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 :الملخص
االحتياجات المعرفية للمدربين السعوديين لكرة القدم ومصادرهم الستقاء تلك المعرفة التعرف على هدفت الدراسة إلى 

استخدم الباحث طريقة العينة العشوائية ، و اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي باستخدام العينةوالحصول عليها. 

ة القدم وجميعهم يمتلكون مؤهالت ( من المدربين السعوديين لكر07( مدرباً )ن =07بلغ إجمالي العينة ) البسيطة

 ( .Proوبرو  C ،B ،A( رخص التدريب )AFCاالتحاد اآلسيوي لكرة القدم )

والتتي أتتتملت علتى جت أين و ا ول  أداة لجمت  البيانتات الالةمتة للدراستة Questionnaire  اُستخدمت االستتبانةوقد 

فقتترات االستتتبانة وقتتد احتتتوت علتتى أربعتتة لثتتاني علتتى وا اتتتتمع علتتى البيانتتات الديمو رافيتتة لمفتتردات عينتتة الدراستتة

محاورو دور الدورات التدريبية في رف  الكفاءة المعرفية والمهنية للمدربين، المعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة 

القتتدم للعمتتع علتتى نحتتوم فعتتال، مصتتادر الحصتتول علتتى المعرفتتة والمعلومتتات لمتتدربي كتترة القتتدم الستتعوديون، ترتيتتب 

عارف والعلوم التي يحتاجها متدرب كترة القتدم للعمتع علتى نحتوم فعتال وفقتاً للهميتة بالنستبة للمتدرب، وقتد اتتتملت الم

دورالتدورات واتارت أهتم النتتائج إلتى أهميتة ( عبارةً مصنَّفة تحت المحاور السابقة الذكر 84االستبانة بمجملها على )

المعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القتدم للعمتع علتى ، وأن دربينالتدريبية في رف  الكفاءة المعرفية والمهنية للم

( وأن مصتتادر الحصتتول علتتى المعرفتتة التغذيتتة علتتم التتتدريب الرياضتتي ، تحليتتع ا داء الرياضتتي،) نحتتوم فعتتال هتتي

حضور الدورات التدريبيتة، حضتور المعستكرات )المعايشتة( مت  )والمعلومات لمدربي كرة القدم السعوديون من خالل

( كما جاء ترتيب االحتياجات المعرفيتة متن حيتث ا هميتة وورش العمع والمؤتمراتحضور الندوات مدربين أخرين، 

 ( وأخيتراً بينتتعلتم التنفا الرياضتيعلتم التتدريب الرياضتي ، التغذيتة ،)بالنسبة لمدربي كرة القدم الستعوديون كتاآلتي

النتائج أنه ال توجد اختالفات ذات داللتة إحصتائية فتي مواقتت التتعلم بتين المتدربين تعت ا لمتغيتراتو )العمتر، الخبترة 

تتوفر دراستات وأوصتت الدراستة بضترورة التدريبية، المؤهع االكاديمي، المرحلة أو الفئة التدريبية،  التأهيع المهني( 

كما يجب تقييم البترامج التدريبيتة المقدمتة ،الستحداث برامج تدريبية جديدة مستمرة لتطوير البرامج التدريبية الحالية أو

لمتتدربي كتترة القتتدم بشتتكع دوري ، واكتتدت الدراستتة علتتى عقتتد النتتدوات والمحاضتترات  لمتتدربي كتترة القتتدم الستتعوديين

لم التتدريب، الجديتد فتي عتاعلتى ؛ من أجع رف  مستوا التوعي التتدريبي لتديهم وتبتادل الخبترات واالطتال  السعوديين

باالضافة إلى االستفادة من نتائج ا بحاث العلمية والتقنية في مجال التدريب، ومتابعة متا يستتجد فتي ذلتك وخاصتةً فتي 

 الدول المتقدمة.

 .الدورات التدريبية، مصادر المعلوماتكرة القدم،  المدرب،و االحتياجات المعرفية، الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

The aime of this study to identifay the knowledge needs and information resources of 

Saudi football coaches and how to get it? The study followed the descriptive method, the 

researcher used the simple random sampling method. The total sample was (70) trainers 

(n = 70) of the Saudi football coaches, all of them had AFC qualifications. Coaching 

licenses (C, B, A and PRO). Questionnaire used as way to collecting deta of study which 

havd two main parts: The first one including initial information of study sample. And the 

second one have questionnaire topics wiche inclouding four pivots: The roule of training 

coursrs to developing coaches knowldg and professional. The knowldg and scintifice 

which coaches needed to efficient work, sources of knowledge and information for Saudi 

coaches, arrange the knowledge and science that a football coach needs to work 

effectively according to the importance to the coach. The results study indicates to the 

importance of training courses to increasing coaches’ knowledge and professional. 

knowledges and sciences which football coach needs to work effectively are:(sport 

coaching science, analysis sport performance, sport nutrition). Also, the sources of 

knowledge and information for Saudi coaches was (attendance of training courses, living 

with other coach, attendance of seminars and workshops). Moreover, ranked the 

knowledge and science that a football coach needs importance for Saudi football coaches 

as follows (sports coaching, nutrition, sports psychology). Finally, the results showed that 

there are no specific differences in learning attitudes between coaches according to: (age, 

coaching experience, academic qualification, stage or category of coaching, vocational 

qualification) The study recommended that need to provide continual studies for training 

courses in the current training programs. Also, provide training courses to football 

coaches periodically. The study emphasise the holding of seminars and lectures for Saudi 

football coaches in order to raise the awareness of their coaching and exchange 

experiences and learn about the new in the world of coaching, in addition to benefiting 

from the results of scientific and technical research in the field of coaching and follow up 

developments in this filde, especially in developed countries. 

Keywords: knowledge needs, trainer, football, training courses, sources of information. 
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 النظريو واإلطارالمقدمة 

يرتبط التدريب الرياضي بالعديد من العلوم الطبيعية واإلنسانية ويستمد مادته العلمية منها كالطب الرياضي 

والكيمياء الحيوية وعلم وظائت  الرياضيوعلم االجتما   الرياضيوالميكانيكا الحيوية وعلم الحركة وعلم النفا 

  و يرها.والتشريح ا عضاء 

 أن ا سا والمبادئ العلمية التي تساهم في عمليات التدريب الرياضي الحديث تتمثع ( 28،ص8994،مفتي  )يراو

في و علم التشريح ، علم وظائت ا عضاء الجهد البدني، بيولوجيا الرياضة، علوم الحركة الرياضية، علم النفا 

 اإلدارة الرياضية.الرياضي ، علم االجتما  الرياضي، 

ا ساس الذي يدعم عمع المدرب في كرة ن أعلى ( FIFA) الفيفا االتحاد الدولي لكرة القدم تددب نو همية هذا الجا

القدم هي المعرفة، والتي يتم اكتسبها بطرق عديدة، بما في ذلك لعب كرة القدم، وتحليع ا داء في كرة القدم، وتدريب 

 Steven & Clifford)ستيفن وكليفورد  نوفي السياق نفسه بي  . FIFA  (2783) كرة القدم، والتحدث عن كرة القدم

,2014, p.12)  المناقشة م   ( ،)العمعالتعلم من خالل الوظيفة  تشتمع علىوأن مصادر التعلم ا كثر قيمةً للمدربين

 كالعبين.السابقة ا خرين وخبرات المدربين 

في الحقع التدريبي الخبرة العملية والتأهيع المهني ليستا كافيتان للمدرب إلدارة العملية التدريبية بالشكع االحترافي و

ولكن يل مه االلمام بالحد ا دنى من العلوم المرتبطة بالتدريب حيث يسهع له ذلك التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم 

 في العملية التدريبية.التي تواجهه في التغلب على كع التحديات والصعوبات  كما يساعده ذلك العلمي،وفق النهج 

العديد من الدراسات تشير إلى أن الكثير من المدربين يعتقدون أن العلوم الرياضية والتخصص ا كاديمي هناك 

علماء الرياضة الخبراء و جودير بون في وأن المدربين ا يمكن أن يسهم بفاعلية في العملية التدريبة، كما مالمرتبط به

   Reade, I et al., (2008, p352 )معهم باستمرار

أن المدربين ذوي ا داء العالي في إلى  Williams & Kendall,(2007,p 1584)وفي السياق ذاته توصع 

البحث بفعالية الرياضة لديهم دواف  لتحسين برامجهم ، ويعتقدون أنه يمكن للعلم أن يساهم في برامجهم ، ويسهم في 

 .عن أفكار جديدة

التي تمكن المدربين من  وا ساليبن تعليم المدرب يشمع جمي  العمليات يرون أف (Christopher et al., 2010)أما 

  كة بفعالية في ممارستهم المهنية.الالةمة للمشاربناء وتطوير المعرفة 

م  للمدربين التعامع  والتطوير يمكنمعقدة بطبيعتها ولكن من خالل التعليم  عملية التدريب عملية  من جانبم أخر تعتبر

ويسعى معظم المدربين إلى تطوير أنفسهم من خالل  (Andrew et al., 2011) المناسبةالتعقيد واتخاذ القرارات 

االطال  المباتر على الكتب والمجالت العلمية ذات العالقة واالتتراك في المنظمات واالتحادات أو من خالل 

ويعتمد الكثير من المدربين في تطوير  المدربين،االلتحاق بالدورات التدريبية وورش العمع المخصصة لتطوير 

وقد أظهرت  ناتهم التدريبية على الخبرة المكتسبة وعلى تبادل ونقع الخبرات من المدربين االخرين،معرفتهم وإمكا

دا ا بحاث على مدا العقد الماضي أن الخبرة ومالحظة المدربين اآلخرين ال ت ال المصادر ا ساسية للمعرفة ل

  . (Christopher J,et al., 2012) لمدربينالكثير من ا



 

8 

تساهم في نجاح عملية التكوين واإلعداد  للمدرب(  أن الكفاءة العلمية والمهنية 2782 ةبوقر)وفي هذا االطار يرا 

ضرورة رف  القدرات المعرفية للمدربين بأسلوب علمي وهذا عن طريق على  ويؤكد اعبين،الجيد والمتةن لل

ف  من مستوا الرو، ينحت إشراف خبراء و مختصالمشاركة في الملتقيات العلمية والمحاضرات وا يام الدراسية ت

يكتسب ( إلى أن المدرب 2782 حديبي و بلقرقيد(يشير  أيضاً  وفي هذا الصدد . لمدربينلالكفاءة العلمية والمهنية 

من خبرات و دراسات علمية له ما تهيأ  من خاللعالية قيام بعملية التدريب بكفاءة خصائصه المهنية التي تؤهله لل

 .للقيام بالعملية التربوية التدريبية متكامالً  تسهم في إعداده إعداداً وعملية 

بأحدث التطورات المعرفية و الفنية التي يحتاجها أثناء عمله في أن يكون ملماً كرة القدم  مدرب إن من الواجب على

اإلعداد المتكامع تربوياً  ، لذا يسعى القائمون على تأهيع وتطوير المدربين إلى إعداد مدرب كرة القدممهنة التدريب

ومهنياً من خالل ت ويده بالمهارات المعرفية و التربوية إضافةً للفنية والبدنية النفسية المختلفة، و التركي  على 

تطويرالجانب المهني لديه، وصقع قدراته التدريبية من خالل الدورات وورش العمع المختلفة ناهيك عن الندوات 

 ط. والمؤتمرات ذات االرتبا

بأنه كثير اإلطال  وير ب في التحديث، و يجيد أكثر من لغة "(  المدرب الحديث 38،ص2772الحاوي )ويصت  

أجنبية، ودائم االتتراك في دورات التدريب المتقدمة في الدول ا جنبية، ويراسع المجالت و الدوريات العالمية و 

االنترنت "  "التخصص من خالل تبكات المعلوماتيستفسر عن أحدث المعلومات و المعارف الرياضية في مجال 

 ."وكثيرا ماتالقي هذه النوعية من المدربين استحسان كبير من المسؤولين، ويتخطفها ا ندية الكبيرة

أن المدربين ا كثر فعالية هم الذين يلت مون بالتعليم وبتطوير Jean Cote,2015, p217) فيما يُبين جان كوت )

وأن تطورهم يمتد إلى أبعد من البرامج والدورات الرسمية التي تقدم لهم. وباإلضافة إلى ذلك، الذات مدا الحياة، 

ينبغي أن يستمر قدر كبير من االتصال والدعم خارج نطاق التدريب المباترلمساعدة المدربين وتع ي  بيئة التعلم 

تطوير مدرب المستقبع أن تؤكد على الوصول ينبغي لبرامج أنه  (Krkeljas, et al., 2017)وأوصى   المثالية لهم.

م الرياضة. عالوة على ذلك ، ينبغي تصميم أبحاث علوم الرياضة لتلبية احتياجات وواالستخدام الصحيح لمعلومات عل

 لرياضة والتدريب ، لضمان نقع المعرفة بنجاح.ا

 ودراسةمشكلة ال

يفتقر الكثير من المدربين العاملين في تدريب كرة القدم في المملكة العربية السعودية إلى الكثير من المعارف 

والمعلومات المرتبطة بالتدريب، كما تشير البيانات المتوفرة إلى انخفاض مستوا التأهيع العلمي للمدربين السعوديين 

دة عدد المدربين الذين ال يحملون مؤهع التربية البدنية أو علوم عن التأهيع الجامعي )بكالوريوس( إضافةً إلى ةيا

يضعت إلمام المدربين بالعلوم المرتبطة بالتدريب والذي بدوره يسهم في خلق العديد من المشاكع الرياضة مما 

الي ال تأهيع وأنه كما  .),(Houllier, G, & Parry,R, 2011)}2782(الصويان { والصعوبات في عمع المدرب

 منذ عقود.التي ينظمها اتحاد القدم لطريقة التقليدية عن طريق الدورات التدريبية ا  تبوتطوير المدرب السعودي ي

ويتفاوت المدربون السعوديون في فهم احتياجاتهم المعرفية ويعانون من تح مصادرها في ظع عدم وجود االهتمام 

لوقوف على الوض  ل ةً حاولمالبحث  ويعد هذا بين الوطنيين.الكافي من قبع االتحاد ناهيك عن عدم وجود رابطة للمدر

 .تلك االحتياجاتومعرفة 
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 ودراسةأهمية ال

سلط الضوء على ما يحتاجه مدرب كرة القدم الوطني من معرفة علمية ومهنية ت افي كونه هذه الدراسةتكمن اهمية 

قدراتهم وإثراءهم معرفياً ؟ ركافية لتطويالدورات التي تقدم للمدربين طرق الحصول على تلك المعلومات ،وهع و

في الرياضة المحلية وتحديداً جانب لم يخض  كثيراً للبحث باالضافة لذلك فإن الباحث وفي حدود علمه يرا أن هذا ال

 في كرة القدم. 

