي شخص أن یقوم بهذه المهمة وٕانما أصبح بإمكانفرعي من علوم الریاضة أو مجرد منهج 

تعلیما أساسیا فال بد للمدرب أن یعرف أوال ثم یمارس ثانیا، وبذلك أصبحت العملیة التدریبیة 
  . لم، المدرب المعاصر بمكونات هذه العملیةیمشتركا وثریا وجدیر بان  وجها ثقافیا وحضاریا

یكون على عاتق المدرب عدة مسؤولیات بجانب مسؤولیاته عن المستوى الذي " من هنا 
یصل إلیه العبوه في نوع الریاضة التي یمارسونها ویكون مسؤوال عن مستویاتهم أمام المسؤولیین 
بكافه نوعیاتهم حتى أمام الجمهور والمشرفین والعاملین فهو حلقة االتصال بین الالعبین وجمیع 

" النشاط وله دوره الحساس على جمیع االنفعاالت التي تتحكم في الالعبینعناصر 
  )٢٠٠٢،١٦صكر،(

وتعد مهنة التدریب من أكثر المهن التي تتطلب مواقف متباینة وعملیة تقویمها یخضع 
لكثیر من االعتبارات عند الحكم علیها وذلك من خالل الواجب التدریبي، واالستعداد الذاتي 

فعملیة تقویم المدرب تختلف عن اإلداري وعن الحكم "ات الشخصیة والنفسیة، والقدرات والصف
، ٢٠٠٢باهي،والوكیل،".    (وعن المدرس وعن المشرف الریاضي وكذلك األخصائي الریاضي

٣ (  
وانسجاما مع هذا المفهوم اقتضت الضرورة، إلى دراسة الكفایات التدریبیة بصفتها مدخال 

رب، فان اختیار هذا المجال یستجیب لحاجة الفترة الراهنة من استراتیجیا في تقویم المد
اإلصالح، حیث األولویة للتكوین القائم على أساس الكفایات باعتبارها قاسمًا مشتركا یمكن 
استثماره في جمیع المستویات والتخصصات، ألنها مكونات تروم مساعدة العاملین على 

تطبیق، فهي تشكل أرضیة یجعل المستفیدین یشاركون استیعاب الجوانب النظریة في عالقاتها بال
    "بكیفیة فعالة في بناء معارفهم من خالل مكتسباتهم وتجاربهم المیدانیة الخاصة

من هنا تظهر الحاجة إلى مدرب متفهم لألسس العلمیة والمعارف والمعلومات والمهارات 
ه ومسؤولیاته ووظائفه وهذا ال یتأثر الالزمة إلنجاح العملیة التدریبیة حتى یستطیع القیام بمهام

إال إذا حصل المدرب على القدر الكافي من التدریب المهني یجعله قادرا على القیام بما یتطلبه 
وهذا دلیل على أن العملیة التدریبیة ووضع برامج التدریب مبنیة على " عمله من مهام متعددة، 
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 اإلنجاز المختلفة سواء كانت رقمیة أو دراسة علمیة ونفسیة دقیقة وفقا لمتطلبات مستویات
  ).١١٩: ١٩٨٥رفعت ،وحسنین،"(مهاریة

  .فالوصول إلى المستویات الریاضیة العالمیة یرتبط ارتباطا وثیقا بكفایات المدرب
فالكفایات تستند إلى نظام متكامل من المعارف واإلدارات والمهارات المنظمة التي تشجع 

صول إلى المستویات العالمیة تؤهله في تخطیط وتنظیم وتنفیذ الالعب القیام باإلنجازات والو 
وتقویم العملیة التدریبیة وهنا برزت أهمیة البحث في تحدید محاور كفایات العملیة التدریبیة والتي 
من خاللها یتم التعرف على المدرب وٕاعطاء فرصة الكتساب القیم والمعارف والمهارات التي 

 قدراتهم أهلتهم التدریبیة ومواصلة التعلم وٕاظهار إمكانیاتهم كلما تؤهله لالندماج في العملیة
فإن مقیاس العملیة التدریبیة یعطي مؤشرًا داال لسلوكیات قابلة . واستوفوا كفایات العملیة التدریبیة

للمالحظة والقیاس بعیدا عن التقییم الذاتي والتي تتیح للمدرب تنمیة شخصیة بكل مكوناتها والتي 
مفهوم التصرف الواسع والشامل ولیس بمفهوم السلوك الضیق الذي یقتصر على ترتبط ب

  .المؤشرات الجزئیة للعملیة التدریبیة
  مشكلة البحث ٢-١

إن عملیة اختیار المدربین وعلى كافـة المـستویات عملیـة لیـست سـهلة وال یمكـن ألي فـرد 
 تحقیـق النوعیـة الجیـدة مـن المـدربین القیام بها، فإننا نالحظ بان أكثر األندیة الریاضـیة تتعثـر فـي

الن عملیة االختیار تحتـوي علـى أخطـاء معاینـات مختلفـة تـستخدم عـادة بطریقـة روتینیـة ال تتـسم 
بالشمولیة الكافیة والتي تأخذ جوانـب فرعیـة فـي تقیـیم المـدرب، إذ أن النظـر إلـى الـسیرة الذاتیـة أو 

لمتطلبات المستقبلیة للتدریب واحتیاجاته المتغیرة في  ولم تتناسب واعنهالخبرة ال تعطي قدرًا كافیًا 
ــذا فــان عملیــة االختیــار یجــب أن تبنــى علــى . هــذا الوقــت الــذي یتــسم بالتقــدم المعرفــي والعلمــي ل

منهجیــة علمیـــة فــي جمـــع بیانـــات موضــوعیة ومعلومـــات صــادقة مـــن مـــصادر متعــددة فـــي ضـــوء 
لیهـــا فـــي إصـــدار أحكـــام أو قـــرارات أهـــداف محـــددة بغـــرض التوصـــل إلـــى تقـــدیرات كمیـــة یـــستند إ

نه أ فوأهدافه یكون التقویم مبنیّا على أسس موثوقة، أي متناسبة مع فلسفة التدریب ولكي .مناسبة
  واالختبــارات وغیرهــا والمالحظـــات كاالســتبیاناتیــتم التقــویم عــن طریــق أدوات متعــددة یجــب ان  

      . تقویم كفایات العملیة التدریبیةفيوضع وسائل وادوات علمیة هنا برزت مشكلة البحث في من 
  

                                                               

  
                                                              ث هدف البح ٣-١ 
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  .یةالریاضااللعاب یهدف البحث الى بناء مقیاس لتقویم الكفایات التدریبیة لدى مدري  

                                                                        مجاالت البحث ٤-١
ـــشمالیة :المجـــال البـــشري-١-٤-١ ـــة ال ـــة للمنطق ـــة والجماعی ـــسلیمانیة( مـــدربي االلعـــاب الفردی -ال

 )كركوك–اربیل -موصل-دهوك

                               ٢٠٠٦/ ٢٢/٦  ولغایة٢٠/١منابتدأ ً  :ألزمانيالمجال -٢-٤-١
 كلیة التربیة الریاضیة                             /جامعة الموصل  :المجال المكاني-٣-٤-١

  
                       الدراسات النظریة والدراسات السابقة -٢
  الدراسات النظریة ١-٢
                                                  مفهوم الكفایة ١-١-٢

 اختالف المفهوم حول الكفایة، فان األدبیات التربویة تكاد تتفق على على الرغم من
وقبل التطرق لهذه الممیزات، سنحاول تقریب هذا المفهوم من خالل بعض التعاریف . ممیزاتها

    .الواردة في شانها
فالكفایة ال یمكن . لكفایة بكونها القدرة على التحویلا) Leboeterf G(یعرف لوبترف 

إنها تفترض القدرة على التعلم . ان تقتصر على تنفیذ مهمة وحیدة ومتكررة بالنسبة للمعتاد
والتفوق؛ كما أنها تالئم لحل قسم من المشاكل لمواجهة فئة من الوضعیات ولیس فقط مشكل 

 على تكییف التصرف مع الوضعیة، ومواجهة القدرة…" فالكفاءة هي …عین ووضعیة بعینها 
الصعوبات غیر المنتظرة؛ وكذلك قدر الحفاظ على الموارد الذاتیة لالستفادة منها أكثر ما یمكن، 

إنها القدرة و االستعداد التلقائي بخالف ما یقابل ذلك من تكرار بالنسبة . دون هدر الجهود
  ).Leboeterf G, 1995, p22( "لآلخرین 

لیحدد أن هذه المشاكل أو الوضعیات ) De Kettle, 1996(ي تعریف دوكتیل هذا ویأت
حیث تسمح بضبط الكفایة في مجموعة منظمة ومرتبة من " الصنف"ینبغي أن تكون من نفس 

