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 بناء مقياس للتفكري اخلططي ملدربي الدرجة االويل يف كرة القدم
 د / وائل السيد قنديل*

 د / أحمد طلحه حسين**
 الباحث / علي احمد حسن الشواف***

 مقدمة البحث : 
 

مع بداية األلفية الجديدة ومع تقدم شتى العلوم كان لزامًا علينا مواكبة تطور العلوم المختلفة ، 
متد ذلك التطور إلي مجال التربية البدنية والرياضة وأصبح تحقيق المستويات العليا من مظاهر التقدم  وا 

على رقيها وأن التقدم هو ثمار العلمي للدول التي تعتبر المنافسات الرياضية العالمية واألولمبية دليل 
للتجارب والبحوث المختلفة ،وعلى الرغم من الدور البارز الذى تلعبه كافة عمليات االعداد فى االنجاز 

 ال أنها تعتمد فى مجملها على أسس ارادية خلقية عقلية عليا.إالرياضى 
ويتحدد وصول الالعب الرياضي إلي أعلي المستويات الرياضية بعدة عوامل ، و من أهم هذه 

" ، و يرتبط الوصول إلي المستويات الرياضية Training Coachالعوامل هو "المدرب الرياضي 
أي علي تخطيط و  –العالية ارتباطا وثيقا بمدي قدرات المدرب علي إدارة عملية التدريب الرياضي 

يم و تنفيذ و تقويم عملية التدريب الرياضي و علي قدراته في إعداد الالعب للمنافسات الرياضية تنظ
 ( 19:9)و إداراته لهذه المنافسات ، و كذلك علي قدراته في رعاية و توجيه و إرشاد الالعبين.  

لية أن التفكير الخططي يعتبر من العمليات العق م(2002مدحت الشافعى، صبرى جابر )ويذكر 
العليا، وهذا المستوى من النشاط العقلي هو أصعب األنشطة العقلية وأعقدها ، حيث يلعب التفكير 
الخططى دورًا هامًا وكبيرًا فى تحليل االستجابات الخططية المختلفة أثناء األداء الحركي ، الرتباطه 

 (17: 13. )الوثيق بإدراك المواقف المختلفة والمتغيرة أثناء النشاط الممارس
 :  مشكلة البحث

من خالل عمل الباحث في مجال تدريب كرة القدم ومتابعته لمدربي دوري الدرجة االولي بدولة 
الكويت وجد ان الكثير من المدربين يمرون في بعض فترات المباريات بنوع من عدم القدرة علي 

، قد ترجع أسباب الهجومية التعامل مع المواقف المختلفة داخل الملعب سواء في النواحي الدفاعية أو 
نتيجة بعض الضغوط النفسية التي يتعرضون لها مما يؤثر سلبًا علي نتائج المباريات او هذه الظاهرة 

دارة المباريات بشكل جيد عدم قدرتهم علي توصيل افكارهم لالعبين داخل الملعبلربما  كذلك غياب  وا 
لذا وجد الباحث ضرورة اجراء تلك الدراسة من خالل وضع التقييم الموضوعي لمستوي أداء المدربين 

للتقييم الموضوعي لمستوي لدي مدربي كرة القدم في محاولة  الخططىتصور لقياس مستوي التفكير 
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غوط التي يتعرضون الضالسلبيات وضع بعض الحلول للمدربين للتغلب علي أدائهم وتفكيرهم الخططي و 
 لها اثناء سير المباراة للوصول لتحقيق اهدافهم الخاصة . 

  البحث :هدف 
يهدف البحث إلي التعرف على مستتتوى التفكير الخططي لدى مدربي الدرجة االولي في كرة القدم 

 بدولة الكويت وذلك من خالل:
 تصميم مقياس للتفكير الخططي لمدربي كرة القدم .  •

 :  تساؤالت البحث
 ما هي أبعاد التفكير الخططي التي يجب أن يتحلى بها مدرب كرة القدم الكويتي ؟ .1
 ماهي مستويات التفكير الخططي لدي مدربي الدرجة االولي لكرة القدم بدولة الكويت ؟ .2

 إجراءات البحث: 
 منهج البحث: 

 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لمالئمته لطبيعة البحث .
  جمتمع البحث:

 شمل مجتمع البحث مدربي كرة القدم المسجلين باالتحاد الكويتي لكرة القدم  
 البحث عينة 