 ودراسةهدف ال

ومصادرهم الستقاء تلك الهدف الرئيا لهذا البحث هو مناقشة االحتياجات المعرفية للمدربين السعوديين لكرة القدم 

 .والحصول عليهاالمعرفة 

ودراسةأسئلة ال  

 رفية والمهنية للمدربين؟ت التدريبية في رف  الكفاءة المعماهو دور الدورا .8

 التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعال ؟ ا هي المعرفة والعلومم .2

 من أين يستقي مدربو كرة القدم السعوديون احتياجاتهم المعرفية؟ .3

ما ترتيب المعارف والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعال وفقاً للهمية بالنسبة  .8

 ؟للمدرب

ن المدربين وفقاً لـ العمر، الخبرة التدريبية ، التخصص هع هناك اختالفات معنوية في مواقت التعلم بي .2

 ؟ A,B,C, Pro))مستوا المنافسة ، التأهيع المهنيا كاديمي، المؤهع االكاديمي، 

 الدراسات السابقةو 

المدربين حول  تصورات“عنوان  تحت Christine. N., and John. S. 2012)دراسة كرستيان وجون )

( مدرباً رياضياً من خالل االستبيان حول جودة التعلم وقيمته 228خبراتهم التعليمية" تملت العينة استطال  رأي )

الالحقة كما بحثت هذه الدراسة تأثير المؤهالت التعليمية للمدرب على ممارسة التدريب عبر مجموعة من مستويات 

تائج التأثير المحدود لتعليم المدرب والمؤهالت على ممارسة التدريب الفعلي. التدريب والرياضة والخبرة. وكشفت الن

وبينت النتائج أيضاً إلى أن الدورات التدريبية قادرة على تقديم محتوا معين للرياضة ولكن بشكع عام  ير قادرة على 

ال علم الننفا وعلم التربية ... تلبية متطلبات المدرب عندما يتعلق ا مر بالجوانب ا خرا للتدريب على سبيع المث

دورات أكثر  هاالعمع على جعل اتالخ ، وأقترحت الدراسة انه لتع ي  عملية تعليم المدرب يجب على القائمين بالدور

 وعلى جمي  المستويات. تفاعليةً 

ربية السعودية" "حول بناء استراتيجية للبنية المعرفية للمدرب الرياضي بالمملكة الع (7102دراسة السقا وآخرون )

وهدفت الدراسة إلى بناء استراتيجية للبنية المعرفية للمدرب الرياضي بالمملكة العربية السعودية ، استخدم الباحثون 

المنهج الوصفي بأسلوب المسح الميداني ومنهج التحليع البعدي، وانقسمت العينة إلى قسمينو أعضاء هيئة التدريا 

( عضو هيئة تدريا، تم اختيارها ٠٥ة البدنية بالمملكة العربية  السعودية وعددهم )العاملين بكليات وأقسام التربي

بالطريقة العمدية، و مدربين رياضيين تم اختيارهم من المسجلين باالتحادات الرياضية والمشاركين بدورات مرك  

 (، ٧١هـ بالطريقة العشوائية وعددهم )٧٣٤١/٧٣٤١إعداد القادة للعام 
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رة حصر بهدف استعراض أهم الموضوعات التي يجب أن يُلم بها المدرب الرياضي وتكون من استخدامت استما

ضمن بنيته المعرفية واستبيان استطال  رأي المدربين العاملين بالتدريب الرياضي بالمملكة العربية السعودية وفق 

بالعوامع النفسية وأنوا  اإلعداد النفسي  تقسيم بلوم للهداف التربوية،  واتارت أهم النتائج إلى أن المعارف المتعلقة

وحمع التدريب الرياضي وكذلك ضبط الحمع التدريبي والتحكم فيه  وطرق تقنين االختبارات والقياسات وأيضاً طرق 

التدريب واالسعافات ا ولية عند اإلصابة هي من الموضوعات الهامة التي حاةت على أولوية عالية لدا المدرب 

الدراسة بالعمع باستراتيجية البنية المعرفية للمدرب الرياضي في االتحادات الرياضية للوصول  الرياضي، وأوصت

إلى التدريب الفاعع م  ضرورة تناول باقي عناصر التدريب الفاعع بالدراسات المستقبلية والمتمثلة في نتائج 

 الرياضيين، والسياق التدريبي.

  "الرياضة الشباب التدريب؟ ومدربيتعلم كيت "حول  (François et al., 2007  (فرانسوا وآخرون دراسة

وكرة القدم، وكرة البيسبول( تم  )هوكي الجليد، في رياضات مختلفة اً تاب ستة وثالثون مدرباً تكونت عينة الدراسة من 

هي واحدة العادية مواقت التعلم لديهم ، وأتارت النتائج إلى )أ( برامج الدورات إجراء مقابالت معهم مرتين لتوثيق 

من فرص التعليم الرسمية الكثيرة للمدربين ،  )ب( التجارب السابقة للمدربين كالعبين ، أو مساعدين للمدربين ، 

معلمين ، ت ودهم ببعض المعرفة الرياضية المحددة وتدعم ثقافتهم الرياضية. )ج( نادرا ما يتفاعع المدربون م  

 وفقاً لنو  الرياضة الممارسة. المدربين بين هناك اختالفات في مواقت التعلم المدربين المتنافسين، )د( وأخيراً 

، وهدفت "لناتئيناعملية تكوين دة لسباحة في جورب العلمية لمدوالمهنية ءة الكفااعالقة "( 7102ة )بوقردراسة 

ف المواهب الشابة من الناشئين المسئولين بالدور التي تلعبه الكفاءة والخبرة لدا المدربين في اكتشاالدراسة إلى اتعار

معاهد وةارة الشبيبة والرياضة ومعاهد علوم وتقنيات ل كفيلة وقادرة على رف  المستوا التكويني داخل و ايجاد حلو

على مدربين أكفاء قادرين على خدمة وطنهم وإبراة أهمية الكفاءة ل النشاطات البدنية والرياضية ومن ثم الحصو

الرياضي. ل بي السباحة واإلشادة بمحاسن المعرفة العلمية واستخدام البرامج العلمية في المجاالمهنية والعلمية لمدر

 ( متوسط أعمارهم)مدرب ومدربةالسنية العينة بطريقة قصديه والمتمثلة في جمي  مدربي السباحة للفئات ت اختير

، واستخدم على المنهج الوصفي المسحيالباحث . اعتمد للندية الرياضية التابعة لرابطة والية البويرة  - سنة 24

أن الكفاءة العلمية والمهنية لمدربي السباحة تساهم الباحث االستبيان والمقابلة كأداة لدراسته، وتوصلت الدراسة إلى 

، وأوصى الباحث بالعديد من االقتراحات والتوصيات بناًء في نجاح عملية التكوين واإلعداد الجيد والمتةن للناشئين

 ئج الدراسة.على نتا

العالي ا داء  ذوينقع المعرفةو كيت يصع المدربون " بعنوان Reade et al., 2008 )  (ريد ، وآخرون دراسة

 :وكان الغرض من هذه الدراسة هو اإلجابة على ثالثة أسئلة محددة "إلى معارف علماء الرياضة؟

 علوم الرياضية؟ في بحوث على الكيت يحصع المدربون  .8

 لمدربين عند البحث عن أفكار جديدة؟ تشارات لسالما هي مصادر ا  .2

 المدربين عند محاولة الوصول إلى معلومات جديدة؟ التي تواجه ما هي العوائق .3

الجامعات الكندية ، النتائج أتارت إلى أن هناك الرياضة في مدرباً من مدربي  (272)عينة الدراسة تكونت من 

أن العلوم الرياضية لها مساهمة هامة  علىالمدربين في رابطة مدربي الرياضة في الجامعات الكندية  منإجماعاً قوياً 

كما وجدت الدراسة أن هناك فروقات ما بين المدربين في عملية البحث ال سيما في مجال  ،في الرياضة عالية ا داء

اك الكثير من المدربين يتشاورون م  مدربين وأتارت أيضاً إلى أنه على ا رجح هن .التكتيكات واالستراتيجيات

 ،ؤتمرات للحصول على معلومات جديدةوكذلك حضور المأخرين، 
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حول من قبع المدربين كمصدر محتمع للمعلومات  منخفضة جداً فكانت  تصنيت علماء الرياضة ومنشوراتهم أما 

العلوم الرياضية. أما من ناحية العوائق التي تحول دون حصول المدربين على المعلومة في علوم الرياضة فكانت و 

الوقت الكافي لقراءة المجالت والبحوث، وعدم وجود التواصع المباتر واآلمن لعلوم الرياضة ، وأقترحت عدم وجود 

 م  علماء الرياضة. الدراسة إةالة تلك الحواج  عن طريق التواصع المباتر 

اإلجابة على التساؤالتو أ( ما هي تصورات المدربين على "بغرض  (Ince & Kilic2015 ) اينس وكيليكدراسة 

تطبيق بحوث العلوم الرياضية على أساليب التدريب الخاصة بهم؟  ب( ما هي المصادر التي يستخدمها المدربين 

هي العوائق التي يواجهها المدربون عند محاولة الوصول إلى المعرفة للحصول على المعرفة التي يحتاجونها؟  ج( ما 

  (Rodgers and Hall 2008صمم الباحثان استبيان الدراسة وفقاً لنموذج "التي يحتاجون إليها في التطبيق العملي؟ 

التدريب، مستوا وقد تم دراسة الفروق في إجابات المدربين على أساس المتغيرات اآلتيةو الجنا، مستوا تهادة )

( 328المنافسة، سنوات الخبرة، التدريب با جر أو التدريب التطوعي، التأهيع ا كاديمي. تكونت عينة الدراسة من )

امرأة( من مختلت المستويات الرياضية والتدريبية العاملة في مدينة أنقرة. وأتارت أهم  22رجالً و 222مدرباً )

(؛ كما أن ٪09.4دل انتشار المعتقدات أن العلوم الرياضية تساهم في الرياضة بنسبة )النتائج إلى أن هناك ارتفاعاً لمع

هناك فجوةً بين ما يتطل  إليه المدربون وواق  ا بحاث التي يتم إجراؤها. إضافةً إلى ذلك فإن المدربون يسعون 

صول على معلومات جديدة. للحصول على الدورات التدريبية وحضور الندوات أو استشارة المدربين االخرين للح

وجاءت المنشورات العلمية في مرتبة منخفضة جداً من قبع المدربين في الحصول على المعلومات الحديثة. أما من 

ناحية العوائق التي تحول دون وصول المدربين إلى أبحاث العلوم الرياضية هي معرفة مصادر المعلومات، والقدرة 

التدريب. وجاءت اهم توصيات الدراسة بضرورة تركي  برامج تعليم المدربين في على تطبيق تلك المعارف في مجال 

المستقبع على تطوير كفاءات المدربين في التعرف على مصادر المعرفة العلمية الرياضية الموثوقة وةيادة الدعم 

لبرامج والدورات المادي للمساعدة في الحصول على المعلومات الالةمة، في الوقت الذي يتم فيه أيضا تصميم ا

 استناًدا إلى االختالفات في حالة التدريب والمدربين والخصائص الديمو رافية للمدربين لضمان نجاح نقع المعرفة.

تصورات المدربين والرياضيين في جنوب " تدرسوالتي  (Krkeljas et al., 2017)كركلجاس وآخرون دراسة 

مدرباً لللعاب  22تمت العينة . "في طريقة التدريب وأداء الرياضيين إفريقيا حول أهمية وفائدة أبحاث علوم الرياضة

 2كريكيت ؛  2بي ؛ جرو 2) العباً  22( الريشةكرة  2هوكي ؛  3كرة قدم ؛  2كريكيت ؛  3روجبي ؛  2)المختلفة 

لعلوم  ورونهاتي يتصتقييم معارفهم وفهمهم ، والفائدة اللستبيان أستخدم االة( الريشكرة  3هوكي ؛  2كرة قدم ؛ 

م الرياضة وأن عليرون من الرياضيين  ٪44تقريبًا من المدربين وأكثر من  ٪42 أنلنتائج قد وجدت االرياضية. و

الحواج  المشتركة التي تحول دون دمج  أن كما بينت الدراسةجًدا" في التدريب وا داء الرياضي.. ة" أو "مفيدة"مفيد

واللغة المستخدمة في ا دب العلمي والتواصع بين علماء الرياضة والمدرب  م الرياضة م  الممارسة هي التكلفةوعل

م الرياضة من قبع كع من المدربين والرياضيين وفائدة علعلى  تفاق. في حين تم اال ثوأهمية موضوعات البحمدا و

صحيح لمعلومات لبرامج تطوير مدرب المستقبع أن تؤكد على الوصول واالستخدام الينبغي  وأوصت الدراسة أنه ،

علوم الرياضة. عالوة على ذلك ، ينبغي تصميم أبحاث علوم الرياضة لتلبية احتياجات الرياضة والتدريب ، لضمان 

 .نقع المعرفة بنجاح

 الطريقة واالجراءاتو 

يتطتترق الباحتتث فتتي هتتذا الجتت ء متتن الدراستتة إلتتى العمليتتات اإلجرائيتتة المتبعتتة لتحقيتتق الدراستتة، وذلتتك بتحديتتد 

 المنهج المستخدم، وتحديد المجتم  ا صلي للدراسة وعينتها،
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كما يوضتح كيفيتة بنتاء أداة الدراستة لجمت  البيانتات الالةمتة، واإلجتراءات العلميتة المستتخدمة فتي التأكتد متن صتدقها  

وثباتها، وأساليب المعالجة االحصائية التي تم استتخدامها فتي تحليتع البيانتات التتي تتم تجميعهتا، وذلتك حستب التفصتيع 

 التاليو 

 منهج الدراسةو

الدراسة المنهج الوصفي المسحي باستخدام العينة؛ لكونه أنستب المنتاهج للتعامتع مت  إجتراءات الدراستة  تتبعا

استتجواب جميت  أفتراد مجتمت  البحتث أو عينتة  بواستطته" ذلك النو  من البحتث التذي يتتم  :الحالية، والذي يعرف بأنه

كبيرة منهم، وذلك بقصد وصت الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها أو درجة وجودها فقط، دون أن يتجاوة ذلك إلى 

 (834،ص2782دراسة العالقة أو استنتاج ا سباب". )النوح  

 مجتم  الدراسةو 

م  الدراسة في البحث العلمي " كع ما تتم عليته نتتائج البحتث ستواء أكتان مجموعتة أفتراد أو كتتب أو يمثع مجت

بجميت  المتدربين التوطنيين لكترة القتدم (، وفي ضوء ذلتك ُحتدد مجتمت  الدراستة 22،ص2772مباني مدرسية " )حل ا 

، وتتهادة التتدريب  Pro)مؤهالت( االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. )تهادة التدريب برو المهنية شهاداتالوالذين يحملون 

A  وتهادة التدريبB وتهادة التدريب ،C.تحت إتراف االتحاد العربي السعودي لكرة القدم .). 