األنشطة تطبق على محتویات في فئة من الوضعیات لحل بعض المسائل التي تطرحها هذه 
 التعاریف مفهوم استقرار الكفایة؛ أي أن الكفایة إلى هذه) perrenoud(ویضیف بیرنو .الفئة

تتجاوز المحاوالت التأملیة في تعبئة الموارد لتصبح في متناول الفرد ویتم تفعیلها في اإلشكال 
  )schemas constitues. (التي كونتها
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كترتیب لمزایا هذه ) Dekelete et roegires, 2000(ویأتي تعریف دوكتیل وروبجیرز 
 لمجموعة – بكیفیة باطنیة –الكفایة هي إمكانیة تعبئة "ها بحیث یؤكد على أن التعاریف كل

  . مسالة–مندمجة من الموارد بهدف حل صنف من وضعیات 
وقبل االنتقال إلى ممیزات الكفایة، هناك بعض المصطلحات والعبارات التي وردت في 

  :التعریف أعاله والتي تحتاج إلى توضیح
كفایة توجد عند الشخص كطاقة تم اكتسابها عبر وضعیات معینة، تعني أن ال: إمكانیة •

وبامكانه إبرازها عند الحاجة وال تعني فقط ممارستها وتطبیقها في وضعیة محددة، واال 
  ) Chomsky(حسب شومسكي ) performance(فستصبح أداء أو إنجاز 

ي أن الكفایة ال تتطور یقصد بها استقرار الكفایة وهذا ال یعن": بكیفیة باطنیة"عبارة  •
  .مع الممارسةوالسیما

لیس فقط من . تعني أن الكفایة محدودة ومضبوطة": حل صنف من وضعیات مسالة"عبارة  •
وبعبارة أخرى فالكفایة هي . جانب المواد التي ینبغي تعبئتها، ولكن من جانب فئة الوضعیات

الوضعیات له ثوابت معینة االستطاعة على مواجهة أي وضعیة تنتمي إلى صنف معین من 
  .وٕاذا خرجنا عن ذلك الصنف من الوضعیات فإننا سندخل في كفایة أخرى. وقواسم مشتركة

   ممیزات الكفایة٢-١-٢
حین تفحص " یستنتج بأنه )كزافیي  روجیرس(ولكي یكون التعریف أكثر وضوحا، فان 

"         میزات أساسیةاألدبیات المرتبطة بالكفایات، یالحظ بان تحدیدها یتم وفق خمس م
)RoegiersX. Mars 1999. 24-31:(  

 mobilisation d’un ensemble de(خاصیة الحشد لمجموعة من الموارد المندمجة  -١

ressourses (معارف ومعارف نابعة من : ومن بین هذه الموارد التي تستدعیها الكفایة
تشكل مجموعة مندمجة یصعب  هذه الموارد …التجربة الشخصیة والیات وقدرات ومهارات

  . تحدیدها-اغلب االحیانفي –
إن ما یحشده التلمیذ من موارد متنوعة یكون ): caractere de finalite(خاصیة الغائیة  -٢

قصد القیام بنشاط او حل مشكل مطروح في ممارسته المدرسیة أو في حیاته الیومیة، وفي 
لوظیفة "ة تكون غائیة وقصدیة وتستجیب الحاالت العامة، وفي كل الحاالت، فان الكفای

  .بالمعنى الواسع للكلمة" اجتماعیة
): lien entre une famille de situations(خاصیة الصلة بین فصیلة من الوضعیات  -٣

فبالتأكید أن . لتنمیة كفایة معینة، ویتم حصر الوضعیات التي یمارس فسها التلمیذ الكفایة
ت مختلفة، وهذه الوضعیات ضروریة لمن تنوعها واختالفها التلمیذ یكون خاضعا لوضعیا
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وانه لمن المهم حصر الوضعیات في فصیلة محددة . محصور في فصیلة محددة وخاصة
عكس القدرة التي یمكن تطویرها عبر محتویات ووضعیات مختلفة . وفق بعض الثوابت

 .ومتنوعة

تتعلق هذه ): caractere souvent disciplinaire] (المادة[خاصیة هیمنة التخصص  -٤
ومیزتها هذه ناتجة عن ]. المادة[الخاصیة الرابعة بكون الكفایة ترتبط أكثر بالتخصص أو 

كونها غالبا ما تحدد عبر فئة من الوضعیات المتناسبة مع مشكالت خاصة بالتخصص 
إال أن هذا ال ینفي أن بعض الكفایات تنتمي إلى تخصصات . ومنبثقة عن مقتضیاته

    ).    transferable(تلفة تكون أحیانا قریبة من بعضها وتكون بذلك قابلة للنقل مخ
فبعض . والحال انه ال یمكن تعمیم وتأكید أن الكفایة تكتسي دائما طابعا تخصصیا  

كما أن هناك العدید من ). حل مسالة فیزیائیة(الكفایات تتمیز بكونها متداخلة التخصصات 
قیادة اجتماع مع زمالء العمل أو قیادة سیارة في : مثال على ذلكوك. الكفایات الالتخصصیة

حینما یتمكن من التصرف بكیفیة متوقعة ) في مجال ما(ویعتبر المتعلم ممتلكا للكفایة . المدینة
في سیاقات ومواقف تتسم بالدرجة عالیة من التقید، وذلك ألنه یفهم ما یجب فعله ویتذكر الكیفیة 

نجاز الفعال والصائب، ما دام قد تدرب على امتالك الكفایة المعینة في والشروط المالئمة لإل
  ).Bis sonnettes et Richard M. 2002(سیاقات ومواقف كثیرة ومتشابهة 

بخالف القدرة التي یصعب تقویمها، فان الكفایة ) Evaluabilite(  خاصیة قابلیة التقویم  
س نوعیة تنفیذها ونوعیة النتیجة تتمیز بقابلیتها للتقویم ألنه باالمكان قیا

   )٢٠٠٤بلكبیر،واخرون،.(المحصلة
 :  المدرب-٣-١-٢

هو الفرد الذي ینجز عمله من خالل اآلخرین والذي یقوم بعملیة ) بشیر العالق(یعرفه 
  ).٤٨، ١٩٩٨العالق، (التخطیط والتنظیم وتوجیه اآلخرین واإلشراف علیهم 

د الفریق الریاضي وتهیئة مفردات ومنهاج وهو الشخص الذي یكون مسؤوال عن إعدا
وهو الشخص . البرنامج الریاضي ویقوم بتیسیر كافة السبل واإلمكانیات لتحقیق اإلنجاز الریاضي

عالوي، (الذي یعطي الالعب التمرینات والبرامج ویشرف على تنفیذها ویصاحبه في التمرینات 
لقیام بالتخطیط وقیادة وتنظیم ویعرف بأنه الشخص الذي یقع على عاتقه ا) ٤٠٣، ١٩٧٩

حمادة، (الخطوات التنفیذیة لعملیات التدریب وتوجیه الالعبین خالل التمرینات والمنافسات 
علیه فان عمل المدرب ال یقتصر على توصیل معلوماته وخبراته لالعبین بل ) ٢٧، ١٩٩٨

شد وال یتخذ قرارات یرتبط بكثیر من االلتزامات األخرى فهو مربي قبل ان یكون معلما وهو مر 
ارتجالیة تخلق المجابهات فالحكم الصائب هو من أهم صفاته وله األثر الكبیر في حل المشاكل 
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فضال عن توجیه المدربین ) ١٢٧- ١٢٦، ١٩٩٧زكي، (ومنع مشاكل أخرى من الظهور 
خطة المساعدین سواء فیما یختص باللیاقة البدنیة أو المهاریة وفقا لمتطلبات تشكیل الفریق و 

  )١٣٧، ١٩٨٣حسن، . (اللعب

  كفایات المدرب الناجح ٤-١-٢
 ما تعلم إلى ایصالاعلم انه لیس األهم مقدار ما تعلم ، ولكن األهم هو مقدار استطاعتك  * 

  . من ال یعلم
تدرج في كمیة ونوعیة المعلومات التي ترغب في إیصالها للمشاكرین، وحاول أن تنتقل في  * 

  . لصعب ومن المعلوم إلى المجهولا الى إلقائك من السهل
احرص على التدریب الرأسي ال األفقي، وعلى التركیز ال التكاثر، واعلم أن الفائدة الحقیقیة  * 

  .والمتعة واإلثارة تكمن في تعمیق الموضوع وسبر أغواره ولیس في الطرح السطحي البسیط
 تذكرها، وال تزد الجرعة اعرض على المشاركین بیانات ومعلومات وأفكار محدودة یمكن *

علیهم، ولكن انتظر حتى یفهموا هذه المعلومات ویحفظوها ثم انتقل بعد ذلك إلى إضافة 
  . معلومات جدیدة