مدرب من مدربي كرة القدم المستتتتتتتتتجلين باالتحاد الكويتي  70شتتتتتتتتتملت عينة البحث على عدد 
مدرب للدراستتتتتتة االستتتتتتتطالعية الجراء  20مدرب للدراستتتتتتة األستتتتتتاستتتتتتية و  50لكرة القدم مقستتتتتتمين إلى 

 الثبات( –المعامالت العلمية )الصدق 
 (1جدول )

 توصيف مجتمع وعينة البحث )المدربين المسجلين باالتحاد الكويتي لكرة القدم 
 م(2017/2018للموسم 

مجتمع  الفئة م

 البحث

 المجموع العينة 

 االستطالعية االساسية 

 15 5 10 35 مدير فني  -1

 25 5 20 65 مدرب عام -2

 15 5 10 62 مدرب مساعد -3

 15 5 10 47 مدرب ناشئين -4

 - 20 50 209 المجموع

 - 70 - االجمالي
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 أدوات ووسائل مجع البيانات:  
إستتتتتتتتتتتتتتتتخدام الباحتتتتتتتتتتتتتتتث األدوات التاليتتتتتتتتتتتتتتته فتتتتتتتتتتتتتتتى الحصتتتتتتتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتتتتتتتى البيانتتتتتتتتتتتتتتتات والمعلومتتتتتتتتتتتتتتتات      

 الالزمه لتحقيق هدف بحثه واالجابه على تساؤالته:
 المقابلة الشخصية :

 تحليل الوثائق :
 اإلستبيان

 إستمارة اإلستبيان:خطوات تصميم 
 وقد مر إعداد إستمارة اإلستبيان بعدد من المراحل نوجزها فيما يلى:

 

 حتديد البيانات واملتغريات املطلوب قياسها.
 صياغه إستمارة اإلستبيان فى صورتها األولية:

 أساسية وهى :محاور اربعة  اقترح الباحثالمحاور الرئيسية المقترحه إلستمارة اإلستبيان ، وقد      
 .الثقه بالنفس لدى مدربي كرة القدم بالكويت 1
  .تركيز االنتباه لدى مدربي كرة القدم بالكويت 2
 .أسس إدارة الفرق لدى مدربي كرة القدم بالكويت 3
 .أساليب إدارة المباراة لدى مدربي كرة القدم بالكويت 4

 .استطالع رأي السادة الخبراء وبذلك أمكن الباحث من صياغه إستمارة 
 عرض حماور البحث على احملكمني واخلرباء:

تم عرض محاور البحث من خالل إستمارة إستطالع رأى الخبراء لمعرفه مدى مناسبتها إلستمارة      
( محكم ممن تتوفر فيهم الخبرة األكاديمية والمهنيه فى 10( ، حيث بلغ عددهم )1اإلستبيان مرفق )

 2018/ 1 / 10فى الفترة الزمنية من  والتدريب الرياضي وعلم النفس الرياضيمجال اإلدارة الرياضية 
، ومدى  ، وذلك إلبداء الرأى حول مناسبه المحاور ومدى تحقيقها لهدف البحث 2018 /2/ 10إلى  

 للمحور التابع له . عبارةوضوح األسئله وصياغتها ومدى مالئمة كل 
 

= جيد ) وقد إستخدم الباحث فى إستمارة إستطالع رأى الخبراء ميزان تقدير الدرجات الثالثى      
درجه( ، وذلك لحساب النسبه المئوية لمحاور 1= ضعيف = درجتان، إلى حد ما رجات ، ثالث د

رتضى الباحث نسبه )  ( فأكثر كنسبه إتفاق للخبراء على المحاور المقترحه.%80إستمارة اإلستبيان وا 
( نتائج إستتتتتتتتتتتتطالع رأى الخبراء حول مناستتتتتتتتتتتبه المحاور المقترحه إلستتتتتتتتتتتتمارة 2ويوضتتتتتتتتتتتح جدول رقم )

 . اإلستبيان
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 (2جدول )
 الخبراء حول مناسبه المحاور المقترحه إلستمارة اإلستبيان الخاصة لعينه البحث. اءر ل  النسبة المئوية