 عينة الدراسةو 

دراستة بصتورة تتاملة، فيما يتعلق بعينة الدراسة واختصاراً للوقت والجهد الذي يتطلبته تغطيتة كامتع مجتمت  ال

فقد عمد الباحث إلى أخذ عينة ممثلة من مجتم  الدراسة، وقد تم استخدام طريقتة العينتة العشتوائية البستيطة فتي اختيتار 

د افترأد المجتم ، عند سحب كتع فترد متن افرأعينة الدراسة، ومعنى العينة العشوائيةو " إعطاء فرصة متساوية لجمي  

(، وبعتتد التطبيتتق الميتتداني  داة الدراستتة حصتتع 372،ص2787تمتتي إليتته الفتترد". )صتتينيالعينتتة متتن المجتمتت  التتذي ين

( استتتجابة، حيتتث تتتم توةيتت  االستتتبانة إلكترونيتتاً علتتى مجتمتت  الدراستتة متتن ختتالل االستتتعانة بتطبيتتق 03الباحتتث علتتى )

الدراسة، وقد بلغت عتدد ( وذلك لالستفادة من سرعة وسهولة وصولها لمفردات مجتم  Googleالنماذج في متصفح )

( استتتجابة، حيتتث استتتبعد الباحتتث عتتدداً متتن االستتتجابات نظتتراً لعتتدم تحقتتق 07التتردود اإللكترونيتتة الصتتالحة للتحليتتع )

( من المدربين الستعوديين  07( مدرباً )ن = 07بلغ إجمالي العينة ) الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبالتالي

 ( .Proوبرو  C ،B ،A( رخصة التدريب )AFCاالتحاد اآلسيوي لكرة القدم ) جميعهم يمتلكون مؤهالت

 الوصت اإلحصائي لمفردات عينة الدراسةو

تم وصت مفردات عينة الدراسة بناًء على المتغيرات التي قد يكون لها تأثيراً على النتائج وتفسيرها متمثلة فيو 

ات الخبترة كمتدرب، العمتع التتدريبي الحتالي(؛ ولوصتت مفتردات )العمر، المؤهع الدراسي، التأهيع المهني، عدد سنو

عينة الدراسة استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية، وفيمتا يلتي يعترض الباحتث البيانتات اإلحصتائية لكتع متغيتر 

 على حدةو
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 العمر: .1

 (0جدول رقم )

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير العمر

 النسبة التكرار العمر

 %8818 4 سنة 01من  أقل

 %8219 37 سنة 01إلى أقل من  01من 

 %3018 22 سنة 21إلى أقل من  01من 

 %412 2 سنة فأكثر 21

 %011 21 المجموع

( الخاص بتوةي  مفردات عينة الدراسة وفق متغيتر العمتر أن أكثتر الفئتات العمريتة 8تشير نتائج الجدول رقم )

ستتنة(، حيتتث بلغتتت نستتبتهم  87إلتتى أقتتع متتن  37تتمثتتع فتتي الفئتتة العمريتتة )متتن تتتيوعاً بتتين مفتتردات عينتتة الدراستتة 

وتعتبتتر هتتذه المرحلتتة هتتي ا كثتتر نشتتاطاً فتتي عمتتر المتتدربين ويتناستتب ذلتتك متت  ماتوصتتع إليتته الصتتويان  (8219%)

ريتة )أقتع (، أمتا ذوي الفئتة العم%3018سنة( وحوت ما نسبته ) 27إلى أقع من  87، تلتها الفئة العمرية )من (2782)

ستنة  27(، أما النسبة ا دنتى فكانتت لمفتردات عينتة الدراستة ذوي الفئتة العمريتة )%8818سنة( فشكلوا نسبة ) 37من 

 ( من مجمع مفردات عينة الدراسة.%412فأكثر( ومثلوا ما نسبته )

 المؤهل الدراسي: .2

 (7جدول رقم )

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير المؤهل الدراسي

 النسبة التكرار المؤهل الدراسي

 %8219 9 ثانوي

 %8210 88 متوسط دبلوم

 %2818 83 بكالوريوس

 %018 2 ماجستير

 %219 2 دكتوراه

 %011 21 المجموع

( الختاص بتوةيت  مفتردات عينتة الدراستة وفتق متغيتر المؤهتع الدراستي أن 2يتضح من نتائج الجدول رقتم )  

(، أمتا نستبة %2818 البية مفردات عينة الدراسة يحملون الشهادة الجامعية ا ولى )بكالوريوس( حيث بلغت نسبتهم )

تلتهتتا نستتبة الحاصتتلين علتتى )الشتتهادة (، %8210مفتتردات عينتتة الدراستتة الحاصتتلين علتتى )دبلتتوم متوستتط( فبلغتتت )

( مفتردات عينتتة الدراستة الحاصتلين علتتى درجتة )ماجستتير(، وأقتتع %018(، وجتتاء بنستبة )%8219الثانويتة( بنستبة )

 من إجمالي مفردات عينة الدراسة. ( %219للحاصلين على درجة )دكتوراه( بنسبة تمثيع بغلت ) نسبة تمثيع كانت 
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 التأهيل المهني: .3

 

 (0رقم ) جدول

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير التأهيل المهني

 النسبة التكرار التأهيل المهني

Pro-coaching 8 210% 

AFC (A- License) 87 8813% 

AFC (B- License) 82 2219% 

AFC (C - License) 87 2018% 

 %877 07 المجموع

مفتردات عينتة الدراستة وفتق متغيتر التأهيتع المهنتي أن فئتة ( الختاص بتوةيت  3يتبي ن من نتتائج الجتدول رقتم )

( وهتتم ا  لبيتتة متتن مفتتردات عينتتة الدراستتة، تلتهتتا فئتتة %2018( تشتتكع متتا نستتبته )C Licenseالحاصتتلين علتتى )

( مفتردات عينتتة الدراستتة %8813(، ويمثتتع متا نستتبته )%2219( بنستبة تمثيتتع بلغتت )B Licenseالحاصتلين علتتى )

( Pro-Coaching(، أما النسبة ا دنى فكانت لمفردات عينة الدراسة الحاصلين على )A Licenseالحاصلين على )

هذا التوةي  يعتبر منطقياً حيث كلما إرتف  مستتوا الشتهادة  مفردات عينة الدراسة. ( من مجمع%210بنسبة مقدارها )

 يقع عدد الحاصلين عليها. ت ومتطلبات الحصول عليها وبالتالياالمهنية في التدريب كلما ةادت إتتراط

 عدد سنوات الخبرة كمدرب: .4

 (0جدول رقم )

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير عدد سنوات الخبرة كمدرب

 النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة كمدرب

 %3210 22 سنوات 2أقل من 

 %37 28 سنوات 01إلى  2من 

 %3813 28 سنوات  01أكثر من 

 %877 07 المجموع

( الخاص بتوةي  مفردات عينة الدراسة وفتق متغيتر عتدد ستنوات الخبترة كمتدرب 8تُظهر نتائج الجدول رقم )

 87ستنوات(، تلتهتتا الفئتة )أكثتتر متتن  2( متن مفتتردات عينتة الدراستتة ستتنوات خبترتهم فتتي الفئتة )أقتتع متتن %3210أن )

 2عينتة الدراستة ذوي ستنوات الخبترة )متن (، أما النسبة ا دنى فكانتت لمفتردات %3813سنوات( بنسبة تمثيع بلغت )

 ( من مجمع مفردات عينة الدراسة.%37سنوات( حيث تكلوا ما نسبته ) 87إلى 

 العمل التدريبي الحالي: .5

 (2جدول رقم )

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير العمل التدريبي الحالي

 النسبة التكرار العمع التدريبي الحالي

 %813 3 المنتخب

 %412 2 الدرجة ا ولى
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 النسبة التكرار العمع التدريبي الحالي

 %8018 82 الدرجة الثانية

 %07 89 الدرجة الثالثة

 %877 07 المجمو 

الخاص بتوةي  مفردات عينة الدراسة وفق متغير العمع التدريبي الحالي أن ( 2)نتائج الجدول رقم  منيتبي ن  

وهتذا يتناستب  وهم ا  لبية من مفردات عينة الدراسة ( من مفردات عينة الدراسة يعملون في )الدرجة الثالثة(07%)

أمتا  (،%8018، يليهم التذين يعملتون فتي )الدرجتة الثانيتة( بنستبة تمثيتع بلغتت )(2782م  ماجاء في دراسة الصويان)

 ولم يشكع مفردات عينة الدراستة (،%412مفردات عينة الدراسة الذين يعملون في )الدرجة ا ولى( فيمثلوا ما نسبته )

 ( من إجمالي مفردات عينة الدراسة.%813الذين يعملون في )المنتخب( سوا نسبة )

 أداة الدراسةو

تعترف أداة الدراستتة بأنهتاو" أداة تتضتتمن مجموعتة متتن ا ستئلة أو الجمتتع الخبريتة التتتي يطلتب متتن المفحتتوص 

(، وتمشتياً مت  ظتروف هتذه 99،ص2770اإلجابة عنها بطريقتة يحتددها الباحتث حستب أ تراض البحتث ". )عطتوي، 

الدراستتة وطبيعتتة البيانتتات التتتي يتتراد جمعهتتا، وعلتتى المتتنهج المتبتت  فتتي الدراستتة، وأهتتدافها وتستتاؤالتها، اُستتتخدمت 

أداة لجمتت  البيانتتات الالةمتتة للدراستتة؛ لمناستتبتها لتحقيتتق أهتتداف الدراستتة واإلجابتتة عتتن  Questionnaire  االستتتبانة

بتوفير الكثير من الوقت والجهد، وإتاحة فرصة الحرية الكاملة  فتراد العينتة فتي اختيتار الوقتت تساؤالتها،  نها تتمي  

 2777أو أفتراد العينتة. )عليتان و نتيم، عنتد الباحتث والظروف المناسبة لتعبئتها، فضاًل عن تقليع فرصة التحي  ستواء  

ورد فتي الدراستات الستابقة متن نتتائج ذات ( واُعتمد في تصميمها على ما ورد في اإلطار النظتري، وكتذلك متا 98ص

صلة بموضو  الدراسة. وتعرف االستبانة بأنهاو " إحدا الوسائع للحصول على البيانات والمعلومات المرتبطتة بتداف  

، 2778معين، وهي أكثر صدقاً وثباتاً، كما أنهتا مقن نتة متن فترد آلختر ويمكتن ضتمان سترية االستتجابات". )أبتو عتالم 

 على النحو التاليورئيسين كونت االستبانة من ج أين (، وقد ت308ص

يشتمع على معلومات عامة حول االستبانة وأ راضها وتعليمتات اإلجابتة عنهتا، وكتذلك اتتتمع علتى الجزء األول:  -أ

عدد البيانات الديمو رافية لمفردات عينة الدراسة، والمتمثلة في متغيراتو )العمر، المؤهع الدراسي، التأهيع المهني، 

 سنوات الخبرة كمدرب، العمع التدريبي الحالي(.

دور التدورات التدريبيتة فتي  المحتور األولفقرات االستبانة وقتد صتيغت تحتت أربعتة محتاور وهتيو الجزء الثاني:  -ب 

ى المعرفتة والعلتوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم للعمتع علت المحور الثانيرف  الكفاءة المعرفية والمهنية للمدربين، 

 المحتور الرابتعمصادر الحصول على المعرفة والمعلومات لمدربي كرة القتدم الستعوديون،  المحور الثالثنحوم فعال، 

ترتيب المعتارف والعلتوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم للعمتع علتى نحتوم فعتال وفقتاً للهميتة بالنستبة للمتدرب، وقتد 

ة تحتتت المحتتاور الستتابقة التتذكر. ولتستتهيع تفستتير النتتتائج استتتخدم ( عبتتارةً مصتتنَّف84اتتتتملت االستتتبانة بمجملهتتا علتتى )

،  2الباحتتث ا ستتلوب التتتالي لتحديتتد مستتتوا اإلجابتتة علتتى بنتتود ا داة. حيتتث تتتم إعطتتاء وةن للبتتدائعو )أوافتتق بشتتدة=

وية (، ثتم تتم تصتنيت تلتك اإلجابتات إلتى خمستة مستتويات متستا8، ال أوافتق بشتدة=2، ال أوافق=3، ال أعلم=8أوافق=

 (و2المدا لنحصع على التصنيت الموضح في الجدول رقم )
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 (6جدول رقم )

 يوضح طريقة تصحيح مقياس ليكرت ذو التدرج الخماسي 

 مستوى درجة االتجاه مدى المتوسطات وزنه التدريج

 منخفضة جدا   08,1إلى أقل من  0 0 غير مهم بشدة ال أوافق بشدة

من إلى أقل  08,1 7 غير مهم  ال أوافق

7861 

 منخفضة

إلى أقل من  7861 0 ال أعلم ال أعلم

0801 

 متوسطة

إلى أقل من  0.01 0 مهم أوافق

0871 

 مرتفعة

 مرتفعة جدا   2811إلى  0871 2 مهم  بشدة أوافق بشدة

 

 :التحقق من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة

وثبات االتستاق التداخلي  داة الدراستة، وذلتك ويشتمع على التحقق من صدق االتساق الظاهري للداة وصدق 

 على النحو التاليو

 صدق أداة الدراسةو 

الصدق خطوة ضرورية للتأكد من سالمة ا داة البحثية ومتدا مناستبتها لالستتخدام، حيتث يُقصتد بالصتدق كمتا 

متن أجلهتا أي أن  ( أنتهو الدرجتة التتي تحقتق فيهتا أداة القيتاس ا هتداف التتي وضتعت08ص 2787أتار لته )الكستباني

ا داة تُعد صادقة عندما تقتيا متا ينبغتي قياسته فعتالً. ومتن أجتع التحقتق متن صتدق أداة الدراستة )االستتبانة( استتخرج 

 الباحث مؤتران لصدق أداة الدراسةو

 الصدق الظاهري )الخارجي( لألداة: -أ 

عتتدت متتن أجلتته؛ ُعرضتتت فتتي للتحق تتق متتن صتتدق االستتتبانة، والتأكتتد متتن قتتدرتها علتتى قيتتاس الغتترض التتذي أُ 

صورتها ا ولية على مجموعة متن المحك متين المتخصصتين وذوي الخبترة والكفتاءة فتي مجتاالت البحتث العلمتي، بلتغ 

([ ؛ وذلك لمعرفة آرائهم في مدا مناسبة ا داة  هتداف الدراستة، والحكتم علتى 8]ملحق رقم ) مين( محك   0عددهم )  

ن حيتث صتحة الصتيا ة والوضتوح، وأهميتة كتع عبتارة ومتدا انتمتاء كتع عبتارة ما تحتويته االستتبانة متن عبتارات مت

للمحور الذي يحتويها، وترتيبها حسب ا ولوية، وبعد االطال  على مالحظات ومقترحتات ا ستاتذة المحكمتين وا ختذ 

 ([.2م )بها، قام الباحث بالتعديع والحذف واإلضافة حتى تم بناء ا داة في صورتها النهائية.  ]ملحق رق

 صدق االتساق الداخلي لألداة: -ب

قام الباحث بتطبيق االستبانه ميدانياً علتى عينتة متن المتدربين التوطنيين  للتأكد من صدق االتساق الداخلي للداة، 

ُحسب معامع االرتبتاط بتين درجتة كتع عبتارة والدرجتة الكليتة للمحتور التذي ينتمتي إليته، وذلتك ثم  )خارج نطاق العينة (

ح معامع االرتباط بتين درجتة كتع  باستخدام معامع ارتباط بيرسون لحساب قيم معامالت االرتباط، والجداول التالية توض 

 عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، كما يليو
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 (2جدول رقم )

 درجة الكلية للمحور نفسهمعامالت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المحور األول بال

عبارات المحور 

 األول
عبارات المحور  مستوى الداللة معامل االرتباط

 األول
 مستوى الداللة معامل االرتباط

0 18062** 1810 2 18270** 1810 

7 18,1,** 1810 6 18211** 1810 

0 18,12** 1810 2 18072** 1810 

0 18207** 1810 , 182,,** 1810 

 

 (,رقم )جدول 

 معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور نفسه 

عبارات المحور 

 الثاني
عبارات المحور  مستوى الداللة معامل االرتباط

 الثاني
 مستوى الداللة معامل االرتباط

0 18270** 1810 , 18,02** 1810 

7 18200** 1810 0 18221** 1810 

0 18260** 1810 01 18,00** 1810 

0 18,62** 1810 00 18,17** 1810 

2 182,0** 1810 07 18,60** 1810 

6 18606** 1810 00 18,00** 1810 

2 18200** 1810  

 (0جدول رقم )

 معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور نفسه 

عبارات المحور 

 الثالث
عبارات المحور  مستوى الداللة معامل االرتباط

 الثالث
 مستوى الداللة معامل االرتباط

0 18067** 1810 , 182,1** 1810 

7 18022** 1810 0 182,2** 1810 

0 18000** 1810 01 18206** 1810 

0 1822,** 1810 00 18060** 1810 

2 1820,** 1810 07 18207** 1810 

6 18202** 1810 00 18222** 1810 

2 1820,** 1810 00 1802,** 1810 
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 (01جدول رقم )

 معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور نفسه 

عبارات المحور 

 الرابع
عبارات المحور  مستوى الداللة معامل االرتباط

 الرابع
 مستوى الداللة االرتباطمعامل 

0 18661** 1810 , 18620** 1810 

7 1822,** 1810 0 18202** 1810 

0 1860,** 1810 01 18270** 1810 

0 18272** 1810 00 1820,** 1810 

2 18222** 1810 07 18602** 1810 

6 18220** 1810 00 18620** 1810 

2 18206** 1810  

( أن قتيم معتامالت االرتبتاط الداخليتة )االتستاق التداخلي( لكتع عبتارة 87، 9، 4، 0)يتضح من الجداول أرقام   

(؛ وهتذا متا 7178من عبارات محاور الدراسة، والدرجة الكلية للمحور التابعة لته؛ دالتة إحصتائياً عنتد مستتوا الداللتة )

 ما أُعد ت من أجله. يؤكد أن عبارات أداة الدراسة تتمت   بدرجة صدق جيدة يمكن التعويع عليها لقياس

  :ثبات أداة الدراسة 

يقصد بثبات أداة الدراسة " أن تعطي ا داة نفا النتائج عند تكرار تطبيقها في قياس نفا الشيء أكثر من 

(، وتتتم قيتتاس ثبتتات أداة الدراستتة 242ص  ،2778)يوستتت والرافعتتي،  متترة وفتتي ظتتروف تطبيقيتتة متشتتابهة "

تتتح معتتتامالت الثبتتتات  داة الدراستتتة 88ألفتتتا كرونبتتتال(، والجتتتدول رقتتتم ))االستتتتبانة( باستتتتخدام )معادلتتتة  ( يوض 

 ومحاورها.