  .حاول أن ال تعرض على الحاضرون أكثر من فكرة واحدة في الوقت الواحد *
  .تأكد من استیعاب األفراد لفكرتك قبل االستمرار في تقدیم فكرة جدیدة * 
  .تأكد من استیعاب األفراد لفكرتك قبل االستمرار في تقدیم فكرة جدیدة *
أعد التذكیر ببعض المعاني واألفكار والموضوعات المهمة بین الفینة واألخرى، وعلى فترات  *

متباعدة، وبأسالیب مختلفة ومن غیر تكلف، فقد أثبتت الدراسات أن الفكرة إذا ذكرت مرة 
منها، ولكن إذا ذكرت ست مرات % 10 نهایة الشهر یتذكرون واحدة للحاضرین فإنهم في

  .منها% 90على فترات مختلفة فإنهم في نهایة الشهر یتذكرون 
إن استطعت أن تجعل الوصول إلى النتائج واإلجابة عن التساؤالت تخرج من فم المشاركین  *

  .أنفسهم ال من فمك فذلك أولي وانفع لهم
 إعدادًا جیدًا واحذر القراءة الدائمة من ورقة، فإنها مورثة للسام احرص على اإللقاء المعد له *

  .مزریة للملقي أو المدرب
إذا سئلت سؤاًال ال تعرف اإلجابة عنه فال تخجل من قولك ال أعلم، فإنها نصف العلم، ویمكن  *

  .أن توجه السؤال للحاضرین لمناقشة أو تؤجل اإلجابة عنه أو تكلفهم بالتفكیر والبحث فیه
احرص على اإلثارة، والتشویق والمفاجآت، ومخالفة توقعات المشاركین، وتجنب النمطیة  *

  .والروتین
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كن طبیعیًا، واحذر التكلف، واعلم أن ذلك سر من أسرار اإللقاء الجید، كما أنه سبب  *
  .النجذاب الحاضرین إلیك

على أن ال ینام احد منهم راقب المشاركین وتفقد أحوالهم، وتأمل في مالمح وجوههم، واحرص  *
  .أو یسرح بخیاله أو ینشغل جانبیا مع جاره أو یفكر في أمر خارج الموضوع

وٕاذا شعرت بالملل یدب إلى الحاضرین فأزله سریعا بطرفة أو لعبة أو تغییر األسلوب، واال فانه 
  .البرنامج أو الیوم التدریبي

  :ذلك أسالیب عدة والتي منهاشجع المنافسات الشریفة بین المشاركین، واستخدم ل *
  .المباریات اإلداریة، األلعاب التدریبیة، فرق العمل، المسابقات، النقاش المشترك

  .تذكر دائما أن الناس تهوى القصص والتجارب واألخبار واألحداث *
  .إذا ذكرت قصة أو مقولة أو واقعة فاذكرها بوضوح محددا التاریخ واألسماء واألماكن *
  .اركین، وأكثر من مالطفتهم، وال تكن یابسا فتمل وتكرمازح المش *
تذكر انك لست بهلوانا وال مهرجا، فال تفرط في المزاح والضحك، واعلم ان من كثر ضحكه  *

  .قلت هیبته، ومن كثر مزحه استخف به
اقرأ كثیرا وجدد معلوماتك، وتابع آخر المستجدات واجعل معلوماتك شاملة ومتنوعة في جمیع  *

  .االتالمج
  .كن فطنا ذكیا، سریع البدیهة، حسن التصرف *
  .فكر وتأمل قبل أن تتكلم، واحذر العكس *
كن مبدعا في اإللقاء والتدریب حریصا على التغییر والتجدید، متجنبا الروتین والرتابة ما  *

  .أمكنك ذلك
وضوعان ال قم بإدارة الوقت المحدد لإللقاء أو التدریب واحذر اإلسراف في الحدیث عن م *

  .تخدم أهداف البرنامج
كن واقعیا منطقیا، وتكلم عن بیئة الحاضرین، وعش واقعهم ومجتمعهم، وتجنب اإلفراط في  *

  .المثالیات
احرص على الحركة االیجابیة والتشجیعیة للرأس والتي مغزاها التأیید أو الرغبة في االستماع  *

تحریك ألراس من أعلى إلى أسفل ومن أسفل أو إظهار الفهم واالستیعاب والمتابعة، وتكون ب
  .إلى أعلى

توجه بنظرك إلى جمیع الجهات، والتفت یمینا وشماال، والى األمام والى الخلف، وٕایاك أن  *
  .تركز نظرك نحو جهة واحدة وتهمل الجهات األخرى

  .تجنب حركة العین السریعة *
  .لعرضوجه حدیثك إلى الجمهور ولیس إلى اله العرض أو شاشة ا *
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  .اخرج الحروف من مخارجها، وانطق الكلمات بوضوح وال تأكل أواخرها *
تكلم بلغة یفهمها الجمیع، واحذر التفلسف بمصطلحات غامضة فان ذلك سبب لفقد انتباه  *

  .واهتمام الحاضرین، وٕاذا اضطررت إلى استخدام تلك المصطلحات فاشرحها لهم ابتداء
  . صوتك على وتیرة واحدةغیر معدل سرعة صوتك، وال تجعل *
أحسن استخدام اإلشارة بالید، واجعلها منسجمة ومتناغمة مع طبیعة الكالم، ولكن احذر  *

  .المبالغة فیها
  .)انترنیت:١٩٩٩الحمادي،( احذر تكرار حركة ما كثیرا*
  
     إجراءات البحث-٣
   منهج البحث ١-٣

  ة البحث مته وطبیعئتم استخدام المنهج الوصفي بطریقة المسح لمال
   عینة البحث ٢-٣

تمثلت عینة البحث بمدربي بعض األلعاب الفردیة والجماعیة للمنطقة الشمالیة 
مدربا من مختلف االلعاب ) ٢٦٥(بلغ عددهم )  دهوك، اربیل، كركوك، نینوىالسلیمانیة،(

  ) ١(مبین في الجدول رقمالجماعیة والفردیة وكما 
  

  )١( الجدول رقم
  ب المحافظاتیبین عینة البحث وحس

  

  
   وسائل جمع المعلومات -٣-٣
   المقابلة الشخصیة-١-٣-٣
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 ١٦٦

في مجال العلوم * نتم إجراء مقابلة شخصیة مع مجموعة من الخبراء والمتخصصی
  )   ١(ملحق .   الریاضیة والعاملین في مجال التدریب لغرض الوصول إلى أهداف البحث

   االستبیان المفتوح٢-٣-٣
تم توزیع استبیان مفتوح على مجموعة من المدربین والمتخصصین في مجال علم 

إلى أن ) لن وینأ(التدریب لغرض استكمال الخطوات األولیة في بناء المقیاس وأشار كل من 
  : عملیة بناء أي مقیاس یتم بأربع مراحل هي

  .التخطیط للمقیاس وذلك بتحدید المجاالت التي تغطي فقراته- 
  .صیاغة فقرات كل مجال- 
  .تطبیق الفقرات على عینة ممثلة لمجتمع البحث- 
  )، ألن وین1979-118- 119 (.      إجراء تحلیل لفقرات المقیاس- 
  )المقیاس(لمغلق االستبیان ا - ٣-٣-٣
   تحدید مجاالت المقیاس- ١-٣-٣-٣

في ضوء اإلطالع على المصادر العلمیة والبحوث والدراسات التي تناولت الكفایات 
كفایات األهداف، كفایات (المختلفة للعاملین في مجال التدریب تم تحدید سبعة محاور وهي 

، كفایات إدارة الوحدة التدریبیة، العالقات االجتماعیة،  ، كفایات التقویم، كفایات التخطیط
  ) . كفایات األسالیب والطرق التدریبیة ، كفایات التطور المهني 

   الدراسة االستطالعیة األولى- ٢-٣-٣-٣
بغیة التحدید الدقیق لكفایات التدریب للمدربین تم عرض استبیان مغلق على عینة 

األلعاب وتم التوصل بعد تحلیل مدرب لمختلف ) ٦٠(عشوائیة من المدربین  والبالغ عددهم 
  .النتائج إلى اتفاق هذه العینة على استخدام نفس الكفایات  

   صیاغة فقرات - ٣-٣-٣-٣
) ٧(فقرة موزعة على ) ٧٥(تم صیاغة فقرات المقیاس بصورته األولیة والتي تكونت من 

  )٢(الملحق رقم في وكما مبینمجاالت ممثلة بالكفایات التدریبیة 
  -:في صیاغة فقرات المقیاساالتیةالنقاط وتم مراعاة 