 ( 10) ن =  

إتفاق أراء الستتتتتتتادة الخبراء على المحاور المقترحه إلستتتتتتتتمارة اإلستتتتتتتتبيان  (2رقم) يوضتتتتتتتح جدول      
االربعة محاور . و قد ارتضتتتتتتى والنستتتتتتبه المئويه لها ، حيث إتفق الخبراء فى المحاور الرئيستتتتتتيه على 

 فأكثر إلختيار المحاور الخاصة بالبحث . %80الباحث نسبة 
 صياغه إستمارة اإلستبيان فى صورتها املبدئيه:

، حيث تم عرضها مرة أخرى على  قام الباحث بتصميم إستمارة اإلستبيان فى صورتها المبدئيه      
السادة الخبراء وذلك للتأكد من مناسبه العبارات المنتمية لكل محور ، ومدى وضوح صياغه العبارات 

 درجتان =إلى حد ما = ثالث درجات ، جيد )   ، وقدم إستخدم الباحث ميزان تقدير الدرجات الثالثى 
ه للعبارات المنتمية لكل محور من محاور إستمارة = درجه واحده( وذلك لحساب النسبه المئوي ضعيف، 

 اإلستبيان.
 

 ( يوضح أراء الخبراء فى العبارات الرئيسية إلستمارة اإلستبيان للعينه موضوع البحث 3والجدول رقم )
 (3جدول )

 اإلستبيان وفقَا لخطوات تصميمها. أراء الخبراء فى العبارات الرئيسية إلستمارة
 م

 احملاور التى إتفق عليها اخلرباء
العبارات 

الرئيسيه فى 
 الشكل املبدئى

عدد العبارات التى مت 
 تعديلها

العبارات  عدد العبارات املضافه عدد العبارات املستبعدة
الرئيسية فى 
أرقام  العدد الشكل النهائى

 العبارات
أرقام  العدد

 العبارات
أرقام  العدد

 العبارات

الثقه بالنفس لدى مدربي كرة  1
 عبارة17 - - 1رقم  عبارة1 - - عبارة 18 القدم بالكويت

تركيز االنتبتتتاه لتتتدى متتتدربي  2
 عبارة17 10،  9 2 - - - - عبارة 15 كرة القدم بالكويت 

النسبة  الدرجه األراء المحاور م
 %المئوية 

 الترتيب
3 2 1 30  

 الثاني %93.33 28 - 2 8 الثقه بالنفس لدى مدربي كرة القدم بالكويت 1
 الثالث %83.33 25 2 1 7 تركيز االنتباه لدى مدربي كرة القدم بالكويت  2
 مكرر الثالث %83.33 25 1 3 6 أسس إدارة الفرق لدى مدربي كرة القدم بالكويت 3
 ول األ %100 30 - - 10 القدم بالكويتأساليب إدارة المباراة لدى مدربي كرة  4
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أسس إدارة الفرق لدى مدربي  3
 عبارة 2 - - عبارة17 كرة القدم بالكويت

-11رقم 
 عبارة 15 - - 14

أستتتتتتتتتتتتاليب إدارة المباراة لدى  4
 عبارة 18 - - - - 10 1 عبارة18 مدربي كرة القدم بالكويت

 عبارة67  2 - 3 - 1 68 إجمالى عدد العبارات الرئيسية

( 68( ان عدد العبارات في الشكل المبدئي الستمارة االستبيان كان )3يتضح من الجدول )        
 ( عبارة . 67عبارة بينما كان في الشكل النهائي لالستمارة بعد استطالع رأي السادة الخبراء كان )

 صياغه إستمارة اإلستبيان فى صورتها النهائيه:
حيث إستتتتتتتتخدم الباحث أستتتتتتتلوب إستتتتتتتتمارة اإلستتتتتتتتبيان المقيد )المغلق( ، وحدد ميزان الدرجات         

 . (درجة واحدة = ضعيف ، ثالثة درجات ، الي حد ما = درجتان   = جيدلإلستمارة )
 الدراسه اإلستطالعية : 

،  2018/ 15/3إلى  2018 /2/ 20فى الفترة من  الدراستتتتة االستتتتتطالعيةقام الباحث بإجراء       
وقد تم إختيار عينه الدراسته اإلستتطالعيه بالطريقه العمدية من المجتمع األصتلى لها ومن خاري عينه 