 (00جدول رقم )

 يوضح قيم معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة

 محاور الدراسة
عدد 

 العبارات

معامع 

 الثبات

 18200 , دور الدورات التدريبية في رف  الكفاءة المعرفية والمهنية للمدربين

 18021 00 والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعالالمعرفة 

 18,20 00 مصادر الحصول على المعرفة والمعلومات لمدربي كرة القدم السعوديون

ترتيب المعارف والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعال وفقاً للهمية 

 بالنسبة للمدرب
00 18010 

 18006 ,0 العام  داة الدراسةالثبات 

 71098( أن قيم معامالت الثبات على نطاق محاور أداة الدراسة تراوحت ما بتين )88يتضح من الجدول رقم )

(، ممتا يتدل علتى ارتفتا  ثبتات االستتبانة 71932( وعلى نطاق أداة الدراستة ككتع بلتغ معامتع ألفتا كرونبتال )71927 –

(، ومنخفضتاً 7107-7127( فتأكثر، ومتوستطاً إذا تتراوح بتين )7147مرتفعاً إذا بلغ ) بشكع عام حيث يعد معامع الثبات

(،، ا متر التذي يشتير إلتى ثبتات النتتائج التتي يمكتن أن تستفر عنهتا أداة 87م، ص2778إذا كان أقع متن ذلتك. )حستن، 

 الدراسة عند تطبيقها.
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 ا ساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةو

سة وتحليع البيانات التي تم الحصول عليهتا، اُستتخدم عتدد متن ا ستاليب اإلحصتائية لخدمة أ راض الدرا

(، وذلتك لقيتاس SPSSالمناسبة باستخدام الح م اإلحصائية للعلوم االجتماعية التي يُرم  إليها اختصاًرا بتالرم  )

بعتد أن تتم ترميت   مدا صدق وثبات محتتوا ا داة ولإلجابتة عتن تستاؤالت الدراستة واستتخالص النتتائج، وذلتك

وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي بإعطائها أرقامتاً معينتة، أي بتحويتع اإلجابتات اللفظيتة إلتى رقميتة )الترميت (، 

ومن ثم قام الباحث باستخدام عدداً من ا ساليب اإلحصائية المالئمة لطبيعة الدراسة والموجودة في هذا البرنامج، 

 حصائية التي قام الباحث باستخدامهاووفيما يلي مجموعة ا ساليب اإل

 :األساليب التي استخدمت في تقدير الصدق والثبات 

 (؛ لتقدير صدق عبارات أداة الدراسة.Pearson Correlationمعامع ارتباط بيرسون ) .8

 (؛ الختبار مدا ثبات محاور أداة الدراسة.Cronbach's Alphaمعامع ألفا كرونبال ) .2

  في اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:األساليب التي استخدمت 

التكتترارات والنستتب المئويتتة؛ للتعتترف علتتى البيانتتات ا وليتتة لمفتتردات عينتتة الدراستتة، ولتحديتتد استتتجابات  .8

 مفرداتها تجاه عبارات المحاور التي تتضمنها أداة الدراسة. 

فتاض استتجابات (؛ لمعرفة مدا ارتفا  أو انخWeighted Meanالمتوسط الحسابي الموةون " المرجح" ) .2

أفراد عينة الدراسة عن كع عبارة متن عبتارات متغيترات الدراستة ا ساستية، مت  العلتم بأنته يفيتد فتي ترتيتب 

 العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موةون.

؛ للتعتترف علتتى متتدا ارتفتتا  أو انخفتتاض استتتجابات أفتتراد عينتتة الدراستتة نحتتو Mean)المتوستتط الحستتابي ) .3

متوسطات العبارات(، م  العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حستب أعلتى متوستط  المحاور الرئيسية )متوسط

 حسابي.

(؛ لمعرفة مدا انحراف آراء )استجابات( أفراد عينة الدراسة Standard deviationاالنحراف المعياري ) .8

وضتح لكع عبارة من عبارات متغيرات الدراسة عن متوستطها الحستابي. ويالحتن أن االنحتراف المعيتاري ي

التشتت في آراء أفراد عينة الدراسة لكع عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحتاور الرئيستية، 

فكلما اقتربت قيمته من الصتفر تركت ت اآلراء وانخفتض تشتتها، علمتاً بأنته يفيتد فتي ترتيتب العبتارات حستب 

 المتوسط الحسابي لصالح أقع تشتت عند تساوي المتوسط الحسابي.

(؛ لبيتتان Independent Samples T testار )ت( أو اختبتتار المقارنتتة بتتين مجمتتوعتين مستتتقلتين )اختبتت .2

الفتتروق ذات الداللتتة اإلحصتتائية فتتي آراء مفتتردات عينتتة الدراستتة بتتاختالف الخصتتائص الديمو رافيتتة ذات 

 الوجهين فقط.

اإلحصتائية فتي استتجابات  (؛ لبيتان الفتروق ذات الداللتةOne Way Anovaاختبار )ف( أو تحليع التباين ) .2

 مفردات عينة الدراسة باختالف الخصائص الديمو رافية التي لها أكثر من وجهين.
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 وتفسيرهاوتحليع نتائج الدراسة الميدانية  

بعتتد تطبيتتق أداة الدراستتة، وتفريتتغ بيانتهتتا وإجتتراء المعالجتتات اإلحصتتائية لهتتذه البيانتتات باستتتخدام ا ستتاليب 

اإلحصائية المالئمة، في إطار المنهجية المتبعة والموضحة في الفصع السابق، جاء هتذا الفصتع متن الدراستة لإلجابتة 

ف علتتى عتتن أستتئلتها، ومناقشتتة النتتتائج التتتي تتتم الوصتتول إليهتتا فتتي إطتت ار تحقيتتق أهتتداف الدراستتة والمتمثلتتة فتتي التعتتر 

حيث ستعت الدراستة الحاليتة لتحقيتق أهتدافها اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات لمدربي كرة القدم السعوديين، 

االحتياجات المعرفية للمتدربين الستعوديين لكترة القتدم ومصتادرهم ما و )تيمن خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيا اآل

 ةومنه التساؤالت اآلتي والذي اتتقت (الستقاء تلك المعرفة والمعلومات وطرق حصول عليها؟

 ما هو دور الدورات التدريبية في رف  الكفاءة المعرفية والمهنية للمدربين؟ .8

 ما هي المعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعال؟ .2

 والمعلومات لمدربي كرة القدم السعوديون؟ما هي مصادر الحصول على المعرفة  .3

ما ترتيب المعارف والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعتال وفقتاً للهميتة بالنستبة  .8

 للمدرب؟

اختالفات معنوية في مواقتت التتعلم بتين المتدربين وفقتاً لتـ العمتر، الخبترة التدريبيتة، المؤهتع  هناكهع  .2

 ؟A,B,C, Pro)) التأهيع المهنيو الفئة التدريبية، االكاديمي، المرحلة أ

وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة التي تم التوصع إليها فتي ضتوء أستئلة الدراستة، وأهتدافها مت  تفستير 

  النتائجو

 نتائج السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها:

التدريبيتة فتي رفتع الكفتاءة المعرفيتة والمهنيتة متا هتو دور التدورات نص السؤال ا ول للدراسة علتى اآلتتيو 

ف على للمدربين؟ دور الدورات التدريبية في رف  الكفاءة المعرفيتة والمهنيتة للمتدربين  لإلجابة عن هذا السؤال وللتعر 

من وجهة نظر مدربي كرة القدم فتي المملكتة العربيتة الستعودية تتم حستاب وتلختيص تكترارات إجابتات مفتردات عينتة 

ة والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية في كع عبارة من عبارات المحور ا ول )دور الدراس

التتدورات التدريبيتتة فتتي رفتت  الكفتتاءة المعرفيتتة والمهنيتتة للمتتدربين(، وترتيبهتتا تناةليتتاً لتكتتون مجتتاالً الستتتقراء النتتتائج 

 ( يوضح نتائج التحليعو82ودالالتها، والجدول رقم )

 (07الجدول رقم )

نتائج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة حول المحور 

 األول دور الدورات التدريبية في رفع الكفاءة المعرفية والمهنية للمدربين

رقم 
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سط 

الحسا

 بي
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راف 

المعيا

 ري

درجة 

الموا

 فقة
أوافق 

 بشدة
ال  محايد أوافق

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

8 8 

التتتتتدورات التدريبيتتتتتة 

التي تاركت بها تتأتي 

ضتتتتتتمن تخصصتتتتتتتي 

 كمدرب

 - 8 8 22 83 ك
8120 

7127

3 

مرت

فعة 

 - 818 818 3210 2818 % جداً 
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رقم 

العبا

 رة

ترتي

ب 

العبا

 رة

 العبارات

التكرا

رات 

والنس

 ب

المتو الموافقةدرجة 

سط 

الحسا

 بي

االنح

راف 

المعيا

 ري

درجة 

الموا

 فقة
أوافق 

 بشدة
ال  محايد أوافق

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

2 0 

التدريبيتتتتتة التتتتتدورات 

صممت بطريقتة تتفتق 

متتت  متطلبتتتات العمتتتع 

 فى ميدان التدريب

 2 2 3 82 84 ك
3194 

7192

8 

مرت

 219 018 813 27 2210 % فعة

3 8 

أضتتتتتتافت التتتتتتدورات 

التدريبيتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتي 

حضتتتتتترتها معتتتتتتارف 

ومعلومتتتتتتات جديتتتتتتدة 

 متنوعة

 2 - 8 22 82 ك
8127 

7109

8 

مرت

فعة 

 219 - 818 3210 27 % جداً 

8 2 

اكتستتتبت العديتتتد متتتتن 

المهتتتتتتتتارات الفنيتتتتتتتتة 

المفيتتتتدة فتتتتى المجتتتتال 

 التدريبي.

 - - 8 29 87 ك
8122 

7122

4 

مرت

فعة 

 - - 818 8818 2018 % جداً 

2 2 

أكتستتتتتتبت ستتتتتتلوكيات 

ايجابيتتتتتتتتتة وعتتتتتتتتتدلت 

ستتلوكيات خاطئتتة متتن 

 خالل الدورات

 2 2 2 24 32 ك
8138 

7149

9 

مرت

فعة 

 219 219 219 87 2818 % جداً 

2 2 

هنتتتتتاك توافتتتتتق بتتتتتين 

ماتعلمته فى التدورات 

 واحتياجاتك كمدرب

 2 3 2 34 22 ك
8182 

7149

2 

مرت

 219 813 219 2813 3210 % فعة

0 4 

الخبتتراء التتذين قتتدموا 

التتدورات ال ةلتتت فتتي 

 تواصع معهم

 8 0 83 22 23 ك
3197 8172 

مرت

 818 87 8412 3018 3219 % فعة

4 3 
عتتتام  استتتتفدت بشتتتكع

 من الدورات التدريبية

 8 - 8 20 88 ك
8122 

7120

2 

مرت

فعة 

 818 - 818 3412 2412 % جداً 

 71280االنحراف المعياري=        8138المتوسط الحسابي العام =

 درجة الموافقة )مرتفعة جداً(

 ( يتضح ما يلي:07من خالل النتائج الموضحة بالجدول رقم )

العام الستتجابات مفتردات عينتة الدراستة متن متدربي كترة القتدم الستعوديين علتى عبتارات أن المتوسط الحسابي  -

( 2177متن  8138التدورات التدريبيتة فتي رفت  الكفتاءة المعرفيتة والمهنيتة للمتدربين بلتغ ) بتدور المحور الخاص

(، وهتي 2177ى إلت 8127وهذا المتوسط يق  في الفئة الخامستة متن المقيتاس المتتدرج الخماستي والتتي تبتدأ متن )

الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )مرتفعة جداً( تجاه دور الدورات التدريبية في رفت  الكفتاءة المعرفيتة والمهنيتة 

 للمدربين.

تراوحتتت المتوستتطات الحستتابية لعبتتارات محتتور دور التتدورات التدريبيتتة فتتي رفتت  الكفتتاءة المعرفيتتة والمهنيتتة  -

( درجتات، 2( درجتة متن أصتع )8120 – 3197قتدم الستعوديين متا بتين )للمدربين من وجهة نظر مدربي كترة ال
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وهي متوسطات تق  في الفئتين الرابعة والخامسة متن المقيتاس المتتدرج الخماستي واللتتان تشتيران إلتى درجتات 

 موافقة )مرتفعة/ مرتفعة جداً( على التوالي بالنسبة  داة الدراسة.

اسة حول دور الدورات التدريبية في رف  الكفتاءة المعرفيتة والمهنيتة أن هناك تقارب في آراء مفردات عينة الدر -

 :( عبارات، ُوةعت كالتالي4للمدربين، حيث اتتمع هذا المحور على )

( عبارات بدرجة موافقتة )مرتفعتة جتداً( حيتث تراوحتت المتوستطات الحستابية لهتذه العبتارات متا بتين 2جاءت ) -

 8127فئتة الخامستة متن المقيتاس المتتدرج الخماستي والتتي تبتدأ متن )(، وهذه المتوسطات تق  بال8120و  8138)

 (، وهي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )مرتفعة جداً( على أداة الدراسة.2177إلى 

 3197( عبارات بدرجة موافقة )مرتفعة( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهتذه العبتارات متا بتين )3جاءت ) -

إلى أقع متن  3187تق  بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تبدأ من ) (، وهذه المتوسطات8182و 

 (، وهي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )مرتفعة( على أداة الدراسة.8127

دور التدورات التدريبيتة فتي رفت  ويمكن من خالل الجدول الموضتح أعتاله أن نقتوم بترتيتب عبتارات محتور )

 وكما يليترتيباً تناةلياً من حيث درجة الموافقة ( والمهنية للمدربينالكفاءة المعرفية 

 جاءت أعلى أربع عبارات طبق ا الستجابات مفردات عينة الدراسة كما يلي:

التتدورات التدريبيتتة التتتي » ( والتتتي تتتنص علتتى 8جتتاءت استتتجابات مفتتردات عينتتة الدراستتة علتتى العبتتارة رقتتم ) -

بالمرتبتتة ا ولتتى وبدرجتتة )مرتفعتتة جتتداً( بتتين عبتتارات المحتتور «  تتتاركت بهتتا تتتأتي ضتتمن تخصصتتي كمتتدرب

( 8120الختتاص بتتدور التتدورات التدريبيتتة فتتي رفتت  الكفتتاءة المعرفيتتة والمهنيتتة للمتتدربين، بمتوستتط حستتابي )

 (.71273وانحراف معياري )

د متن المهتارات اكتستبت العديت» ( والتي تنص على 8جاءت استجابات مفردات عينة الدراسة على العبارة رقم ) -

بالمرتبة الثانية وبدرجة )مرتفعتة جتداً( بتين عبتارات المحتور الختاص بتدور « الفنية المفيدة فى المجال التدريبي 

( وانحتراف معيتاري 8122الدورات التدريبيتة فتي رفت  الكفتاءة المعرفيتة والمهنيتة للمتدربين، بمتوستط حستابي )

(71224.)   