  .إن ال تكن الفقرات طویلة تؤدي إلى الملل- 
  . أن ال تكون الفقرة كاشفة عن نفسها- 
  )١٣٤، ١٩٨٩أبو عالم، .    (ان تكون العبارة قابلة لتفسیر واحد- 
  ).٩٧، ١٩٩٠كاظم، ). (أي تكون بصیغة المخاطب(أن ال تكون العبارة بصیغة المتكلم -  
  . ن تقیس الفقرة أحد أبعاد المقیاسأ- 
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 ١٦٧

  صدق المقیاس- ٤-٣-٣-٣
في بناء المقاییس، والمقیاس الذي ) السایكومتریة(إن الصدق هو أحد الخصائص 

"       هو الذي یحقق الوظیفة التي وضع من اجلها"یتصف بالصدق كما یرى ستاني وهوبكنز 
)Szqnle and Hopkins, 1972, 101 ( كما یشیر)الصدق یدل على " إلى أن) مأوبنهای

تحقق من صدق ال وتم (Oppenhein, 1973, 67-70"(قیاس الفقرات لما یفترض أن یقسیه 
  .المقیاس عبر صدق المحتوى والصدق الظاهري

   صدق المحتوى٥-٣-٣-٣
فاالهتمام األساس ) "Validity by Definition(ویطلق علیه الصدق بحكم التعریف 

ن مجاالت المقیاس ومدى احتوائه على فقرات مناسبة وكذلك فیه ینصب على كل مجال م
وقد تحقق ) ٣٠٧- ٣٠٦، ١٩٨٠فرج، " (التصمیم المنطقي لفقرات كل مجال ومدى تغطیته له

هذا الصدق في أداة البحث من خالل توضیح مفهوم كل مجاالت المقیاس وكذلك تصنیف 
 إلى أن صدق المحتوى لالختبار ویشیر سلوم)  ٢(الملحق رقم في وكما مبینفقرات كل مجال 

یعتمد بصورة أساسیة على مدى إمكانیة تمثیل االختبار لمحتویات عناصره وكذلك المواقف 
والجوانب التي یقیسها تمثیال صادقا ومتجانسا وذات معنویة عالیة لتحقیق الهدف الذي وضع من 

طالع وتحدید البر إتوصل إلى صدق المحتوى عال وتم) ٢٣، ٢٠٠٤الحكیم، (اجله االختبار 
وهو أساس عملیة منطقیة " مجاالت المقیاس وصیاغة فقراته بعد أن اعتمد على التحلیل وتعریف

  ).٥٦، ١٩٨٩ثورندایك وهیجن، " (تعتمد على االجتهاد الشخصي
   الصدق الظاهري- ٦-٣-٣-٣

إلى أن عرض الفقرات على ) "Allen and yen(وكذلك ألن وین ) Abel(یشیر أیبل 
ة من المحكمین للحكم على مدى صالحیتها في قیاس الخاصیة المراد قیاسها تعد أفضل مجموع

  و) Able, 1979, 556" (طریقة في استخراج الصدق الظاهري
)Allen and yen – 1979 – 95 -96 ( لذا تم عرض المقیاس بصورته األولیة على مجموعة

 الملحق رقم. لریاضي، والقیاس والتقویممن الخبراء في مجال علم النفس الریاضي، علم التدریب ا
)٣.(  

مدى و وطلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مدى صالحیة مجاالت المقیاس 
صالحیة فقرات كل مجال من مجاالت المقیاس فضال عن حذف وٕاضافة وتعدیل أیة فقرة 

ظ على فكرة یدونها، وقد أسفرت عن مالحظات وتعدیل بعض الفقرات  یالئم عینة البحث ویحاف
إلى انه یمكن " كما ویشیر بلوم%) ٧٥(الفقرة،وتم االعتماد بقبول الفقرات على نسبة اإلنفاق 
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بلوم " (في مثل هذا النوع من الصدق%) ٧٥(االعتماد على موافقة آراء المحكمین بنسبة 
  ).١٢٦، ١٩٨٣وآخرون، 

   الدراسة االستطالعیة الثانیة- ٧-٣-٣-٣
مدرب من ) ١٥(العیة الثانیة على عینة عشوائیة تألفت من تم إجراء الدراسة االستط

  :المنطقة الشمالیة وكان الغرض من هذه الدراسة
  .التعرف على مدى وضوح الفقرات )١
  .تبدیل الفقرات غیر الواضحة بما هو مناسب )٢
  .التأكد من مدى وضوح تعلیمات المقیاس )٣
  .ث على فقرات المقیاساحتساب زمن اإلجابة الذي یستغرقه المبحو  )٤
 .إعداد الصورة النهائیة للفقرات قبل القیام بتحلیلها إحصائیا )٥

أن تعلیمات اإلجابة والفقرات الخاصة بالمقیاس واضحة لدیهم و ال تحتاج أي تعدیل  ظهرو 
  .أو تغیر

   التحلیل اإلحصائي للفقرات- ٨-٣-٣-٣
 وهي قیاس القوة التمیزیة للفقرات تم االعتماد على طریقتین للتحلیل اإلحصائي للفقرات

  .واالتساق الداخلي
  القوة التمیزیة  ١- ٨-٣-٣-٣

یقصد بمعامل التمیز قدرة الفقرات على تمیز الفروق الضروریة بین األفراد والذین "
یملكون الصفة ویعرفون اإلجابة وبین الذین ال یملكون الصفة وال یعرفون اإلجابة الصحیحة لكل 

، وبعبارة أخرى فان كل فقرة لها القدرة على التمیز بین من یحصلون على فقرة في المقیاس
ولغرض ) "١١٤، ١٩٩٠اإلمام وآخرون، " (درجات واطئة ومن یحصلون على درجات عالیة

في تحلیل ) Nunnally(إذ یشیر نینلي ) ٥\١(معرفة عدد أفراد القوة التمیزیة اعتمد نسبة 
لعالقة ) ٥\١(لتمیز إلى عدد الفقرات یجب أن ال تقل عن الفقرات إلى نسبة عدد أفراد عینة ا

وبذلك بلغ حجم ) Nunnally - 1978, 202" (ذلك بتقلیل فرص الصدق في عملیة التحلیل
مدربا اختیروا بطریقة عشوائیةمن المنطقة الشمالیة لغرض إكمال متطلبات  ) ٢٦٥(عینة التمیز 

درجات الفردیة للفقرات لهذه العینة رتبت الدرجات التمیز بعد الحصول على الدرجات النهائیة وال
إلى أوطأ  ) ٣٧٥(ز من أعلى درجة حیث كانت یالكلیة ترتیبًا تنازلیا لجمیع أفراد عینة التمی

من الدرجات العلیا والدنیا والتي بلغ %) ٢٧(درجة تم اخذ نسبة )  ٧٥(درجة والتي كانت تساوي 
الدرجات % ٢٧من الدرجات العلیا و% ٢٧ید نسبة أن تحد"استمارة ویرى كیلي ) ٧٢(عددها 

ثم حللت فقرات ) Kelly, 1973, 172" (الدنیا یوفر لنا مجموعتین بأكبر حجم وأقصى تباین
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 ١٦٩

مقیاس البحث باستخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین الختبار الفروق بین درجات 
وعدت القیمة التائیة المئویة مؤثرا لتمیز المجموعتین الدنیا والعلیا ولكل فقرة من فقرات المقیاس 

  كل فقرة من فقرات المقیاس 
)Class and Dstanly, 1970-295 (في جدول وكما مبین )٢(  

  )٢ (الجدول رقم
   قیم ت المحتسبة بین المجموعتین العلیا والدنیایبین

 لمحتسبةقیمة ت ا رقم الفقرة قیمة ت المحتسبة رقم الفقرة قیمة ت المحتسبة رقم الفقرة
٨.٦٩١ ٥١ ٧.٩٣١ ٢٦ ٢.٤٧٨ ١ 
٤.٤٩٢ ٥٢ ٥.٧٥٩ ٢٧ ٣.٦٥٧ ٢ 
٥.٦١٨ ٥٣ ١١.٦٨٧ ٢٨ ٤.٦١٧ ٣ 
١.٦٧٦ ٥٤ ٩.٤٦٨ ٢٩ ٣.٤٩١ ٤ 
١.٦٩٤ ٥٥ ٨.٩٥٦ ٣٠ ٢.٨١١ ٥ 
١.٩٨٣ ٥٦ ١٢.٧٩٢ ٣١ ٣.٦٢٧ ٦ 
١.٩٩٢ ٥٧ ٩.٧٣٥ ٣٢ ٣.٤١٩ ٧ 
٢.١٢٣ ٥٨ ٣.٨٤٥ ٣٣ ٤.٧٤٦ ٨ 
٢.٣٢٥ ٥٩ ٦.٦٨٤ ٣٤ ٣.٩٤٥ ٩ 