  البحث األساسية .
 : املعامالت العلمية إلستمارة اإلستبيان

قتتتتتتتتتتتتام الباحتتتتتتتتتتتتث بتتتتتتتتتتتتتإجراء اإلختبتتتتتتتتتتتتارات التاليتتتتتتتتتتتتتة للتأكتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتن صتتتتتتتتتتتتتدق وثبتتتتتتتتتتتتات مقيتتتتتتتتتتتتتاس        
 ا فى دراسته الميدانيه.إستمارة اإلستبيان التى إستخدمه

 الصدق 
يقصتتتد بإختيار صتتتدق أداة جمع المعلومات والبيانات مدى قدرتها على أن تقيس ما يستتتعى إلية و      

البحث إلى قياسه فعاَل، بحيث تنطبق المعلومات التى يتم جمعها بواسطتها مع الحقائق الموضوعية ، 
 وللتأكد من صدق إستمارة اإلستبيان قام الباحث باألتى:

 الداخلى: االتساقصدق 
حستتتاب معامل اإلرتباط  باحث بإيجاد اإلتستتتاق الداخلى إلستتتتمارة اإلستتتتبيان وذلك عن طريققام ال    

 (4بين درجه كل محور ودرجه اإلستمارة ككل وهذا ما يوضحه جدول رقم )
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 (4جدول )
 قيم اإلرتباط بين درجة كل عبارة والمحور التي تنتمي إليه

 ( 20) ن = 

 4المحور  3المحور  2المحور  1المحور  م

1 0.596** 0.464* 0.709** 0.804** 

2 0.532* 0.497* 0.762** 0.483* 

3 0.556* 0.469* 0.685** 0.514* 

4 0.458* 0.461* 0.655** 0.615** 

5 0.474* 0.557* 0.765** 0.742** 

6 0.645** 0.444* 0.570** 0.699** 

7 0.499* 0.458* 0.584** 0.702** 

8 0.552* 0.591** 0.579** 0.615** 

9 0.474* 0.533* 0.588** 0.843** 

10 0.577** 0.509* 0.567** 0.726** 

11 0.748** 0.536* 0.778** 0.462* 

12 0.590** 0.679** 0.525* 0.829** 

13 0.607** 0.474* 0.493* 0.498* 

14 0.496* 0.536* 0.588** 0.728** 

15 0.526* 0.497* 0.519* 0.649** 

16 0.732** 0.461*  0.802** 

17 0.506* 0.592**  0.667** 

18    0.545* 

    0.378(  =  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة )   
( أنتتتته يوجتتتتد إرتبتتتتاط ذات داللتتتتة إحصتتتتائية بتتتتين درجتتتتة كتتتتل عبتتتتارة و المحتتتتور التتتتتي تنتمتتتتى 4يتضتتتتح متتتتن الجتتتتدول ) 

 إليه .
 (5جدول )

 قيم االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية الستمارة االستبيان
 ( 20) ن=

 ر م ر م ر م

1 0.705** 26 0.746** 51 0.862** 

2 0.486* 27 0.761** 52 0.780** 

3 0.691** 28 0.659** 53 0.740** 

4 0.637** 29 0.708** 54 0.500* 

5 0.687** 30 0.557* 55 0.795** 

6 0.701** 31 0.664** 56 0.654** 

7 0.590** 32 0.686** 57 0.546* 

8 0.653** 33 0.500* 58 0.682** 

9 00588** 34 0.456* 59 0.454* 

10 0.737** 35 0.506* 60 0.590** 

11 0.742** 36 0.466* 61 0.751** 
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12 0.597** 37 0.506* 62 0.738** 

13 0.543* 38 0.870** 63 0.657** 

14 0.569** 39 0.712** 64 0.477* 

15 0.458* 40 0.529* 65 0.486* 

16 0.693** 41 0.537* 66 0.696** 

17 0.629** 42 0.721** 67 0.606** 

18 0.606** 43 0.862**   

19 0.603** 44 0.669**   

20 0.514* 45 0.489*   

21 0.552* 46 0.523*   

22 0.444* 47 0.634**   

23 0.568** 48 0.701**   

24 0.487* 49 0.688**   

25 0.814** 50 0.862**   

    0.378(  =  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة )      
( أنه يوجد إرتباط ذات داللة إحصتتتتائية بين درجة كل عبارة و الدرجة الكلية للمقياس قيد 5يتضتتتتح من الجدول )      
 . الدراسة

 (6جدول )
 قيم اإلرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية الستمارة االستبيان