استتتفدت بشتتكع عتتام متتن » ( والتتتي تتتنص علتتى 4علتتى العبتتارة رقتتم ) جتتاءت استتتجابات مفتتردات عينتتة الدراستتة -

بالمرتبتتة الثالثتتة وبدرجتتة )مرتفعتتة جتتداً( بتتين عبتتارات المحتتور الختتاص بتتدور التتدورات  «التتدورات التدريبيتتة 

 (71202( وانحتراف معيتاري )8122التدريبية في رفت  الكفتاءة المعرفيتة والمهنيتة للمتدربين، بمتوستط حستابي )

برامج الدورات العادية هي واحدة متن  والتي أتارت إلى أن( François,et al 2007  (دراسةوهذا يتفق م  

 فرص التعليم الرسمية الكثيرة للمدربين الشباب.

 التدريبيتةأضتافت التدورات » ( والتتي تتنص علتى 3جاءت استجابات مفردات عينة الدراسة على العبتارة رقتم ) -

بالمرتبة الرابعة وبدرجة )مرتفعة جداً( بين عبارات المحتور  «لومات جديدة متنوعة التي حضرتها معارف ومع

( 8127الختتاص بتتدور التتدورات التدريبيتتة فتتي رفتت  الكفتتاءة المعرفيتتة والمهنيتتة للمتتدربين، بمتوستتط حستتابي )

 (.71098وانحراف معياري )

 لي:جاءت أدنى أربع عبارات طبق ا الستجابات مفردات عينة الدراسة كما ي

أكتستبت ستلوكيات ايجابيتة » ( والتتي تتنص علتى 2جاءت استجابات مفردات عينتة الدراستة علتى العبتارة رقتم ) -

بالمرتبتة الخامستة وبدرجتة )مرتفعتة جتداً( بتين عبتارات المحتور  «خاطئة من خالل الدورات  سلوكياتوعدلت 
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( 8138دربين، بمتوستتط حستتابي )الختتاص بتتدور التتدورات التدريبيتتة فتتي رفتت  الكفتتاءة المعرفيتتة والمهنيتتة للمتت

 (.71499وانحراف معياري )

هناك توافتق بتين ماتعلمتته فتى » ( والتي تنص على 2جاءت استجابات مفردات عينة الدراسة على العبارة رقم ) -

بالمرتبتتة السادستتة وبدرجتتة )مرتفعتتة( بتتين عبتتارات المحتتور الختتاص بتتدور « التتدورات واحتياجاتتتك كمتتدرب 

( وانحتراف معيتاري 8182فتي رفت  الكفتاءة المعرفيتة والمهنيتة للمتدربين، بمتوستط حستابي )الدورات التدريبيتة 

(71492.) 

التدورات التدريبيتة صتممت » ( والتتي تتنص علتى 2جاءت استجابات مفردات عينة الدراسة على العبتارة رقتم ) -

فعتة( بتين عبتارات المحتور بالمرتبة السابعة وبدرجة )مرت« بطريقة تتفق م  متطلبات العمع فى ميدان التدريب 

( 3194الختتاص بتتدور التتدورات التدريبيتتة فتتي رفتت  الكفتتاءة المعرفيتتة والمهنيتتة للمتتدربين، بمتوستتط حستتابي )

 (.71928وانحراف معياري )

الخبراء الذين قتدموا التدورات » ( والتي تنص على 0جاءت استجابات مفردات عينة الدراسة على العبارة رقم ) -

بالمرتبتة الثامنتة وبدرجتة )مرتفعتة( بتين عبتارات المحتور الختاص بتدور التدورات « م ال ةلت في تواصتع معهت

 (.8172( وانحراف معياري )3197التدريبية في رف  الكفاءة المعرفية والمهنية للمدربين، بمتوسط حسابي )

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها: .0

المعرفة والعلتوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم للعمتل علتى ما هي نص السؤال الثاني للدراسة على اآلتيو 

 نحٍو فعال؟

ف على المعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كترة القتدم للعمتع علتى نحتوم فعتال  لإلجابة عن هذا السؤال وللتعر 

عينتة  من وجهة نظر مدربي كرة القدم فتي المملكتة العربيتة الستعودية تتم حستاب وتلختيص تكترارات إجابتات مفتردات

الدراستة والنستتب المئويتتة واالنحرافتتات المعياريتتة والمتوستتطات الحستتابية فتي كتتع عبتتارة متتن عبتتارات المحتتور الثتتاني 

)المعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعال(، وترتيبها تناةلياً لتكون مجاالً الستتقراء النتتائج 

 تائج التحليعو( يوضح ن83ودالالتها، والجدول رقم )

 

 (00الجدول رقم )

نتائج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراستة حتول 

 والمحور الثاني المعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمل على نحٍو فعال
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الطب الرياضي  0 8

 واالصابات الرياضية

 - 3 2 37 32 ك
8137 

7104

2 

مرت

فعة 

 - 813 018 8219 8210 % جداً 

مرت7129 8128 - 8 2 89 82 كتحليع ا داء  2 2
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فعة  2 - 818 018 2018 2813 % الرياضي

 جداً 

 علم الحركة 9 3

 - 8 87 37 29 ك
8128 

7102

7 

مرت

فعة 

 - 818 8813 8219 8818 % جداً 

 علم النفا الرياضي 8 8

 - 3 2 23 34 ك
8130 

7148

9 

مرت

فعة 

 - 813 412 3219 2813 % جداً 

االجتما   علم 82 2

 الرياضي

 - 2 82 20 29 ك
8184 

7142

8 

مرت

 - 219 8018 3412 8818 % فعة

علم التدريب  8 2

 الرياضي

 - - 8 27 89 ك
8124 

7189

0 

مرت

فعة 

 - - 818 2412 07 % جداً 

علم وظائت ا عضاء  4 0

 )الفسيولوجي(

 - 3 9 22 33 ك
8122 

7148

2 

مرت

فعة 

 - 813 8219 3210 8018 % جداً 

 التغذية 3 4

 - 2 2 38 32 ك
8130 

7124

8 

مرت

فعة 

 - 219 219 8412 8210 % جداً 

 التشريح 83 9

 2 8 83 20 28 ك
3192 8178 

مرت

 219 210 8412 3412 3813 % فعة

 اإلدارة الرياضية 88 87

 - 3 87 20 37 ك
8127 

7148

8 

مرت

فعة 

 - 813 8813 3412 8219 % جداً 

الحاسب اآللي  2 88

 والتقنية

 - 2 2 24 32 ك
8132 

7148

2 

مرت

فعة 

 - 018 219 87 27 % جداً 

 التحليع االحصائي 87 82

 - 8 4 22 32 ك
8122 

7140

8 

مرت

فعة 

 - 210 8818 3018 8210 % جداً 

مرت7142 8133 - 3 0 28 32 ك القياس والتقويم 2 83
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رقم 

العبا

 رة

ترتي

ب 

العبا

 رة

 العبارات

التكرا

رات 

والنس

 ب

المتو درجة الموافقة

سط 

الحسا

 بي

االنح

راف 

المعيا

 ري

درجة 

الموا

 فقة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

فعة  9 - 813 87 3813 2818 %

 جداً 

 71233االنحراف المعياري=        8137المتوسط الحسابي العام =

 درجة الموافقة )مرتفعة جداً(

 ( يتضح ما يلي:00من خالل النتائج الموضحة بالجدول رقم )

عبتارات أن المتوسط الحسابي العام الستتجابات مفتردات عينتة الدراستة متن متدربي كترة القتدم الستعوديين علتى  -

( 2177متن  8137المحور الخاص بالمعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القتدم للعمتع علتى نحتوم فعتال بلتغ )

(، وهتي 2177إلتى  8127وهذا المتوسط يق  في الفئة الخامستة متن المقيتاس المتتدرج الخماستي والتتي تبتدأ متن )

فة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع علتى الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )مرتفعة جداً( تجاه المعر

 نحوم فعال.

تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات محور المعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القتدم للعمتع علتى نحتوم  -

( درجتات، وهتي 2( درجتة متن أصتع )8124 – 3192فعال من وجهة نظر مدربي كرة القدم السعوديين ما بين )

تق  في الفئتين الرابعة والخامسة من المقياس المتدرج الخماسي واللتتان تشتيران إلتى درجتات موافقتة  متوسطات

 )مرتفعة/ مرتفعة جداً( على التوالي بالنسبة  داة الدراسة.

أن هناك تقارب في آراء مفردات عينة الدراسة حول المعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على  -

 :( عبارة، ُوةعت كالتالي83ال، حيث اتتمع هذا المحور على )نحوم فع

( عبارة بدرجتة موافقتة )مرتفعتة جتداً( حيتث تراوحتت المتوستطات الحستابية لهتذه العبتارات متا بتين 88جاءت ) -

 8127(، وهذه المتوسطات تق  بالفئتة الخامستة متن المقيتاس المتتدرج الخماستي والتتي تبتدأ متن )8124و  8127)

 وهي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )مرتفعة جداً( على أداة الدراسة. (،2177إلى 

( 3192و  8184( والبتالغ متوستطهما الحستابي )9، 2جاءت عبارتين بدرجة موافقة )مرتفعتة( وهمتا العبتارتين ) -

لى أقع من إ 3187على التوالي وهي متوسطات تق  بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تبدأ من )

 (، وهي الفئة التي تشير إلى درجة موافقة )مرتفعة( على أداة الدراسة.8127

المعرفتتة والعلتتوم التتتي يحتاجهتتا ويمكتتن متتن ختتالل الجتتدول الموضتتح أعتتاله أن نقتتوم بترتيتتب عبتتارات محتتور )

 وكما يليترتيباً تناةلياً من حيث درجة الموافقة ( مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعال

 جاءت أعلى ثالث عبارات طبق ا الستجابات مفردات عينة الدراسة كما يلي:

« علتم التتدريب الرياضتي » ( والتتي تتنص علتى 2جاءت استجابات مفتردات عينتة الدراستة علتى العبتارة رقتم ) -

رة بالمرتبة ا ولى وبدرجة )مرتفعة جداً( بين عبارات المحور الخاص بالمعرفة والعلوم التي يحتاجها متدرب كت

 (.71890( وانحراف معياري )8124القدم للعمع على نحوم فعال، بمتوسط حسابي )
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أن المعتارف المتعلقتة بالعوامتع النفستية وأنتوا  اإلعتداد ( فتي 2780وهذا فيه إتفاق م  دراسة السقاء وآخرون) 

االختبتارات والقياستات وطرق تقنين ضبط الحمع التدريبي والتحكم فيه النفسي وحمع التدريب الرياضي وكذلك 

 .وأيضاً طرق التدريب من الموضوعات الهامة التي حاةت على أولوية عالية لدا المدرب الرياضي

« تحليتع ا داء الرياضتي » ( والتتي تتنص علتى 2جاءت استتجابات مفتردات عينتة الدراستة علتى العبتارة رقتم ) -

الخاص بالمعرفة والعلوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة بالمرتبة الثانية وبدرجة )مرتفعة جداً( بين عبارات المحور 

 (.71292( وانحراف معياري )8128القدم للعمع على نحوم فعال، بمتوسط حسابي )

بالمرتبتة الثالثتة  «التغذيتة » ( والتتي تتنص علتى 4جاءت استتجابات مفتردات عينتة الدراستة علتى العبتارة رقتم ) -

عرفة والعلوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم للعمتع علتى نحتوم وبدرجة )مرتفعة جداً( بين عبارات المحور بالم

 (.71248( وانحراف معياري )8130فعال، بمتوسط حسابي )

 جاءت أدنى ثالث عبارات طبق ا الستجابات مفردات عينة الدراسة كما يلي:

 «اضتتية اإلدارة الري» ( والتتتي تتتنص علتتى 87جتتاءت استتتجابات مفتتردات عينتتة الدراستتة علتتى العبتتارة رقتتم ) -

بالمرتبتة الحاديتتة عشتتر وبدرجتتة )مرتفعتتة جتتداً( بتتين عبتتارات المحتتور الختتاص بالمعرفتتة والعلتتوم التتتي يحتاجهتتا 

 (.71488( وانحراف معياري )8127مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعال، بمتوسط حسابي )

« االجتمتا  الرياضتي  علتم» ( والتتي تتنص علتى 2جاءت استجابات مفردات عينة الدراستة علتى العبتارة رقتم ) -

بالمرتبة الثانية عشر وبدرجة )مرتفعة( بين عبارات المحور الخاص بالمعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة 

 (.71428( وانحراف معياري )8184القدم للعمع على نحوم فعال، بمتوسط حسابي )

بالمرتبتة الثالثتة « التشتريح » لتى ( والتتي تتنص ع9جاءت استجابات مفردات عينة الدراستة علتى العبتارة رقتم ) -

عشر وبدرجة )مرتفعة( بين عبارات المحور الختاص بالمعرفتة والعلتوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم للعمتع 

 (.8178( وانحراف معياري )3192على نحوم فعال، بمتوسط حسابي )

 

والمعلومات لمدربي كرة القدم ما هي مصادر الحصول على المعرفة نص السؤال الثالث للدراسة على اآلتيو 

 السعوديون؟

ف علتتى مصتتادر الحصتتول علتتى المعرفتتة والمعلومتتات لمتتدربي كتترة القتتدم  لإلجابتتة عتتن هتتذا الستتؤال وللتعتتر 

الستتتعوديون متتتن وجهتتتة نظتتترهم تتتتم حستتتاب وتلختتتيص تكتتترارات إجابتتتات مفتتتردات عينتتتة الدراستتتة والنستتتب المئويتتتة 

ة فتتي كتتع عبتتارة متتن عبتتارات المحتتور الثالتتث )مصتتادر الحصتتول علتتى واالنحرافتات المعياريتتة والمتوستتطات الحستتابي

المعرفتتة والمعلومتتات لمتتدربي كتترة القتتدم الستتعوديون(، وترتيبهتتا تناةليتتاً لتكتتون مجتتاالً الستتتقراء النتتتائج ودالالتهتتا، 

 ( يوضح نتائج التحليعو88والجدول رقم )
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 (00الجدول رقم )

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة حول المحور نتائج التكرارات والنسب المئوية وال

 الثالث مصادر الحصول على المعرفة والمعلومات لمدربي كرة القدم السعوديون

رقم 

العبا

 رة

ترتي

ب 

العبا

 رة

 العبارات

التكرا

رات 

والنس

 ب

المتو درجة الموافقة

سط 

الحسا

 بي

االنح

راف 

المعيا

 ري

درجة 

 الموافقة
أوافق 

 بشدة
ال  محايد أوافق

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

8 2 

مواقتت  التتتدريب علتتى 

الشتتتتتتبكة العنكبوتيتتتتتتة 

 )االنترنت(

 8 3 2 38 37 ك
8120 

7143

2 

مرتفعة 

 818 813 219 8412 8219 % جداً 

2 2 
تطبيقات التتدريب فتي 

 كرة القدم

 - 2 2 22 32 ك
8124 

7144

0 

مرتفعة 

 - 018 018 3210 27 % جداً 

3 0 

تتتتتتتتبكات التواصتتتتتتتع 

ا جتمتتتتتتاعي )فتتتتتتيا 

بتتتتتتتتتوك، يوتيتتتتتتتتتوب، 

 تويتر....(

 8 8 8 34 23 ك
8188 

7142

7 
 مرتفعة

% 3219 2813 210 210 818 

8 82 
التواصتتع متت  الكليتتات 

 والجامعات المختصة

 3 4 84 28 27 ك
 مرتفعة 8183 3120

% 2412 37 2210 8818 813 

2 9 
العلميتتتتتتتتتتتة الكتتتتتتتتتتتتب 

 المختصة

 2 2 9 29 28 ك
 مرتفعة 8178 3192

% 3813 8818 8219 412 219 

2 88 
ا بحتتتتاث والمجتتتتالت 

 العلمية

 2 4 84 27 22 ك
 مرتفعة 8188 3108

% 3818 2412 2210 8818 219 

0 88 
المجتتتالت والصتتتحت 

 الرياضية.