٢.٤٦٥ ٦٠ ٤.٨٣٧ ٣٥ ٥.٤٩٢ ١٠ 
٢.٦٣٥ ٦١ ٨.٨٦٥ ٣٦ ٢.٦٧٨ ١١ 
٢.٦٨٥ ٦٢ ٥.٦٩٤ ٣٧ ٦.٢٣١ ١٢ 
٢.٧٥٨ ٦٣ ٤.٧٩٨ ٣٨ ٥.٧٢٦ ١٣ 
٢.٧٩٤ ٦٤ ٧.٩٧٠ ٣٩ ٦.٩١٠ ١٤ 
٢.٨٩٦ ٦٥ ٣.٧٩٥ ٤٠ ٤.١٣٩ ١٥ 
٢.٩٢١ ٦٦ ٥.٧٨٣ ٤١ ٣.٧٢٧ ١٦ 
٢.٩٩٣ ٦٧ ٩.٨١٧ ٤٢ ٢.١٧٩ ١٧ 
٣.٢١٧ ٦٨ ١٠.٩٨٧ ٤٣ ٥.٣٩٨ ١٨ 
٣.٣٥١ ٦٩ ٨.٦٨٩ ٤٤ ٢.٨٣١ ١٩ 
٣.٤٢٥ ٧٠ ٤.٥١٩ ٤٥ ٣.٦٩٧ ٢٠ 
٣.٥٢٦ ٧١ ٩.٦٢٩ ٤٦ ٨.١٦٨ ٢١ 
٣.٦٢١ ٧٢ ٤.٧٢٩ ٤٧ ٧.٧٩٣ ٢٢ 
٣.٧٥١ ٧٣ ٧.٧٤٨ ٤٨ ٣.٤٩٠ ٢٣ 
٣.٨٢٣ ٧٤ ٣.٦٨١ ٤٩ ٥.١٩٥ ٢٤ 
٣.٩٢٤ ٧٥ ١٠.٣٩٦ ٥٠ ٩.٦٤٢ ٢٥ 

  )١,٦٦ (تساوي) ٠,٠٥(ونسبة خطأ)١٤٢(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(قیمة *
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ان جمیع فقرات المقیاس دالة احصائیا وبذلك استقر المقیاس ) ٢ (الجدول رقم من یتبین
  .فقرة) ٧٥(على سبعة محاور و

   االتساق الداخلي ٢- ٨-٣-٣-٣
إن ارتباط كل فقرة بمحك خارجي أو داخلي یعد أحد مؤشرات صدق الفقرة وحین ال "

 درجة المجیب الكلي عن المقیاس افضل یتوفر محك خارجي یستخدم محك داخلي لذلك تعد
  ).Guilford, 1959, 917(و ) Anastasia, 1976,159-155" (محك داخلي

" ویطلق على معامل االرتباط بین درجة الفقرة والدرجة الكلیة للمقیاس باالتساق الداخل"
)Thorrdike and Hogen, 1986,68 ( وهي طریقة تقدم لنا مقیاسا متجانسا، في فقراته
حیث تقیس كل فقرة البعد السلوكي نفسه الذي یقیسه المقیاس ككل فضال عن قدرتها على إبراز ب

وتم التحقق من وجود هذا االرتباط من ) ٩٦، ١٩٨٧السامرائي، (الترابط بین فقرات المقیاس 
استمارة والتي رتبت بشكل تصاعدي بناءا على )٢٦٥(خالل استمارات عینة التمییز والبالغة 

 الكلیة وتم اختیار وبشكل عشوائي ومنتظم االستمارات التي تحمل األرقام درجاتها
%) ٢٠(استمارة وهي تشكل نسبة ) ٥٣(حیث بلغ عددها ) ٢٦٥،......،٥،١٠،١٥،٢٠،٢٥(

من العینة أو تم استخدام معامل االرتباط بیرسون إلیجاد العالقة بین الفقرة الواحدة والدرجة الكلیة 
  ).٣(الجدول رقمن في للمقیاس وكما هو مبی
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  )٣(الجدول رقم
  .یبین معامالت االرتباط بین درجة الفقرة والدرجة الكلیة للمقیاس

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

٠.٢٨٦ ٥١ ٠.٣٩٧ ٢٦ ٠.٣١٤ ١ 

٠.٢٩٦ ٥٢ ٠.٥١٩ ٢٧ ٠.٤٣٥ ٢ 

٠.٣٢١ ٥٣ ٠.٣٩٨ ٢٨ ٠.٥٧٢ ٣ 

٠.٣١١ ٥٤ ٠.٥٦٠ ٢٩ ٠.٦٥٧ ٤ 

٠.٢٩٤ ٥٥ ٠.٤٩٧ ٣٠ ٠.٥١٣ ٥ 

٠.٢٨٤ ٥٦ ٠.٣٨٩ ٣١ ٠.٤٦٧ ٦ 

٠.٣٥٢ ٥٧ ٠.٦١٨ ٣٢ ٠.٤٥٦ ٧ 

٠.٣٢٤ ٥٨ ٠.٤٣٨ ٣٣ ٠.٣٦٨ ٨ 

٠.٣١٢ ٥٩ ٠.٣٨٧ ٣٤ ٠.٤١٢ ٩ 

٠.٣٦٢ ٦٠ ٠.٦١٨ ٣٥ ٠.٣٨٩ ١٠ 

٠.٢٩٩ ٦١ ٠.٣٤٥ ٣٦ ٠.٣١٨ ١١ 

٠.٢٨٣ ٦٢ ٠.٤٢٨ ٣٧ ٠.٥١٩ ١٢ 

٠.٣٢١ ٦٣ ٠.٣٩٤ ٣٨ ٠.٤١٨ ١٣ 

٠.٣٧٥ ٦٤ ٠.٥٣١ ٣٩ ٠.٣٨٢ ١٤ 

٠.٣٨٦ ٦٥ ٠.٤٦٢ ٤٠ ٠.٦٠٢ ١٥ 

٠.٣٥٠ ٦٦ ٠.٦٥٣ ٤١ ٠.٥٣٧ ١٦ 

٠.٣٠٢ ٦٧ ٠.٣٧٩ ٤٢ ٠.٤٢٧ ١٧ 

٠.٣٨٥ ٦٨ ٠.٣٩٨ ٤٣ ٠.٣٨٤ ١٨ 

٠.٢٩٧ ٦٩ ٠.٤٢٦ ٤٤ ٠.٥٣١ ١٩ 

٠.٣٦٥ ٧٠ ٠.٣٨٩ ٤٥ ٠.٣٦٤ ٢٠ 

٠.٣٤٥ ٧١ ٠.٦٧٢ ٤٦ ٠.٤٢٩ ٢١ 

٠.٣٦٢ ٧٢ ٠.٥٣٨ ٤٧ ٠.٣٩١ ٢٢ 

٠.٤٢١ ٧٣ ٠.٤٩٠ ٤٨ ٠.٦٠٥ ٢٣ 

٠.٣٦٢ ٧٤ ٠.٣٥٨ ٤٩ ٠.٤٨٩ ٢٤ 

٠.٣٥٥ ٧٥ ٠.٤٩٧ ٥٠ ٠.٥٠٨ ٢٥ 

  ٠,٢٧٣) = ٠,٠٥(ومستوى داللة ) ٥٢(الجدولیة امام درجة حریة )ر(قیمة *
   ثبات المقیاس- ٩-٣-٣-٣

به أیضا اتساق نتائج مع نفسها إذا كررت مرتین أو عدة مرات ویقصد " یعني الثبات
االستقرار أي إذا أعید تطبیق المقیاس نفسه على الفرد الواحد فانه یعطي نوعا من االستقرار في 

ولغرض إیجاد معامل ثبات المقیاس المعد قید الدراسة ) ١١٤، ١٩٨٩إبراهیم وآخرون، " (النتائج
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ني قدره تم االعتماد على طریقة إعادة االختبار من خالل تطبیق المقیاس مرتین بفاصل زم
إلى أن الفترة الزمنیة بین التطبیق " حیث یشیر آدمز مدربا) ١٨(  وعلى عینة قوامهایوما) ١٥(

ویشیر ) Adams 1964, 85" (األول والثاني ینبغي أن ال یزید على أسبوعین أو ثالثة أسابیع
، الظاهر" (یوما) ٢٠(إلى ) ١٠(أن المدة بین االختبارین عادة تكون بین "الظاهر أیضا 

ویمكن ) ٠,٨٦(وتم احتساب معامل االرتباط بیرسون بین التطبیقین وبلغ ) ١٤١، ١٩٩٠
  .االستدالل من هذه النتیجة على ثبات المقیاس اذ ان هذه القیم دالة احصائیا