 ( 20) ن=
 ر عدد العبارات المحاور م

 *0.512 17 الثقه بالنفس لدى مدربي كرة القدم بالكويت 1

 **0.828 17 تركيز االنتباه لدى مدربي كرة القدم بالكويت  2

 **0.894 15 أسس إدارة الفرق لدى مدربي كرة القدم بالكويت 3

 **0.887 18 أساليب إدارة المباراة لدى مدربي كرة القدم بالكويت 4

    0.378(  =  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة )          
( أنه يوجد إرتباط ذات داللة إحصائية بين درجة كل محور و الدرجة 6يتضح من الجدول ) 

 الكلية لالستمارة مما يدل على درجة اإلتساق الداخلى لالستمارة ككل و إنه صالح للتطبيق.
 الثبات:
حيث تم  كرونباخ ألفا طريقه بإستتتخدامقام الباحث بحستتاب معامل الثبات إلستتتمارة اإلستتتبيان         

تمارة على أفراد عينه الدراستتته اإلستتتتطالعية ، وهم من خاري عينه البحث األستتتاستتتية ولهم تطبيق اإلستتت
مدرب ومدرب مستتتتاعد ومدرب ناشتتتتئين ومدير فني ( من 20نفس الخصتتتتائل والشتتتتروط وبلغ قوامها )

 ( يوضح ذلك.7والجدول رقم ) لكرة القدم 
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 (7جدول )
 لحساب ثبات استمارة االستبيان قيم ألفاكرونباخ

 ( 20) ن=

 قيم ألفا المحاور م

 0.987 الثقه بالنفس لدى مدربي كرة القدم بالكويت 1

 0.988 تركيز االنتباه لدى مدربي كرة القدم بالكويت  2

 0.988 أسس إدارة الفرق لدى مدربي كرة القدم بالكويت 3

 0.983 القدم بالكويتأساليب إدارة المباراة لدى مدربي كرة  4

لمحتتتتتاور استتتتتتمارة االستتتتتتبيان قيتتتتتد الدراستتتتتة  الفاكرونبتتتتتاخ( أن قتتتتتيم معامتتتتتل 7يتضتتتتتح متتتتتن الجتتتتتدول رقتتتتتم )          
 على درجة كبيرة من الثبات و أنها صالحة للتطبيق .

 تطبيق استمارة االستبيان :
قتتتتتتتتتتتتتام الباحتتتتتتتتتتتتتث بتطبيتتتتتتتتتتتتتق إستتتتتتتتتتتتتتمارة اإلستتتتتتتتتتتتتتبيان فتتتتتتتتتتتتتى صتتتتتتتتتتتتتورتها النهائيتتتتتتتتتتتتته علتتتتتتتتتتتتتى عينتتتتتتتتتتتتته      

تفريغهتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتى ثتتتتتتتتتتتتم قتتتتتتتتتتتتام ب م 15/5/2018إلتتتتتتتتتتتتى م  15/4/2018البحتتتتتتتتتتتتث فتتتتتتتتتتتتى الفتتتتتتتتتتتتترة متتتتتتتتتتتتن 
 .تمهيدَا إلجراء المعالجات اإلحصائيةالكشوف معدة لها لغرض 

 

 : املعاجلات اإلحصائيه
  للعلوم اإلنسانية فى معالجته لبيانات بحثه (SPSSإستخدم الباحث حزمه البرنامج االحصائى )    

 عرض ومناقشة النتائج
 عرض النتائج 

 بالكويت  القدم كرة مدربي لدى بالنفس الثقه االول : الخاصة بمحورالمحور 
 ( 8جدول )

 بالكويت  القدم كرة مدربي لدى بالنفس الثقه المعياري ومعامل اإللتواء لعبارات محور المتوسط الحسابي واإلنحراف
 50ن = 

المتوسط  العبارات المحور م
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االلتواء

1 

 

ربي
 مد

دى
س ل

لنف
ه با

لثق
ا

 
ويت

بالك
دم 

 الق
كرة

 
 

لدى القدرة على إدارة الوحدة التدريبيه بصورة جيده 
 بالتعاون مع الجهاز المعاون

2.56 0.732 -10.350 

 0.813- 0.805 2.38 استطيع السيطره على نجوم الفريق بعقليه احترافيه 2
 0.813- 0.805 2.38 استطيع السيطره على المباراة وقيادتها بشكل جيد 3
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4 
استتتتتطيع التصتتتترف بستتتترعه في المواقف الحاستتتتمه 