 8 83 82 24 9 ك
3132 8187 

متوسط

 210 8412 2219 87 8219 % ة

4 83 

المنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورات 

والمطبوعتتتتتات)المطو

 يات( الموثوقة

 3 87 27 28 83 ك
 مرتفعة 8174 3184

% 8412 3813 2412 8813 813 

9 4 

التقتتتتتتتتتتارير الفنيتتتتتتتتتتة 

لالتحتتادات الرياضتتية 

(FIFA-AFC ) 

 8 2 0 28 29 ك
 مرتفعة 8180 3190

% 8818 3813 87 412 210 

87 8 
 حضتتتتتتور التتتتتتدورات

 التدريبية

 - - - 89 28 ك
8102 

7188

0 

مرتفعة 

 - - - 2018 0219 % جداً 

مرتفعة 7109 8128 8 8 8 80 80 كحضتتتتتتتور النتتتتتتتدوات  3 88
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رقم 

العبا

 رة

ترتي

ب 

العبا

 رة

 العبارات

التكرا

رات 

والنس

 ب

المتو درجة الموافقة

سط 

الحسا

 بي

االنح

راف 

المعيا

 ري

درجة 

 الموافقة
أوافق 

 بشدة
ال  محايد أوافق

 أوافق

ال 

أوافق 

والمتتتتتؤتمرات وورش  بشدة

 العمع
 جداً  2 818 818 210 2813 2018 %

82 87 

متابعتتتتتتتتة االستتتتتتتتتديو 

التحليلتتتتي للمباريتتتتات 

 )التحليع الفني(

 8 2 4 32 27 ك
 مرتفعة 8188 3142

% 2412 8210 8818 412 210 

83 8 
حضتتتتتتتور تتتتتتتتدريبات 

 لمدربين أخرين

 8 - 3 22 88 ك
8127 

7108

0 

مرتفعة 

 818 - 813 3210 2412 % جداً 

88 2 

حضتتتور المعستتتكرات 

)المعايشتتتتتتتتتة( متتتتتتتتت  

 مدربين أخرين

 8 8 0 87 28 ك
8122 

7148

2 

مرتفعة 

 818 818 87 8813 0219 % جداً 

 71298االنحراف المعياري=        8170المتوسط الحسابي العام =

 درجة الموافقة )مرتفعة(

 ( يتضح ما يلي:00من خالل النتائج الموضحة بالجدول رقم )

أن المتوسط الحسابي العام الستتجابات مفتردات عينتة الدراستة متن متدربي كترة القتدم الستعوديين علتى عبتارات  -

متتن  8170بمصتادر الحصتول علتى المعرفتة والمعلومتات لمتدربي كترة القتدم الستعوديون بلتغ )المحتور الختاص 

إلتى أقتع متن  3187( وهذا المتوسط يق  في الفئة الرابعة متن المقيتاس المتتدرج الخماستي والتتي تبتدأ متن )2177

والمعلومتات  (، وهي الفئة التي تشتير إلتى درجتة موافقتة )مرتفعتة( تجتاه مصتادر الحصتول علتى المعرفتة8127

 لمدربي كرة القدم السعوديون.

تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات محور مصادر الحصول علتى المعرفتة والمعلومتات لمتدربي كترة القتدم  -

( درجتات، وهتي متوستطات تقت  فتي 2( درجة متن أصتع )8102 – 3132السعوديون من وجهة نظرهم ما بين )

مقيتتاس المتتتدرج الخماستتي والتتتي تشتتير إلتتى درجتتات موافقتتة )متوستتطة/ الفئتتات الثالثتتة الرابعتتة والخامستتة متتن ال

 مرتفعة/ مرتفعة جداً( على التوالي بالنسبة  داة الدراسة.

أن هناك تباين في آراء مفردات عينة الدراسة حول مصتادر الحصتول علتى المعرفتة والمعلومتات لمتدربي كترة  -

 :عبارة، ُوةعت كالتالي( 88القدم السعوديون، حيث اتتمع هذا المحور على )

( عبارات بدرجة موافقتة )مرتفعتة جتداً( حيتث تراوحتت المتوستطات الحستابية لهتذه العبتارات متا بتين 2جاءت ) -

 8127(، وهذه المتوسطات تق  بالفئتة الخامستة متن المقيتاس المتتدرج الخماستي والتتي تبتدأ متن )8102و  8120)

 قة )مرتفعة جداً( على أداة الدراسة.(، وهي الفئة التي تشير إلى درجة مواف2177إلى 

 3184( عبارات بدرجة موافقة )مرتفعة( حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهتذه العبتارات متا بتين )0جاءت ) -

إلى أقع متن  3187(، وهذه المتوسطات تق  بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تبدأ من )8188و 

 ر إلى درجة موافقة )مرتفعة( على أداة الدراسة.(، وهي الفئة التي تشي8127
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المجتتالت » ( والتتتي تتتنص علتتى 0جتتاءت عبتتارة واحتتدة بدرجتتة موافقتتة )متوستتطة( وهتتي العبتتارة رقتتم ) -

(، وهتتذا المتوستتط يقتت  بالفئتتة الثالثتتة متتن المقيتتاس المتتتدرج 3132، بمتوستتط حستتابي )«والصتحت الرياضتتية 

( وهي الفئة التي تشير إلى درجة موافقتة )متوستطة( علتى 3187من إلى أقع  2127الخماسي والتي تبدأ من )

 أداة الدراسة.

مصتادر الحصتول علتى المعرفتة ويمكن من خالل الجتدول الموضتح أعتاله أن نقتوم بترتيتب عبتارات محتور )

 وكما يليترتيباً تناةلياً من حيث درجة الموافقة ( والمعلومات لمدربي كرة القدم السعوديون

 

 ثالث عبارات طبق ا الستجابات مفردات عينة الدراسة كما يلي:جاءت أعلى 

حضتور التدورات التدريبيتة » ( والتي تنص علتى 87جاءت استجابات مفردات عينة الدراسة على العبارة رقم ) -

بالمرتبتتة ا ولتتى وبدرجتتة )مرتفعتتة جتتداً( بتتين عبتتارات المحتتور الختتاص بمصتتادر الحصتتول علتتى المعرفتتة « 

وهتذا يتفتق  (71880( وانحتراف معيتاري )8102ي كرة القتدم الستعوديون، بمتوستط حستابي )والمعلومات لمدرب

والتتتي تشتتير إلتتى أن  Christine. N., and John. S.(2012)كرستتتيان وجتتون  إلتتى حتتدم كبيتتر متت  دراستتة

على تقديم محتوا معين للرياضة ولكن بشكع عام  ير قادرة على تلبية بالفعع قادرة للمدرب الدورات التدريبية 

عندما يتعلق ا متر بالجوانتب ا خترا للتتدريب علتى ستبيع المثتال علتم النتنفا كاملةً وبالذات متطلبات المدرب 

 وعلم التربية ... الخ 

ضتور المعستكرات ح» ( والتتي تتنص علتى 88جاءت استجابات مفتردات عينتة الدراستة علتى العبتارة رقتم ) -

بالمرتبتتة الثانيتتة وبدرجتتة )مرتفعتتة جتتداً( بتتين عبتتارات المحتتور الختتاص « )المعايشتتة( متت  متتدربين أختترين 

( 8122بمصتتادر الحصتتول علتتى المعرفتتة والمعلومتتات لمتتدربي كتترة القتتدم الستتعوديون، بمتوستتط حستتابي )

فتي أنته علتى  Reade,et al, 2008)  (دراستةوهتذا يتفتق مت  متا جتاء فتي  (.71482وانحتراف معيتاري )

 .ا رجح هناك الكثير من المدربين يتشاورون م  مدربين أخرين

حضتتتور النتتتدوات » ( والتتتتي تتتتنص علتتتى 88جتتتاءت استتتتجابات مفتتتردات عينتتتة الدراستتتة علتتتى العبتتتارة رقتتتم ) -

بالمرتبتة الثالثتة وبدرجتة )مرتفعتة جتداً( بتين عبتارات المحتور بمصتادر الحصتول  «وورش العمع  والمؤتمرات

( وانحتتتراف معيتتتاري 8128علتتتى المعرفتتتة والمعلومتتتات لمتتتدربي كتتترة القتتتدم الستتتعوديون، بمتوستتتط حستتتابي )

المتتدربون ذوي ا داء العتتالي يصتتلون إلتتى بتتأن  Reade,et al, 2008) (وهتتذا متتا اكدتتته دراستتة  (.71092)

 ماء الرياضة وإلى معلومات جديدة من خالل حضور المؤتمرات.معارف عل

 جاءت أدنى ثالث عبارات طبق ا الستجابات مفردات عينة الدراسة كما يلي:

التواصتتع متت  الكليتتات » ( والتتتي تتتنص علتتى 8جتتاءت استتتجابات مفتتردات عينتتة الدراستتة علتتى العبتتارة رقتتم ) -

بالمرتبتتة الثانيتتة عشتتر وبدرجتتة )مرتفعتتة( بتتين عبتتارات المحتتور الختتاص بمصتتادر  «المختصتتة  والجامعتتات

( وانحتراف معيتاري 3120الحصول على المعرفة والمعلومات لمدربي كرة القدم السعوديون، بمتوسط حسابي )

 غي.، وهذا فيه داللة على أن العالقة بين المدربين والمختصين في الكليات والجامعات ليست كما ينب(8183)

المنشتتتتورات » ( والتتتتتي تتتتتنص علتتتتى 4جتتتتاءت استتتتتجابات مفتتتتردات عينتتتتة الدراستتتتة علتتتتى العبتتتتارة رقتتتتم ) -

بالمرتبتتة الثالثتتة عشتتر وبدرجتتة )مرتفعتتة( بتتين عبتتارات المحتتور الختتاص « والمطبوعات)المطويتتات( الموثوقتتة 

 بمصادر الحصول على المعرفة والمعلومات لمدربي كرة القدم السعوديون،



 

22 

فتي   Reade,et al, 2008 )  (دراستةوذلتك يتوافتق مت  (.8174( وانحراف معيتاري )3184)بمتوسط حسابي  

تصنيت علماء الرياضة ومنشوراتهم كانت منخفضة جداً من قبع المدربين كمصدر محتمع للمعلومتات حتول  أن

 العلوم الرياضية.

المجالت والصحت الرياضية » ( والتي تنص على 0جاءت استجابات مفردات عينة الدراسة على العبارة رقم ) -

بالمرتبتة الرابعتة عشتر وبدرجتة )متوستطة( بتين عبتارات المحتور الختاص بمصتادر الحصتول علتى المعرفتة « 

 (.8187( وانحراف معياري )3132والمعلومات لمدربي كرة القدم السعوديون، بمتوسط حسابي )

 نتائج السؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها: .7

متا ترتيتب المعتارا والعلتوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم للعمتل اسة على اآلتتيو نص السؤال الراب  للدر

 على نحٍو فعال وفقا  لألهمية بالنسبة للمدرب؟

ف على ترتيب المعارف والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم  لإلجابة عن هذا السؤال وللتعر 

جهة نظر مدربي كرة القدم السعوديون تتم حستاب وتلختيص تكترارات إجابتات فعال وفقاً للهمية بالنسبة للمدرب من و

مفتتردات عينتتة الدراستتة والنستتب المئويتتة واالنحرافتتات المعياريتتة والمتوستتطات الحستتابية فتتي كتتع عبتتارة متتن عبتتارات 

هميتة بالنستبة المحور الراب  )ترتيب المعارف والعلوم التي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم للعمتع علتى نحتوم فعتال وفقتاً لل

 ( يوضح نتائج التحليعو82للمدرب(، وترتيبها تناةلياً لتكون مجاالً الستقراء النتائج ودالالتها، والجدول رقم )

 (02) رقمالجدول 

نتائج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة حول المحور 

 المعارا والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمل على نحٍو فعال وفقا  لألهمية بالنسبة للمدربالرابع ترتيب 

رقم 

العبا

 رة

ترتي

ب 

العبا

 رة

 العبارات
التكرا
رات 
والنس
 ب

المتو درجة ا همية

سط 

الحسا

 بي

االنح

راف 

المعيا

 ري

درجة 

ا همي

 ة

مهم  
 بشدة

 ير   محايد مهم
 مهم

 ير 
مهم 
 بشدة

الطب الرياضي  2 8

 واالصابات الرياضية

 - 2 3 22 87 ك
8180 

7108

2 

مرت

فعة 

 - 219 813 3210 2018 % جداً 

 تحليع الحركة وا داء 0 2

 - 8 3 38 32 ك
8182 

7128

9 

مرت

فعة 

 - 818 813 8813 27 % جداً 

 علم الحركة 4 3

 - 8 2 29 38 ك
8130 

7107

2 

مرت

فعة 

 - 818 412 8818 8412 % جداً 

 علم النفا الرياضي 3 8

 - - 3 22 82 ك
8122 

7124

7 

مرت

فعة 

 - - 813 3210 27 % جداً 

علم االجتما   87 2

 الرياضي

 - 8 4 29 32 ك
8138 

7103

3 

مرت

فعة 

 - 818 8818 8818 8210 % جداً 
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رقم 

العبا

 رة

ترتي

ب 

العبا

 رة

 العبارات
التكرا
رات 
والنس
 ب

المتو درجة ا همية

سط 

الحسا

 بي

االنح

راف 

المعيا

 ري

درجة 

ا همي

 ة

مهم  
 بشدة

 ير   محايد مهم
 مهم

 ير 
مهم 
 بشدة

علم التدريب  8 2

 الرياضي

 - - 8 88 22 ك
8100 

7182

2 

مرت

فعة 

 - - 818 27 0412 % جداً 

علم وظائت ا عضاء  88 0

 )الفسيولوجي(

 - 3 2 37 32 ك
8137 

7104

2 

مرت

فعة 

 - 813 018 8219 8210 % جداً 

 التغذية 2 4

 - 8 2 23 88 ك
8120 

7122

0 

مرت

فعة 

 - 818 219 3219 2219 % جداً 

 التشريح 82 9

 8 2 88 24 24 ك
8188 

7144

9 

مرت

 818 219 8210 87 87 % فعة

 بيولوجيا الرياضة 83 87

 - 8 82 24 22 ك
8187 

7147

8 

مرت

 - 818 2219 87 3210 % فعة

 اإلدارة الرياضية 9 88

 - - 4 32 37 ك
8138 

7120

8 

مرت

فعة 

 - - 8818 8210 8219 % جداً 

الحاسب اآللي  8 82

 والتقنية

 - 8 2 28 83 ك
8122 

7122

4 

مرت

فعة 

 - 818 219 3813 2818 % جداً 

 التحليع االحصائي 2 83

 - - 2 23 82 ك
8122 

7123

7 

مرت

فعة 

 - - 018 3219 27 % جداً 

 71807االنحراف المعياري=        8188المتوسط الحسابي العام=

 درجة الموافقة )مرتفعة جداً(

 

 ( يتضح ما يلي:02رقم )من خالل النتائج الموضحة بالجدول 

أن المتوسط الحسابي العام الستتجابات مفتردات عينتة الدراستة متن متدربي كترة القتدم الستعوديين علتى عبتارات  -

المحور الخاص بترتيب المعارف والعلوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم للعمتع علتى نحتوم فعتال وفقتاً للهميتة 

المتوستط يقتت  فتي الفئتة الخامستة متتن المقيتاس المتتدرج الخماستتي ( وهتذا 2177متتن  8188بالنستبة للمتدرب بلتغ )
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(، وهي الفئة التي تشير إلى درجتة أهميتة )مرتفعتة جتداً( تجتاه ترتيتب المعتارف 2177إلى  8127والتي تبدأ من )

 والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعال.