فضال عن ذلك فاالختبار یمتاز بمعامل ثبات جیدا على مؤشر الصدق، إذ انه في 
"           في حین قد ال یكون االختبار الثابت صادقا بالضرورةاالختبار الصادق ثابتا "العادة یكون 

)Best, 1960, 195 ١٠١، ١٩٨٣، مقبل( و.(  
   طریقة حساب درجات المقیاس  ١٠-٣-٣-٣

ویقصد بها وضع درجة اإلجابة لكل مدرب على مقیاس الكفایات التدریبیة ولما كانت 
  .محاور) ٧( على فقرة موزعة) ٧٥(الصفة النهائیة للمقیاس یتكون من 

تكون اإلجابة على فقرات المحاور السبعة األولى بأسلوب االختیار من متعدد إذ یقدم للمجیب 
درجة كبیرة جدا، درجة كبیرة، درجة (فقرات ویطلب منه اختیار بدیل واحد من خمسة بدائل 

 على مجموعة لها أوزان مختلفة تم اعتمادها بعد عرضها) متوسطة، درجة قلیلة، درجة قلیلة جدا
من الخبراء والمتخصصین  في مجاالت القیاس والتقویم والتدریب الریاضي وعلم النفس الریاضي 

 واتفاقهم علیها مما یدل على موضوعیة المقیاس وبناءا علیه تكون الدرجة الكلیة) ٣ملحق (
  )٤ملحق (.درجة) ٣٧٥(للمقیاس 

   اإلحصائیة المعالجات ٤-٣-٣
  الوسط الحسابي - 
  النحراف المعیاريا - 
  االختبار الثاني لعینیتین مستقلتین - 
  معامل االرتباط البسیط - 
 )أ٢٧٢، ٢٠٢، ١٠١، ١٩٩٦التكریتي والعبیدي، (النسبة المئویة  - 

  
  عرض النتائج وتحلیلها-٤

والمجتمع الذي تمثله العینة المختارة تم استخالص محاور  في ضوء حدود هدف البحث
الجدول  في وكما مبیندریبیة لمدربي بعض األلعاب الجماعیة والفردیة مقیاس الكفایات الت

  )٤(رقم
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  )٤(الجدول رقم
  للكفایات التدریبیة المستخلصة یبین عدد فقرات المحاور

  

  یتبین) ٤(رقم من الجدول 
بان مقیاس الكفایات التدریبیة تضمن سبعة محاور وهي الكفایات األهداف، والعالقات 

مهني، التقویم، التخطیط، إدارة الوحدة التدریبیة، وكفایات األسالیب االجتماعیة، والتطور ال
) ٩(عن ) كفایات األهداف، العالقات االجتماعیة(والطرق التدریبیة، واشتملت كل من محور 

) ١١(على )التطور المهني، والتخطیط وكفایات إدارة الوحدة (فقرات، بینما تضمن كل من محور
فقرة ) ١٠، ١٥(على ) التقویم وكفایات األسالیب والطرق التدریبیة(فقرة، وتضمن كل من محوري 

  فقرة) ٧٥(على التوالي، وان مجموع فقرات المقیاس الكلي 
   االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات- ١- ٥

  :في ضوء نتائج البحث تم استنتاج ما یأتي
  یة والجماعیة  بناء مقیاس الكفایات التدریبیة لمدربي بعض األلعاب الفرد-١-١-٥
  یتمتع المقیاس بصدق وثبات عالیین وفق األسس والمعالجات اإلحصائیة -٢-١-٥
فقرة غطت مقیاس الكفایات ) ٧٥(یحتوي المقیاس على سبعة محاور و- ٣-١-٥

  .التدریبیة
  التوصیات-  ٢- ٥
 اعتماد مقیاس الكفایات التدریبیة إلى جانبا أدوات ووسائل أخرى في -١-٢-٥

   المدربینتشخیص تقییم

 عدد الفقرات المحاور التسلسل

)١(  
)٢(  
)٣(  
)٤(  
)٥(  
)٦(  
)٧( 

  كفایات األهداف
  كفایات العالقات اإلجتماعیة

  كفایات التطور المهني
  كفایات التقویم

  كفایات التخطیط
  كفایات إدارة الوحدة التدریبیة

 كفایات األسالیب والطرق التدریبیة

٩  
٩  
١١  
١٠  
١١  
١١  
١٤ 

 ٧٥ المجموع الكلي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



 ١٧٤

 استخدام مقیاس الكفایات التدریبیة من قبل كل الباحثین والعاملین في -٢-٢-٥
  .المجال الریاضي في البحوث التي تتطلب قیاس شخصیة المدربین

  . ضرورة االهتمام بجوانب المقیاس في عملیة االنتقاء وتقویم المدربین-٣-٢-٥
  المصادر

الفروق الفردیـة وتطبیقاتهـا التربویـة، ): ١٩٨٩(محمود رجاء محمد وشریف، نادیة  أبو عالم، -١
  .، دار القلم، الكویت٢ط

تقویم كفایة العاملین باإلدارة فـي ): ٢٠٠٢( باهي، مصفصف حسین، والوكیل، أنور وجدي  -٢
 .المجال الریاضي، دراسة مقارنة ، كلیة التربیة، الریاضیة جامعة المینا، انترنت

ـــــر، -٣ ـــــد، محمـــــد، بلكبی ـــــدالعزیز، وجدی ـــــي، وســـــعید، عب ـــــدوباجي، لطف ـــــي وال :  )٢٠٠٤( الجیالل
 الـــــــــــــــــــــــــــشبكة اللكترونیـــــــــــــــــــــــــــة، الكفایـــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــصوغة تكوینیـــــــــــــــــــــــــــة، بیداغوجیـــــــــــــــــــــــــــة

htm.AGAMATH|:A.www                                       
لتجمیعـي والتكـویني، ترجمـة محمـد أمـین تقیـیم الطالـب ا):١٩٨٣(بلوم، بنیامین سي، وآخران  -٤

  .المفتي وآخرون، مطابع المكتب المصري الحدیث، القاهرة
التطبیقـــات اإلحـــصائیة فـــي ): ١٩٩٦(التكریتـــي، ودیـــع یاســـین والعبیـــدي، حـــسن محمـــد عبـــد  -٥

  .بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل
ـــدایك، روبـــرت -٦ القیـــاس والتقـــویم فـــي علـــم الـــنفس والتربیـــة، ): ١٩٨٩( وهـــیجن، إلیزابیـــث ثورن

  .ترجمة عبد اهللا زید الكیالني وعبد الرحمن عدس، مركز الكتب األردني، عمان
علـم المنظمـة مدیریـة دار الكتـب للطباعـة والنـشر، الموصـل، ): ١٩٨٩(حسن، محمـد حربـي  -٧

  .العراق
االختبــارات والقیــاس واإلحــصاء فــي المجــال الریاضــي، : )٢٠٠٤(الحكــیم، علــي ســلوم جــواد،  -٨

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة القادسیة، الطیف للطباعة، القادسیة
، دار ١التدریب الریاضي الحدیث تخطـیط وتـدریب وقیـادة، ط): ١٩٩٨(حماد، مفتي إبراهیم  -٩

  .الفكر العربي، القاهرة
 .انترنیت ، طریقة ووصیة لتصبح مدربا ناجحا٥٥٥): ١٩٩٩(،  عليالحمادي، -١٠
الــــذكاء االدراكــــي لمــــدرب فــــرق : )١٩٨٥(رفعــــت، عثمــــان حــــسن، حــــسنین، محمــــد صــــبحي  - ١١

المجلـد الرابـع، بحـوث المـؤتمر ) دراسـة مقارنـة(األنشطة الجماعیـة والفردیـة للناشـئین بمـصر، 
  ینایر الدوري، الریاضة للجمیع،

بناء مقیاس التجاهات الطلبـة نحـو ): ١٩٨٧(السامرائي، باسم نزهت والبلداوي، طارق حمید  - ١٢
  ).٧(المجلد ) ٢(مهنة التدریس، المجلة العربیة للبحوث التربویة العدد 

علـم الـنفس الریاضـي فـي التـدریب والمنافـسة الریاضـیة، عمـان، ): ٢٠٠٢(صكر ،ناهده رسن - ١٣
 .لنشر والتوزیعدار الثقافة ل

  .مبادئ اإلدارة، دار الیازوري، عمان األردن): ١٩٩٨(العالق، بشیر  - ١٤
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أسـالیب القیـادة اإلداریـة لعمـداء الكلیـات ورؤسـاء ): ١٩٩٨(عالوي، عبـد المجیـد احمـد خلیـل  - ١٥
األقــــسام العلمیــــة وعالقتهــــا بــــااللتزام التنظیمــــي للهیئــــات التدریــــسیة فــــي الجامعــــات، أطروحــــة 