 من المباراة
2.46 0.787 -1.036 

5 
خبراتي الستتتتابقه تؤثر إيجابيًا في المواقف الصتتتتعبه 

 أثناء المباراه
2.42 0.758 -0.888 

6 
احتفظ بقدرتي على اتخاذ القرارات الستتتتتتتتتتتتليمه أثناء 

 المباراة .
2.36 0.802 -0.757 

7 
المباريات يزيد من ثقتي في نفستتتتتتتتتتتتتي و الفوز في 

 فريقي
2.48 0.762 -1.081 

 1.157- 0.706 2.52 يحدث بعض االرتباك لدى أثناء المباريات الهامه 8

9 
احتفظ بهتتتتتدوئي عنتتتتتد انفعتتتتتال أحتتتتتد الالعبين أو 

 الخروي عن المهام المكلف بها بعض الالعبين
2.56 0.732 -1.350 

 1.400- 0.702 2.58 أثناء المباراة وفقًا لنتيجة المباراةتختلف انفعاالتي  10
 1.271- 0.734 2.54 اتصرف بدقة في المواقف الغير متوقعه أثناء المباراة 11

في بعض  يصتتتتتتبح الفشتتتتتتل في اتخاذ القرارات الستتتتتتليمه 12
 1.169- 0.788 2.50 المواقف أثناء المباراة لعدم ثقتي في نفسي

 0.888- 0.758 2.42 اتخذ القرارات الصائبه في الوقت المناسب من المباراة 13

كثيرًا ما أندفع في اصتتتتتتتتتتتتتدار التوجيهات لالعبين أثناء  14
 0.989- 0.812 2.44 المباراة

 0.826- 0.830 2.38 المباراة قدوة لالعبي الفريقاعتبر سلوكي أثناء  15

القرارات التحكيميتتتتتة تؤثر على انفعتتتتتاالتي و اداراتي  16
 0.757- 0.802 2.36 للمباراة

الهزيمة في مباراة تزيدني ثقة في نفسي وتعطيني دافعًا  17
 0.912- 0.784 2.42 للفوز مستقبالً 

 0.830- 3.967 41.760  المجموع

( تفاوتت قيم المتوستتتتتتتطات الحستتتتتتتابية الستتتتتتتتجابات العينة علي عبارات 8يتضتتتتتتتح من جدول )
،  0.702(  ، وتراوح االنحراف المعيارى لها مابين )2.58،  2.36محور  قيد الدراستتتتتتتتتتتتتتتة ما بين )

 .مما يدل علي اعتدالية البيانات 3±( ، انحصرت معامالت االلتواء ما بين 0.830
 بالكويت  القدم كرة مدربي لدى بالنفس الول : الثقهمناقشة نتائج احملور ا

قًا لنتيجة المباراةأن العبتتارة ( 8جدول )يتضتتتتتتتتتتتتتتح من           ناء المباراة وف  تختلف انفعاالتي أث
 القدم كرة مدربي لدى بالنفس الثقهحصتتتتتتلت علي اعلي القيم للمتوستتتتتتطات الحستتتتتتابية لعبارات محور 
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وهذا يدل علي قدرة المدير الفني في التعامل الجيد مع المواقف والظروف المختلفة للمباراة ،  بالكويت
و" العبارة  " ، احتفظ بقدرتي على اتخاذ القرارات السللللللللللليمه أثناء المباراةبينما حصتتتتتتتتتتتتتتلت العبارة " 

طات الحستتتتتتتتتتتتتتابية " علي اقل قيم المتوستتتتتتتتتتتتتت للمباراة اداراتي و انفعاالتي على تؤثر التحكيمية القرارات
وهذا يوضتتتتتتتتتح ان الظروف المختلفة التي  بالكويت القدم كرة مدربي لدى بالنفس الثقهلعبارات محور 

تمر بها المباراة والضتتتتتتتغوط التي يتعرض لها الجهاز الفني اثناء قيادة المباراة تؤثر بشتتتتتتتكل كبير علي 
 ادارة ونتائج المباريات .