المعتارف والعلتوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم للعمتع  تراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات محور ترتيب -

 – 8187على نحوم فعتال وفقتاً للهميتة بالنستبة للمتدرب متن وجهتة نظتر متدربي كترة القتدم الستعوديون متا بتين )

( درجات، وهي متوسطات تقت  فتي الفئتتين الرابعتة والخامستة متن المقيتاس المتتدرج 2( درجة من أصع )8100

 شيران إلى درجات أهمية )مرتفعة/ مرتفعة جداً( على التوالي بالنسبة  داة الدراسة.الخماسي واللتان ت

أن هناك تقارب في آراء مفردات عينة الدراسة حول ترتيتب المعتارف والعلتوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم  -

بتتارة، ُوةعتتت ( ع83للعمتتع علتتى نحتتوم فعتتال وفقتتاً للهميتتة بالنستتبة للمتتدرب، حيتتث اتتتتمع هتتذا المحتتور علتتى )

 :كالتالي

( عبتتارة بدرجتتة أهميتتة )مرتفعتتة جتتداً( حيتتث تراوحتتت المتوستتطات الحستتابية لهتتذه العبتتارات متتا بتتين 88جتاءت ) -

 8127(، وهذه المتوسطات تق  بالفئتة الخامستة متن المقيتاس المتتدرج الخماستي والتتي تبتدأ متن )8100و  8137)

 )مرتفعة جداً( على أداة الدراسة.(، وهي الفئة التي تشير إلى درجة أهمية 2177إلى 

( 8187و  8188( والبتالغ متوستطهما الحستابي )87، 9جاءت عبارتين بدرجة أهمية )مرتفعة( وهما العبتارتين ) -

إلى أقع من  3187على التوالي وهي متوسطات تق  بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تبدأ من )

 إلى درجة أهمية )مرتفعة( على أداة الدراسة.(، وهي الفئة التي تشير 8127

ترتيتتب المعتتارف والعلتتوم التتتي ويمكتتن متتن ختتالل الجتتدول الموضتتح أعتتاله أن نقتتوم بترتيتتب عبتتارات محتتور )

ترتيبتاً تناةليتاً متن حيتث درجتة ا هميتة ( يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعال وفقاً للهمية بالنسبة للمتدرب

 وكما يلي

 أعلى ثالث عبارات طبق ا الستجابات مفردات عينة الدراسة كما يلي:جاءت 

« علتم التتدريب الرياضتي » ( والتتي تتنص علتى 2جاءت استجابات مفتردات عينتة الدراستة علتى العبتارة رقتم ) -

بالمرتبة ا ولى وبدرجة )مرتفعة جتداً( بتين عبتارات المحتور الختاص بترتيتب المعتارف والعلتوم التتي يحتاجهتا 

( وانحتتراف 8100كتترة القتتدم للعمتتع علتتى نحتتوم فعتتال وفقتتاً للهميتتة بالنستتبة للمتتدرب، بمتوستتط حستتابي )متتدرب 

 (.71822معياري )

بالمرتبتة الثانيتة « التغذيتة » ( والتتي تتنص علتى 4جاءت استتجابات مفتردات عينتة الدراستة علتى العبتارة رقتم ) -

عتارف والعلتوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم وبدرجة )مرتفعة جداً( بين عبارات المحور الخاص بترتيتب الم

 (.71220( وانحراف معياري )8120للعمع على نحوم فعال وفقاً للهمية بالنسبة للمدرب، بمتوسط حسابي )

 «علتتم التتنفا الرياضتتي » ( والتتتي تتتنص علتتى 8جتتاءت استتتجابات مفتتردات عينتتة الدراستتة علتتى العبتتارة رقتتم ) -

جداً( بين عبارات المحور بترتيب المعارف والعلوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة  بالمرتبة الثالثة وبدرجة )مرتفعة

( وانحتتراف معيتتاري 8122القتتدم للعمتتع علتتى نحتتوم فعتتال وفقتتاً للهميتتة بالنستتبة للمتتدرب، بمتوستتط حستتابي )

(71247.) 

 جاءت أدنى ثالث عبارات طبق ا الستجابات مفردات عينة الدراسة كما يلي:

علتتم وظتتائت ا عضتتاء »( والتتتي تتتنص علتتى 0ت عينتتة الدراستتة علتتى العبتتارة رقتتم )جتتاءت استتتجابات مفتتردا -

بالمرتبة الحادية عشر وبدرجة )مرتفعة جتداً( بتين عبتارات المحتور الختاص بترتيتب المعتارف  «)الفسيولوجي(
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والعلوم التي يحتاجها مدرب كترة القتدم للعمتع علتى نحتوم فعتال وفقتاً للهميتة بالنستبة للمتدرب، بمتوستط حستابي 

 (.71042( وانحراف معياري )8137)

بالمرتبتة الثانيتة « التشتريح » ( والتتي تتنص علتى 9ة رقتم )جاءت استجابات مفردات عينة الدراسة علتى العبتار -

عشر وبدرجة )مرتفعة( بين عبارات المحور الخاص بترتيب المعارف والعلوم التي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم 

 (.71449( وانحراف معياري )8188للعمع على نحوم فعال وفقاً للهمية بالنسبة للمدرب، بمتوسط حسابي )

« بيولوجيتتا الرياضتتة » ( والتتتي تتتنص علتتى 87مفتتردات عينتتة الدراستتة علتتى العبتتارة رقتتم )جتتاءت استتتجابات  -

بالمرتبة الثالثة عشر وبدرجة )مرتفعة( بتين عبتارات المحتور الختاص بترتيتب المعتارف والعلتوم التتي يحتاجهتا 

( وانحتتراف 8187متتدرب كتترة القتتدم للعمتتع علتتى نحتتوم فعتتال وفقتتاً للهميتتة بالنستتبة للمتتدرب، بمتوستتط حستتابي )

 (.71478معياري )

 نتائج السؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها: .0

هل هناك اختالفات معنوية في مواقف التعلم بين المتدربين وفقتا  لت  نص السؤال الخاما للدراسة على اآلتيو 

 ؟A,B,C,Pro)التأهيل المهني )ي، المرحلة أو الفئة التدريبية، العمر، الخبرة التدريبية، المؤهل االكاديم

 7172لإلجابة عن هذا السؤال وللكشت عن إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عنتد مستتوا الداللتة )

 ≥α( في مواقت التعلم بين المدربين وفقاً للمتغيراتو ) المرحلتة أو الفئتة األكتاديميالعمر، الخبرة التدريبية، المؤهل ،

(، وجاءت نتتائج التحليتع كمتا One Way Anovaار تحليع التباين ا حادي )( اُستخدم اختبالتأهيل المهنيالتدريبية، 

 يليو

 : الفروق باختالا متغير العمرأوال  

(، بين استجابات مفتردات α≤  7172لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا الداللة )

لمتتدربي كتترة القتتدم الستتعوديين تعتت ا لمتغيتتر العمتتر، عينتة الدراستتة حتتول اإلحتياجتتات المعرفيتتة ومصتتادر المعلومتتات 

 ( يبي ن نتائج التحليعو82(، والجدول رقم )One Way Anovaاُستخدم اختبار تحليع التباين ا حادي )

 (06) رقمالجدول 

( لداللة للفروق بين متوسطات استجابات مفردات عينة One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

 اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات لمدربي كرة القدم السعوديين تبعا  لمتغير العمر الدراسة حول

 مستوى الداللة قيمة ا متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  المجموعات المحاور 

دور الدورات التدريبية في 

رفع الكفاءة المعرفية 

 والمهنية للمدربين

 71278 3 71278 بين المجموعات
71082 71238 

 71208 22 801440 داخع المجموعات

  29 841897 المجمو 

المعرفة والعلوم التي 

يحتاجها مدرب كرة القدم 

 للعمل على نحٍو فعال

 71888 3 81232 بين المجموعات
81723 71344 

 71878 22 221892 داخع المجموعات

  29 201024 المجمو 
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 مستوى الداللة قيمة ا متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  المجموعات المحاور 

مصادر الحصول على 

المعرفة والمعلومات 

لمدربي كرة القدم 

 السعوديون

 71709 3 71234 بين المجموعات
71289 71443 

 71322 22 231499 داخع المجموعات

  29 281834 المجمو 

ترتيب المعارا والعلوم 

التي يحتاجها مدرب كرة 

القدم للعمل على نحٍو فعال 

وفقا  لألهمية بالنسبة 

 للمدرب

 71849 3 71220 بين المجموعات
71482 71803 

 71223 22 881037 داخع المجموعات

  29 821290 المجمو 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوستطات استتجابات مفتردات عينتة 82تُظهر نتائج الجدول رقم )

الدراستتة تجتتاه اإلحتياجتتات المعرفيتتة ومصتتادر المعلومتتات لمتتدربي كتترة القتتدم الستتعوديين تعتت ا لمتغيتتر العمتتر، حيتتث 

خاصتتة بمحتتاور الدراستتة. إذ بلغتتت قتتيم )ف( أظهتترت نتتتائج الجتتدول الستتابق عتتدم وجتتود داللتتة إحصتتائية لقتتيم )ف( ال

( 71238( علتتتتى التتتتتوالي بمستتتتتويات داللتتتتة )71482( و)71289( و)81723( و)71082المحستتتتوبة الخاصتتتتة بهتتتتا )

(، بمعنتى α≤  7172( على التوالي وهي قيم  ير دالة إحصائياً عند مستتوا الداللتة )71803( و)71443( و)71344و)

لمتغير العمر جاءت متقاربة، وأنه ال توجد فروق ذات داللتة إحصتائية بينهتا ممتا يشتير أن متوسطات المجموعات تبعاً 

إلى أن متغير العمر ال أثر له على استجابات مفتردات عينتة الدراستة تجتاه اإلحتياجتات المعرفيتة ومصتادر المعلومتات 

 لمدربي كرة القدم السعوديين.

 : الفروق باختالا متغير الخبرة التدريبيةثانيا  

(، بين استجابات مفتردات α≤  7172لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا الداللة )

عينتتة الدراستتة حتتول اإلحتياجتتات المعرفيتتة ومصتتادر المعلومتتات لمتتدربي كتترة القتتدم الستتعوديين تعتت ا لمتغيتتر الخبتترة 

 ( يبي ن نتائج التحليعو80(، والجدول رقم )One Way Anovaالتدريبية، اُستخدم اختبار تحليع التباين ا حادي )

 

 (02) رقمالجدول 

( لداللة للفروق بين متوسطات استجابات مفردات عينة One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

 التدريبيةالدراسة حول اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات لمدربي كرة القدم السعوديين تبعا  لمتغير الخبرة 

 مستوى الداللة قيمة ا متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  المجموعات المحاور 

دور الدورات التدريبية في 

رفع الكفاءة المعرفية 

 والمهنية للمدربين

 71733 2 71722 بين المجموعات
71884 71449 

 71202 20 841822 داخع المجموعات

  29 841897 المجمو 

المعرفة والعلوم التي 

يحتاجها مدرب كرة القدم 

 للعمل على نحٍو فعال

 71823 2 71282 بين المجموعات
71377 71082 

 71887 20 201842 داخع المجموعات
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 مستوى الداللة قيمة ا متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  المجموعات المحاور 

  29 201024 المجمو 

مصادر الحصول على 

المعرفة والمعلومات 

لمدربي كرة القدم 

 السعوديون

 71728 2 71828 بين المجموعات
71829 71482 

 71324 20 281780 داخع المجموعات

  29 281834 المجمو 

ترتيب المعارا والعلوم 

التي يحتاجها مدرب كرة 

القدم للعمل على نحٍو فعال 

وفقا  لألهمية بالنسبة 

 للمدرب

 71838 2 71228 بين المجموعات
71242 71228 

 71228 20 821732 داخع المجموعات

  29 821290 المجمو 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوستطات استتجابات مفتردات عينتة 80تُظهر نتائج الجدول رقم )

الدراسة تجاه اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات لمدربي كرة القدم الستعوديين تعت ا لمتغيتر الخبترة التدريبيتة، 

لقتيم )ف( الخاصتة بمحتاور الدراستة. إذ بلغتت قتيم )ف( حيث أظهرت نتائج الجدول السابق عدم وجود داللة إحصائية 

( 71449( علتتتتى التتتتتوالي بمستتتتتويات داللتتتتة )71242( و)71829( و)71377( و)71884المحستتتتوبة الخاصتتتتة بهتتتتا )

(، بمعنتى α≤  7172( على التوالي وهي قيم  ير دالة إحصائياً عند مستتوا الداللتة )71228( و)71482( و)71082و)

عات تبعاً لمتغير الخبرة التدريبية جاءت متقاربة، وأنه ال توجد فتروق ذات داللتة إحصتائية بينهتا أن متوسطات المجمو

مما يشير إلى أن متغير الخبرة التدريبية ال أثتر لته علتى استتجابات مفتردات عينتة الدراستة تجتاه اإلحتياجتات المعرفيتة 

( فتي François,et al 2007 (إليته مت  ماتوصتع  وهتذا ال يتوافتق ومصادر المعلومات لمدربي كرة القدم السعوديين.

أن التجارب السابقة للمدربين كالعبين ، أو مستاعدين للمتدربين أو حتتى معلمتين ، تت ودهم بتبعض المعرفتة الرياضتية 

 المحددة وتدعم ثقافتهم الرياضية.