  .، جامعة بغداد)ابن رشد(راه غیر منشورة، كلیة التربیة دكتو 
  .القیاس النفسي، دار الفكر العربي، القاهرة): ١٩٨٠(فرج، صفوت  - ١٦
بناء مقیاس مقنن لمفهوم الذات لدى طلبـة المرحلـة اإلعدادیـة، ): ١٩٩٠(كاظم، علي مهدي  - ١٧

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد
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  )١( الملحق رقم
  االختصاص  مكان العمل  أسماء السادة الخبراء والمتخصصین

  البایومیكانیك   التربیة الریاضیة جامعة الموصلكلیة  لوي غانم الصمیدعي. د.  أ-١
  تعلم حركي  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  جاسم محمد نایف الرومي.د.أ-٢
  تعلم حركي  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  محمد خضر أسمر.د .  أ -٣
  یكانیكالبایوم  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  عارف محسن الحساوي.د.أ-٤
  طرائق تدریس  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  حازم احمد مطرود.د.أ-٥
تدریب ریاضي                            كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  زهیر قاسم الخشاب.د. م.أ. أ-٦
  قیاس وتقویم  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  هاشم احمد سلیمان.د. م. أ-٧
تدریب ریاضي                            كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  أیاد محمد عبد اهللا.د. م.أ-٨
  قیاس وتقویم  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  مكي محمود حسین.د . م. أ-٩

  تعلم حركي  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  خالد عبد المجید.د . م. أ-١٠
  طرائق تدریس  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  طالل نجم  عبد اهللا.د . م.أ- ١١
تدریب ریاضي                            كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  نبیل محمد الشاروك.د . م.أ-١٢
تدریب ریاضي    كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  د عبد الجبار عبد الرزاق. م.أ-١٣
  علم نفس االریاضيكلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل          زهیر یحیى                   .د . م.-١٤
  تدریب ریاضي  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  حیدر غازي. م .م-١٥
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  )٢( الملحق رقم
  كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصل

  استبیان آراء المحكمین
   المحترم………………األستاذ الفاضل

  .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
)  االلعاب الریاضیة بعضلكفایات التدریبیة  لمدربيا  لتقویمبناء مقیاس(في النیة إجراء الموسوم 

صورة ولغرض بناء مقیاس یهدف إلى تحدید الكفایات التدریبیة السائدة والفعالة، اعد الباحث 
أولیة تشمل سبعة محاور تشكل أهم الكفایات الواجب توافرها في المدربین، وتتضمن فقرات مبنیة 
على تحلیل المصادر والدراسات العلمیة والخبرة العملیة للباحث، ونظرا لما یعهد فیكم من خبرة 

ویرجى . ميوقدرة على المساعدة الصادقة من خالل آرائكم العلمیة التي تغني وتعزز البحث العل
علما بان المقیاس . بیان صالحیة الفقرات ومالءمتها للمحور، مع إضافة كل ما یالئم المقیاس

 بدرجة كبیرة جدا،(یتضمن خمسة بدائل لغرض وزن الفقرة واعطاء المعنى الحقیقي ألبعادها 
  )بدرجة كبیرة ،بدرجة متوسطة،بدرجة قلیلة،بدرجة قلیلة جدا

وعة من المعارف والمهارات واالتجاهات التي تتصل مباشرة بالعملیة بأنها مجم: وتعرف الكفایة
  .التدریبیة تتطلب من المدرب تمكنًا من االساسیات التي تعتمد علیها تلك الكفایات

  :التاریخ     :مكان العمل        :االختصاص           :درجة العلمیة     ال:اسم الخبیر
   

  كفایات األهداف
 تصلح بعد التعدیل التصلح لحتص الفقرات الرقم

    احدد األهداف العامة بوضوح ١

    أرتب األهداف التدریبیة حسب أهمیتها  ٢

    أتمكن من صیاغة األهداف بصورة جیدة ٣

    اختار األهداف المناسبة للفئات العمریة ٤

    انفذ الوحدات التدریبیة في ضوء األهداف ٥

    مع الظروفاعدل األهداف بما یتالءم  ٦

    اختیار األهداف التي یمكن قیاسها ٧

    اربط األهداف بنوع الطریقة التدریبیة ٨

    احدد بدایة ونهایة للموسم التدریبي ٩

  كفایات العالقات االجتماعیة
 تصلح بعد التعدیل ال تصلح تصلح الفقرات الرقم
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    أتعاون مع الهیئة اإلداریة للنادي ١

     المشكالت التي تواجه الالعبینأتعرف على ٢

    أسعى على أن أشارك في اغلب البطوالت المحلیة والخارجیة ٣

    احترم زمالئي المدربین ٤

    أقیم مباراة مع اغلب البرق ٥

    أتعاون مع اسر الالعبین ٦

    أشجع الالعبین واحترم مشاعرهم ٧

    أتقبل آراء الالعبین واحترم مشاعرهم ٨

    اعمل على خلق عالقات طیبة بین الالعبین والهیئة اإلداریة ٩

  كفایات التطور المهني
 تصلح بعد التعدیل ال تصلح تصلح الفقرات الرقم

    أشارك في الدورات التدریبیة ١

    أشارك في الدورات التحكیمیة ٢

    أشارك في المؤتمرات والندوات الریاضیة ٣

    ث العلمیة الحدیثة الریاضیةاستفید من األبحا ٤

    اسهم في نشر الوعي الریاضي ٥

    أتابع بزیادة األندیة الریاضیة ٦

    أشاهد اغلب البرامج الریاضیة ٧

    أحث الالعبین على مشاهدة المباراة الریاضیة ٨

    أتبادل الخبرات مع زمالئي ٩

  كفایات التقویم
 ح بعد التعدیلتصل التصلح تصلح الفقرات الرقم

    أراعى االستمراریة في تقویم الالعبین ١

    أتمكن من تقویم البرنامج التدریبي ٢

    استخدم اختبارات مقننة ومحددة للمهارات واللیاقة ٣

    ارعي الفروق الفردیة أثناء إجراء االختبارات ٤

    أقوم على أساس مفردات المنهج التدریبي ٥

    ت الشخصیة في عملیة التقویماعتمد البطاقا ٦

    اعتمد اللقاءات الودیة أساس في عملیة التقویم ٧

اختار االختبارات المهاریة والحركیة التي تحفز الالعبین  ٨
 وتطور مستواهم

   

    اشخص الالعبین حسب مستویاتهم على وفق متطلبات اللعبة ٩

  كفایات التخطیط
 لح بعد التعدیلتص ال تصلح تصلح الفقرات الرقم
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    یمكنني إعداد خطة تدریبیة لموسم كامل ١

    أستطیع إعداد خطة یومیة لتحقیق الهدف المنشود ٢

    أراعي التوزیع الزمني لتنفیذ الخطة ٣

    أقوم بتدوین كافة المالحظات عند تنفیذ البرنامج ٤

    أراعي قدرات الالعبین عند تنفیذ البرنامج ٥

    بدیلة للظروف الطارئةاعد خطة  ٦

    استخدم االختبارات كأسلوب للتقویم ٧

احدد الوسائل واألجهزة واألدوات لتنفیذ أجزاء الوحدة  ٨
 التدریبیة

   

    أشرك اإلدارة في تخطیط البرنامج التدریبي ٩

    اسهم الالعبین في تخطیط البرنامج التدریبي ١٠

    لتدریبیةاخلق جو المنافسة في الوحدة ا ١١

  
  كفایات إدارة الوحدة التدریبیة 

 تصلح بعد التعدیل ال تصلح تصلح الفقرات الرقم

    أراعى الفروق الفردیة بین الالعبین  ١

    أتقبل سلوك الالعبین واحترم آرائهم ٢

    اعرض المهارات عرضا متسلسال ٣

    أشجع الالعبین على التعلم الذاتي ٤

    ألمان والسالمة في الوحدة التدریبیةأراعىعوامل ا ٥

    استخدم لغة سلیمة ومصطلحات واضحة ٦

أاكد على عملیة اإلحماء والتهدئة في بدایة ونهایة  ٧
 الوحدة التدریبیة

   

    أتمكن من تجزئة المهارات الصعبة ٨

    أراعى األداء الجید وأعززه لدى الالعبین ٩

    لدى الالعبیناعمل على تحدید األخطاء  ١٠

    اقدم نماذج عملیا مناسبة أثناء التدریب ١١

  
  
  

  یةكفایات األسالیب والطرق التدریب
 تصلح بعد التعدیل ال تصلح تصلح الفقرات الرقم
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أسالیب وطرق تدریب متنوعة ومناسبة  استخدم ١
 لالعبین