 ) عبد الفتاح عنانمحمود  (5م()1997) اسللامه كامل راتبمع مااشتتار الية  الباحثويتفق 
س هى درجتتة االعتقتتاد التى يمتلكهتتا الفرد عن متتدى قتتدرتتته على تحقيق ان الثقتته بتتالنف (12)(1995

النجاح ، وال شتك ان توقع الفرد لنتائج ادائه يعتبر عامال هاما من حيث التأثير على نتائج االداء كما 
ويري الباحث ان هذه العوامل ان الثقه فى توقع النتائج تجعل الرياضتتتتتى اكثر استتتتتتعداد للبذل والعطاء 

عمل المدرب المسئول عن الفريق وعليه االهتمام بتأكيد ثقته في نفسة اواًل ثم افراد الجهاز  من صميم
الفني المعاون وكذلك الالعبين ستتتتتتتتتتتتتتعيًا لتحقيق النتائج المرجوة وتحقيق الفوز وفقًا لالهداف المخططة 

 . مسبقاً 
بالمستتتئوليه يمكنه من أن يصتتتبح أكثر قدرة أن إحستتتاس الفرد  (3)م(2001احمد راجح )يرى و        

على تحمل اعباء ما يستتتتند إليه من اعمال كما يجعله حريصتتتتًا على إتقان هذه االعمال مما يؤدى إلى 
ارتفاع تقديرة لذاته كما يحقق له احترام االخرين ومن ثم يعتبر هذا الجانب أحد العوامل التى يمكن أن 

مايحتاجة المدير الفني او المدرب للقدرة علي ادارة الفريق وهذا تستتتتتتتتتهم فى تكامل شتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتيه الفرد ، 
 .بشكل جيد نحو تحقيق االهداف والسطرة علي الفريق خاصة في فرق البطولة والتي تضم نجوم كبار

 ( ، محمد العربى شمعون ، ماجده اسماعيل11م()2002) محمد حسن عالوىكما يشتير 
م يلعب دورا بالغ االهميه فى تحقيق االنجاز فى الى ان التكامل بين العقل والجستتتتتتتتتتتتتت( 8م()2001)

المجال الرياضتتتتتتتتتتتتتتى ، حيث يجب تطوير الجانبين معا ومن هنا تبرز مدى اهميه تدفق الطاقه البدنيه 
والفعليه فى اتجاه واحد حتى يستطيع الالعب االستفاده من اقصى طاقته فى تحقيق االهداف المرجوه 

 ة .وهذا مايجب علي المدرب السعي لتحقيق
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 بالكويت القدم كرة مدربي لدى االنتباه عرض نتائج احملور الثاني : تركيز
 (9جدول )

 بالكويت القدم كرة مدربي لدى االنتباه محور تركيز المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لعبارات
 50ن = 

 العبارات المحور م
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االلتواء

1 

ويت
الك

م ب
لقد

رة ا
ي ك

درب
ى م

 لد
باه

النت
ز ا

ركي
ت

 

 0.794- 0.779 2.38 استطيع التركيز في جميع المباريات بشكل ثابت

المبتتتاريتتتات الهتتتامتتته والحتتتاستتتتتتتتتتتتمتتته تحتتتتاي لتركيز أكبر من  2
 1.169- 0.788 2.50 المباريات العاديه

محدود بالمباراة والالعبين داخل أثناء المباراة يكون تفكيري  3
 0.772- 0.827 2.36 الملعب

 1.015- 0.761 2.46 يتفاوت تركيزي أثناء المباراة وفقًا لنتيجة وظروف المباراة 4
 0.973- 0.786 2.44 يتشتت انتباهي في حضور اعداد جماهيريه كبيره 5

ملعب يختلف تركيز انتباهي بين المباريات على ملعبنا أو  6
 195. 1- 0.735 2.52 الخصم

 1.115- 0.814 2.48 المشكالت الحياتيه تؤثر على تركيزي مع الفريق 7

ينخفل التركيزي في المباريات النهائيه نتيجة لضتتتتتتتتتتتتغوط  8
 0.912- 0.784 2.42 المنافسه

تؤثر ستتتتتتتتتتتتلبًا وايجابيًا على تركيزي اثناء  القرارات التحكيميه 9
 0.912- 0.784 2.42 المباراة

1
0 

البطوالت التتتدوليتتته يكون فيهتتتا تركيزي أعلى من البطوالت 
 1.169- 0.788 2.50 المحليه