 األكاديمي: الفروق باختالا متغير المؤهل ثالثا  

(، بين استجابات مفتردات α≤  7172داللة إحصائية عند مستوا الداللة )لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات 

عينة الدراستة حتول اإلحتياجتات المعرفيتة ومصتادر المعلومتات لمتدربي كترة القتدم الستعوديين تعت ا لمتغيتر المؤهتع 

 ج التحليعو( يبي ن نتائ84(، والجدول رقم )One Way Anovaاالكاديمي، اُستخدم اختبار تحليع التباين ا حادي )

 

 (,0الجدول رقم )

( لداللة للفروق بين متوسطات استجابات مفردات عينة One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

 األكاديميالدراسة حول اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات لمدربي كرة القدم السعوديين تبعا  لمتغير المؤهل 

 مستوى الداللة قيمة ا متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتع مجمو المجموعات المحاور 

دور الدورات التدريبية في 

رفع الكفاءة المعرفية 

 والمهنية للمدربين

 71749 8 71324 بين المجموعات
71327 71423 

 71209 22 841833 داخع المجموعات
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 مستوى الداللة قيمة ا متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتع مجمو المجموعات المحاور 

  29 841897 المجمو 

المعرفة والعلوم التي 

كرة القدم يحتاجها مدرب 

 للعمل على نحٍو فعال

 71207 8 21247 بين المجموعات
81822 71222 

 71392 22 221884 داخع المجموعات

  29 201024 المجمو 

مصادر الحصول على 

المعرفة والمعلومات 

لمدربي كرة القدم 

 السعوديون

 71207 8 81742 بين المجموعات
71022 71223 

 71322 22 231722 داخع المجموعات

  29 281834 المجمو 

ترتيب المعارا والعلوم 

التي يحتاجها مدرب كرة 

القدم للعمل على نحٍو فعال 

وفقا  لألهمية بالنسبة 

 للمدرب

 71284 8 71407 بين المجموعات
71947 71822 

 71222 22 881822 داخع المجموعات

  29 821290 المجمو 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوستطات استتجابات مفتردات عينتة 84تُظهر نتائج الجدول رقم )

الدراسة تجاه اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات لمدربي كرة القدم السعوديين تع ا لمتغير المؤهع االكاديمي، 

لقتيم )ف( الخاصتة بمحتاور الدراستة. إذ بلغتت قتيم )ف( حيث أظهرت نتائج الجدول السابق عدم وجود داللة إحصائية 

( 71423( علتتتتى التتتتتوالي بمستتتتتويات داللتتتتة )71947( و)71022( و)81822( و)71327المحستتتتوبة الخاصتتتتة بهتتتتا )

(، بمعنتى α≤  7172( على التوالي وهي قيم  ير دالة إحصائياً عند مستتوا الداللتة )71822( و)71223( و)71222و)

جتاءت متقاربتة، وأنته ال توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية  ا كتاديميعتات تبعتاً لمتغيتر المؤهتع أن متوسطات المجمو

ال أثتر لته علتى استتجابات مفتردات عينتة الدراستة تجتاه اإلحتياجتات  ا كتاديميبينها ممتا يشتير إلتى أن متغيتر المؤهتع 

 المعرفية ومصادر المعلومات لمدربي كرة القدم السعوديين.

 باختالا متغير المرحلة أو الفئة التدريبية : الفروقرابعا  

(، بين استجابات مفتردات α≤  7172لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا الداللة )

عينة الدراسة حول اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات لمدربي كرة القدم الستعوديين تعت ا لمتغيتر المرحلتة أو 

 ( يبي ن نتائج التحليعو89والجدول رقم ) (،One Way Anovaية، اُستخدم اختبار تحليع التباين ا حادي )الفئة التدريب
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 (00) رقمالجدول 

( لداللة للفروق بين متوسطات استجابات مفردات عينة One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

لمدربي كرة القدم السعوديين تبعا  لمتغير المرحلة أو الفئة الدراسة حول اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات 

 التدريبية

 مستوى الداللة قيمة ا متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجموعات المحاور 

دور الدورات التدريبية في 

رفع الكفاءة المعرفية 

 والمهنية للمدربين

 71722 3 71700 بين المجموعات
71792 71928 

 71209 22 841888 داخع المجموعات

  29 841897 المجمو 

المعرفة والعلوم التي 

يحتاجها مدرب كرة القدم 

 للعمل على نحٍو فعال

 71889 3 71884 بين المجموعات
71328 71048 

 71883 22 201247 داخع المجموعات

  29 201024 المجمو 

مصادر الحصول على 

المعرفة والمعلومات 

لمدربي كرة القدم 

 السعوديون

 71788 3 71833 بين المجموعات
71822 71980 

 71328 22 281772 داخع المجموعات

  29 281834 المجمو 

ترتيب المعارا والعلوم 

التي يحتاجها مدرب كرة 

القدم للعمل على نحٍو فعال 

وفقا  لألهمية بالنسبة 

 للمدرب

 71872 3 71389 بين المجموعات
71829 71072 

 71220 22 881900 داخع المجموعات

  29 821290 المجمو 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوستطات استتجابات مفتردات عينتة 89تُظهر نتائج الجدول رقم )

الدراسة تجاه اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات لمدربي كترة القتدم الستعوديين تعت ا لمتغيتر المرحلتة أو الفئتة 

ة إحصائية لقيم )ف( الخاصة بمحتاور الدراستة. إذ بلغتت التدريبية، حيث أظهرت نتائج الجدول السابق عدم وجود دالل

( 71928( على التتوالي بمستتويات داللتة )71829( و)71822( و)71328( و)71792قيم )ف( المحسوبة الخاصة بها )

(، بمعنتى α≤  7172( على التوالي وهي قيم  ير دالة إحصائياً عند مستتوا الداللتة )71072( و)71980( و)71048و)

طات المجموعتتات تبعتتاً لمتغيتتر المرحلتتة أو الفئتتة التدريبيتتة جتتاءت متقاربتتة، وأنتته ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة أن متوستت

إحصائية بينها مما يشير إلى أن متغير المرحلة أو الفئة التدريبية ال أثر له على استجابات مفردات عينتة الدراستة تجتاه 

 لقدم السعوديين.اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات لمدربي كرة ا

 : الفروق باختالا متغير التأهيل المهنيخامسا  

(، بين استجابات مفتردات α≤  7172لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا الداللة )

ع عينتة الدراستة حتتول اإلحتياجتات المعرفيتة ومصتتادر المعلومتات لمتدربي كتترة القتدم الستعوديين تعتت ا لمتغيتر التأهيتت

 ( يبي ن نتائج التحليعو27(، والجدول رقم )One Way Anovaالمهني، اُستخدم اختبار تحليع التباين ا حادي )
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 (71الجدول رقم )

( لداللة للفروق بين متوسطات استجابات مفردات عينة One Way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

 المعلومات لمدربي كرة القدم السعوديين تبعا  لمتغير التأهيل المهنيالدراسة حول اإلحتياجات المعرفية ومصادر 

 مستوى الداللة قيمة ا متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجموعات المحاور 

دور الدورات التدريبية في 

رفع الكفاءة المعرفية 

 والمهنية للمدربين

 71842 3 71280 بين المجموعات
71208 71203 

 71202 22 801983 داخع المجموعات

  29 841897 المجمو 

المعرفة والعلوم التي 

يحتاجها مدرب كرة القدم 

 للعمل على نحٍو فعال

 71288 3 71022 بين المجموعات
71244 71222 

 71879 22 201772 داخع المجموعات

  29 201024 المجمو 

مصادر الحصول على 

المعرفة والمعلومات 

لمدربي كرة القدم 

 السعوديون

 71388 3 81733 بين المجموعات
71943 71872 

 71327 22 231872 داخع المجموعات

  29 281834 المجمو 

ترتيب المعارا والعلوم 

التي يحتاجها مدرب كرة 

القدم للعمل على نحٍو فعال 

وفقا  لألهمية بالنسبة 

 للمدرب

 71838 3 71392 بين المجموعات
71209 71238 

 71222 22 881978 داخع المجموعات

  29 821290 المجمو 

( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوستطات استتجابات مفتردات عينتة 27تُظهر نتائج الجدول رقم )

الدراسة تجاه اإلحتياجات المعرفية ومصادر المعلومات لمتدربي كترة القتدم الستعوديين تعت ا لمتغيتر التأهيتع المهنتي، 

يم )ف( الخاصتة بمحتاور الدراستة. إذ بلغتت قتيم )ف( حيث أظهرت نتائج الجدول السابق عدم وجود داللة إحصائية لقت

( 71203( علتتتتى التتتتتوالي بمستتتتتويات داللتتتتة )71209( و)71943( و)71244( و)71208المحستتتتوبة الخاصتتتتة بهتتتتا )

(، بمعنتى α≤  7172( على التوالي وهي قيم  ير دالة إحصائياً عند مستتوا الداللتة )71238( و)71872( و)71222و)

ت تبعاً لمتغير التأهيع المهني جتاءت متقاربتة، وأنته ال توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية بينهتا أن متوسطات المجموعا

مما يشير إلى أن متغيتر التأهيتع المهنتي ال أثتر لته علتى استتجابات مفتردات عينتة الدراستة تجتاه اإلحتياجتات المعرفيتة 

 ومصادر المعلومات لمدربي كرة القدم السعوديين.

 تدريبية في رف  الكفاءة المعرفية والمهنية للمدربين؟ماهو دور الدورات ال .8

 فعال؟ما هي المعرفة والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم  .2

 من أين يستقي مدربو كرة القدم السعوديون احتياجاتهم المعرفية؟ .2

وفقاً للهمية بالنسبة ما ترتيب المعارف والعلوم التي يحتاجها مدرب كرة القدم للعمع على نحوم فعال  .0

 للمدرب؟
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 أهم نتائج الدراسة وتوصياتها

على أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج حول اإلحتياجات المعرفيتة ومصتادر المعلومتات  ج ءيشتمع هذا ال

، وعلى ضوء تلك النتائج تتم طترح عتدد متن مدربي كرة القدم السعوديينمن وجهة نظر  لمدربي كرة القدم السعوديين

 التوصيات التي يرا الباحث أهميتها لموضو  الدراسة. 

 أهم النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسةأوالًو 
أظهرت نتائج الدراسة أن مفردات عينة الدراسة من مدربي كرة القدم السعوديين يوافقون بدرجة )مرتفعتة جتداً(  .0

وأهتم  بتدور التدورات التدريبيتة فتي رفتع الكفتاءة المعرفيتة والمهنيتة للمتدربين،ور الختاص على عبارات المحت

 العبارات التي حصلت على أعلى متوسط حسابي في هذا المحور من وجهة نظرهم تتمثع في الترتيبو

 الدورات التدريبية التي تاركت بها تأتي ضمن تخصصي كمدرب. -

 الفنية المفيدة فى المجال التدريبي.اكتسبت العديد من المهارات  -

 .استفدت بشكع عام من الدورات التدريبية -

أوضحت نتائج الدراستة أن مفتردات عينتة الدراستة متن متدربي كترة القتدم الستعوديين يوافقتون بدرجتة )مرتفعتة  .7

 ٍو فعتال،بالمعرفتة والعلتوم التتي يحتاجهتا متدرب كترة القتدم للعمتل علتى نحتجداً( على عبارات المحور الخاص 

 وأهم العبارات التي حصلت على أعلى متوسط حسابي في هذا المحور من وجهة نظرهم تتمثع في الترتيبو

 علم التدريب الرياضي. -

 تحليع ا داء الرياضي. -

 .التغذية -

ن مفردات عينة الدراسة من مدربي كرة القدم السعوديين يوافقون بدرجتة )مرتفعتة( يضاً أكشفت نتائج الدراسة أ .0

، بمصتادر الحصتول علتى المعرفتة والمعلومتات لمتدربي كترة القتدم الستعوديونعلى عبتارات المحتور الختاص 

 وأهم العبارات التي حصلت على أعلى متوسط حسابي في هذا المحور من وجهة نظرهم تتمثع في الترتيبو

 حضور الدورات التدريبية. -

 حضور المعسكرات )المعايشة( م  مدربين أخرين. -

 .وورش العمع والمؤتمراتحضور الندوات  -

لترتيب االحتياجتات كشفت نتائج الدراسة أن تقديرات مفردات عينة الدراسة من مدربي كرة القدم السعوديين  .0

جتاءت بدرجتة )مرتفعتة جتداً(، وتتمثتع  عوديونالمعرفية من حيتث األهميتة بالنستبة لمتدربي كترة القتدم الست

وجهتة نظترهم االحتياجات المعرفية من حيث ا همية بالنسبة لمدربي كرة القدم الستعوديون مرتبتةً متن أبرة 

 واآلتيفي 

 علم التدريب الرياضي. -

 التغذية. -

 .علم النفا الرياضي -
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إحصتتائية فتتي مواقتتت التتتعلم بتتين المتتدربين تعتت ا كشتتفت نتتتائج الدراستتة أنتته ال توجتتد اختالفتتات ذات داللتتة  .2

 لمتغيراتو )العمر، الخبرة التدريبية، المؤهع االكاديمي، المرحلة أو الفئة التدريبية،  التأهيع المهني(.

 ولدراسةثانياًو توصيات ا

 إلى التوصيات اآلتية: دراسةال هاتساقا  مع النتائج السابقة خلصت هذ

، لمتدربي كترة القتدم الستعوديينضرورة توفر دراستات مستتمرة بشتكع دوري لتحديتد االحتياجتات المعرفيتة  -

 لتكون منطلقاً لتطوير البرامج التدريبية الحالية أو الستحداث برامج تدريبية جديدة.

بشكع دوري للتأكد من فاعليتها والعمع  لمدربي كرة القدم السعوديينضرورة تقييم البرامج التدريبية المقدمة  -

 على تطويرها.

لتتديهم التتتدريبي ؛ متتن أجتتع رفتت  مستتتوا التتوعي لمتتدربي كتترة القتتدم الستتعوديينعقتتد النتتدوات والمحاضتترات  -

 وتبادل الخبرات واالطال  الجديد في عالم التدريب.

تابعة ما يستجد في ذلتك وخاصتة ضرورة االستفادة من نتائج ا بحاث العلمية والتقنية في مجال التدريب، وم -

 في الدول المتقدمة.

: العربية المراجع  

،القاهرة،  8قيادة. دار الفكر العربي، ط -تطبيق -( التدريب الرياضي الحديث، تخطيط8994إبراهيم، مفتي ) .8

 .22-28مصر،ص

دار النشتتر . القتتاهرةو (. منتتاهج البحتتث فتتي العلتتوم اإلنستتانية والتربويتتةم2778أبتتو عتتالم، رجتتاء محمتتود ) .2

 .308ص للجامعات

( دواف  اختيار ممارسة كرة القدم عند المراهقين و 2782بلقرقيد ،حديبي وصالح الدين ،عبد الحفين ) .3

ة، جامعة لرياضيوالبدنية ت النشاطات اتقنيام وعلومعهد   -جستيرماعالقتها بمستقبلهم المهني، رسالة 

 الجياللي بونعامة ، الج ائر.

، لناتئيناعملية تكوين دة لسباحة في جورب العلمية لمدوالمهنية ءة الكفاا( عالقة 2782ة ،علي ) بوقر .8

 ة، الج ائر.لبويرة، جامعة الرياضيوالبدنية ت النشاطات اتقنيام وعلومعهد   -جستيرمارسالة 

يب ( المدرب الرياضي بين ا سلوب التقليدي و التقنية الحديثة في مجال التدر2772الحاوي، يحيى السيد )  .2

 .32-38، ص 8. المرك  العربي للنشر،مصر، ط

. الرياضو spssالدليل اإلحصائي في تحليل البيانات باستخدام م(. 2778حسن، السيد محمد أبو هاتم ) .2

 .87مكتبة الرتد، ص

، الجامعة دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث في العلوم السلوكيةم(. 2772حل ا، داؤود درويش ) .0

 .22ص فلسطيناالسالمية،   ة 

بنتاء استتراتيجية ( 2780السقاء، صالح ،و عبدالسالم ، أحمد ، و مصطفى، ياسر ، و عبتدالرحمن، أحمتد ) .4

، مؤتمرعلتتوم الرياضتتة ودورهتتا فتتي تحقيتتق للبنيتتة المعرفيتتة للمتتدرب الرياضتتي بالمملكتتة العربيتتة الستتعودية

 .2737رؤية المملكة 
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القدم في المملكة العربية السعودية؛ المعوقات والمشاكل المدرب الوطني لكرة ( 2784الصويان ، منصور) .9
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مناهج وأساليب البحث العلمي: النظرية م(. 2777عليان، ربحي مصطفى، و نيم، عثمان محمد. ) .82

 . 98ص ا ردنو دار  الصفا للنشر والتوةي  -، عمانوالتطبيق
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