   

    استخدم وسائل سمعیة وبصریة مناسبة ٢

    ت الریاضیة والصحیةاهتم بإعداد النشرا ٣

    أراعىاختیار األنشطة المسلیة في الوحدة التدریبیة ٤

    استخدم أسالیب القیاس والتقویم في التدریب ٥

    أراعى العوامل النفسیة لالعبین ٦

    اختار التمارین المناسبة للمنافسة ٧

    أنواع في الطرق التدریبیة ٨

م والخاص في البرنامج اإلعداد البدني العا ارعي ٩
 التدریبي

   

    اهتم بمبادئ التدریب عند وضع وتنفیذ البرنامج ١٠

    ابتكر وسائل حدیثة في التدریب ١١

  الوحدة التدریبیة في ظروف مشابهة للمنافسة أضع ١٢
 

   

    أراعى تدریبات الذكاء المیداني في الوحدة التدریبیة ١٣

خدم خطط اللعب والمرتبطة اهتم بالتدریبات التي ت ١٤
 بها

   

أراعى النظریة الفلسجیة عند تطبیق البرنامج  ١٥
 التدریبي

   

  
  

  
  
  
  
  

  )٣( الملحق رقم
  اسماء السادة السادة المتخصصین

   اختصاص التدریب
  الجامعة /الكلیة 

  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  عناد جرجیس.د.أ
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   التربیة الریاضیة جامعة الموصلكلیة  ایاد محمد عبد اهللا.د.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  نوفل محمد الحیالي.د.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  نبیل محمد عبد اهللا.د.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  عبد الجبار عبد الرزاق الحسو.د.م.أ

     اختصاص قیاس وتقویم  
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  م احمد سلیمانهاش.د.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  عبد الكریم قاسم.د.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل         سعد فاضل.د . م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  ایثار عبد الكریم.د.م.أ
  لریاضیة جامعة الموصلكلیة التربیة ا  مكي محمود.د.م.
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  سبهان محمود الزهیري.د.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  غیداء سالم.د.م.أ

    اختصاص علم نفس
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  ناظم شاكر الوتار.د.م.أ
  لموصلكلیة التربیة الریاضیة جامعة ا  زهیر یحیى.د.م
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  نغم محمود.د.م
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )٤( الملحق رقم
  المقیاس بشكله النهائي

 بدرجة  الفقرات الرقم
كبیرة 

 بدرجة 
   كبیرة

  بدرجة 
      متوسطة

بدرجة 
 قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
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 ١٨٢

 جدا جدا

       لموسم كامل اعداد خطة  تدریبیة منمكناتت ١

ستطیع اعداد خطة یومیة لتحقیق الهدف تا ٢
 المنشود

     

      راعي التوزیع الزمني لتنفیذ الخطةتا ٣

قوم بتدوین كافة المالحظات عند تنفیذ تا ٤
 البرنامج

     

      راعي قدرات الالعبین عند تنفیذ البرنامجتا ٥

      عد خطة بدیلة للظروف الطارئةت ا ٦

      ستخدم االختبارات كاسلوب للتقویمتا ٧

حدد الوسائل واالجهزة واالدوات لتنفیذ اجزاء تا ٨
 الوحدة التدریبیة 

     

      شرك االدارة في تخطیط البرنامج التدریبيتا ٩

      سهم الالعبین في تخطیط البرنامج التدریبي تا ١٠

      خلق جو المنافسة في الوحدة التدریبیةت ا ١١

راعي الفروق الفردیة بین الالعبین تا ١٢       
قبل سلوك الالعبین واحترم ارائهمتات ١٣       
عرض المهارات عرضا متسلسالتا ١٤       
شجع الالعبین على التعلم الذاتي تا ١٥       
راعي عوامل االمان والسالمة في الوحدة تا ١٦

 التدریبیة
     

مصطلحات واضحةستخدم لغة سلیمة و تا ١٧       
كد على عملیة االحماء والتهدئةفي بدایة تو ا ١٨

 ونهایة الوحدة التدریبیة
     

تمكن من تجزئة المهارات الصعبة تا ١٩       
راعي االداء الجید واعززه لدى الالعبینتا ٢٠       
عمل على تحدید االخطاء لدى الالعبینتا ٢١       
بة اثناء التدریبقدم نماذج عملیا مناستا ٢٢       
ستخدم اسالیب  طرق تدریب متنوعة ومناسبة تا ٢٣

 لالعبین
     

ستخدم وسائل سمعیة وبصریة مناسبةتا ٢٤       
هتم باعداد النشرات الریاضیة والصحیةتا ٢٥       
راعي اختیار االنشطة المسلیة في الوحدة تا ٢٦

 التدریبیة
     

التقویم في التدریب ستخدم اسالیب القیاس و تا ٢٧       
راعي العوامل النفسیة لالعبین  تا ٢٨       
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ختار التمارین المناسبة للمنافسة تا ٢٩       
نوع في الطرق التدریبیة تا ٣٠       
راعي االعداد البدني العام والخاص في البرنامج تأ ٣١

 التدریبي
     

هتم بمبادىء التدریب عند وضع وتنفیذ تأ ٣٢
نامج البر   

     

بتكر وسائل حدیثة في التدریبتأ ٣٣       
ضع الوحدة التدریبیة  في ظروف مشابهة تأ ٣٤

 للمنافسة
     

راعي تدریبات الذكاء المیداني في الوحدة تأ ٣٥
 التدریبیة

     

هتم بالتدریبات التي تخدم خطط اللعب تأ ٣٦
 والمرتبطة بها

     

د تطبیق البرنامج راعي النظریة الفسلجیة عنتأ ٣٧
 التدریبي

     

حدد االهداف العامة بوضوحتأ ٣٨       
رتب آالهداف التدریبیة حسب اهمیتهاتأ ٣٩       
مكن من صیاغة اْالهداف بصورة جیدةتأت ٤٠       
ختار االهداف المناسبة للفئات العمریةتأ ٤١       
نفذ الوحدات التدریبیة في ضوء االهدافتأ ٤٢       
عدل االهداف بما یتآلئم مع الظروفتأ ٤٣       
ختار االهداف التي یمكن قیاسهاتأ ٤٤       
ربط االهداف بنوع الطریقة التدریبیةتأ ٤٥       
حدد بدایة ونهایة للموسم التدریبيتأ ٤٦       
عاون مع الهیئة االداریة للناديتأت ٤٧       
ینعرف على المشكالت التي تواجه الالعبتأت ٤٨       
سعى على ان اشارك في اغلب البطوالت تا ٤٩

 المحلیة 
 والخارجیة

     

حترم زمالئي المدربینتأ ٥٠       
قیم مباراة مع اغلب الفرق تا ٥١       
عاون مع أسر  الالعبینتأت ٥٢       
شجع الالعبین  في خوض المباراة الودیةتا ٥٣       
شاعرهمتقبل أراء الالعبین وأحترم متأ ٥٤       
عمل على خلق عالقات طیبة بین الالعبین تأ ٥٥

 والهیئة االداریة
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شارك في الدورات التدریبیةتأ ٥٦       
شارك في الدورات التحكیمیةتأ ٥٧       
شارك في المؤتمرات والندوات الریاضیةتأ ٥٨       
ستفید من أال بحاث العلمیة الحدیثة الریاضیةتأ ٥٩       
سهم في نشر الوعي الریاضيتأ ٦٠       
ابع الصحف والمجالت الریاضیةتأت ٦١       
قوم بزیارة األندیة الریاضیة تأ ٦٢       
شاهد أغلب البرامج الریاضیةتأ ٦٣       
حث الالعبین على مشاهدة المباراة الریاضیةتأ ٦٤       
بادل الخبرات مع زمالئيتأت ٦٥       
ریة في تقویم الالعبینراعي االستمراتأ ٦٦       
مكن من تقویم البرنامج التدریبي تأت ٦٧       
ستخدم اختبارات مقننة ومحددة للمهارات تأ ٦٨

 واللیاقة
     

راعي الفروق الفردیة أثناء إجراء االختبارات تأ ٦٩       
قوم على أساس مفردات المنهج التدریبي تأ ٧٠       
یة في عملیة التقویم عتمد البطاقات الشخصتأ ٧١       
عتمد اللقاءات الودیة أساس في عملیة التقویمتأ ٧٢       
ختار االختبارات المهاریة والحركیة التي تحفزتأ ٧٣  

  الالعبین وتطور مستواهم
     

شخص الالعبین حسب مستویاتهم على  وفق تأ ٧٤
 متطلبات اللعبة

     

الخطط بعیدة تربط الخطة التدریبیة الموسمیة ب ٧٥
 المدى
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