1
1 

 احتفظ بثبات التركيز في المباراه مهما كانت نتيجة المباراة
2.46 0.734 -0.984 

1
2 

تركيزي في إدارة المباراه يستتتتتتتتتتتتتاعدني في القدرة على تغيير 
 0.826- 0.830 2.38 خطط اللعب وبعض مراكز الالعبين داخل الملعب

1
3 

اهتم بالتركيز مع قدرات ومهارات الالعبين االحتياطيه في 
 1.235- 0.705 2.54 تغيير نتيجة المباراة
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1
4 

التحكيم( ال عالقته –االعالم  -)الجمهور المثيرات المختلفته
 1.181- 0.676 2.54 لها بتركيزي في إدارة المباراة

1
5 

ينصتتتتتتتتتتب تركيزي وتفكيري أثناء المباراة على فريقي والفريق 
 0.973- 0.786 2.44 المناسب

1
6 

 استطيع التركيز بشكل جيد منذ بداية المسابقة حتى نهايتها
2.52 0.788 -1.238 

1
7 

نتتتتتتائج الفريق لهتتتتتا تتتتتتأثير كبير في تركيز انتبتتتتتاهي على 
 0.912- 0.784 2.42 االهتمام بالنتائج

 1.050- 4.44 41.78 المجموع

( تفاوتت قيم المتوستتتتتتتطات الحستتتتتتتابية الستتتتتتتتجابات العينة علي عبارات 9يتضتتتتتتتح من جدول )
(  ، وتراوح 2.54،  2.36بالكويت قيد الدراستتتتتتتتتتتتتتة ما بين ) القدم كرة مدربي لدى االنتباه تركيز محور

مما  3±( ، انحصتتتتتتتتتتتتتترت معامالت االلتواء ما بين 0.827،  0.676االنحراف المعيارى لها مابين )
 يدل علي اعتدالية البيانات.

 بالكويت القدم كرة مدربي لدى االنتباه مناقشة نتائج احملور الثاني تركيز
 االحتياطيه الالعبين ومهارات قدرات مع بالتركيز اهتمأن العبارة " ( 9جدول )يتضتتتتتتتتتتتتتتح من         

 لها عالقه ال( التحكيم– االعالم -الجمهور)المختلفه " المثيرات والعبتارة المباراة " نتيجة تغيير في
" حصتتتتتتتتتلت علي اعلي القيم للمتوستتتتتتتتتطات الحستتتتتتتتتابية لعبارات محور تركيز  المباراة إدارة في بتركيزي
بالكويت وهذا يدل علي قدرة المدير الفني علي االستتتتتتفادة القصتتتتتوي من  القدم كرة مدربي لدى االنتباه 

امكانيات كل العبي الفريق بالكامل وليس التركيز علي عدد محدد من الالعبين وكذلك في التعامل 
" أثناء المباراة يكون تفكيري قف والظروف المختلفتة للمبتاراة بينمتا حصتتتتتتتتتتتتتتلتت العبتارة الجيتد مع الموا

ز ي" علي اقل قيم المتوستتتتتطات الحستتتتتابية لعبارات محور ترك محدود بالمباراة والالعبين داخل الملعب
بتتالكويتتت وهتتذا يوضتتتتتتتتتتتتتتح ان الظروف المختلفتتة التي تمر بهتتا المبتتاراة  القتتدم كرة متتدربي لتتدى االنتبتتاة 

والضتتتتتتتتتغوط التي يتعرض لها الجهاز الفني اثناء قيادة المباراة ال تؤثر بشتتتتتتتتتكل كبير علي ادارة ونتائج 
 المباريات.

( أن االنتباه احد االبعاد 6)م(2002( ، اسامة راتب )2م()2010أحمد عبد السالم )ويتفق 
نيه واليه تركيز االنتباه الحيويه المؤثره فى االداء فى المجال الرياضتتى ، ومن الضتترورة االهتمام بميكا

تحتتتت ظروف التنتتتافس ، والكثير من الالعبين يظهرون تركيزًا متميزًا فى االداء للحظتتتات او فترات 
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قليله اثناء المنافستتتتتتتتتتتته بينما القليل يستتتتتتتتتتتتتطيعون إظهار مستتتتتتتتتتتتتوى عال من التركيز واالنتباه طوال فترة 
 المنافسه وعلي المدرب مراعاة ذلك جيدًا .

 

 concentrationفي ان "التركيز" (4م()1995اسلللللللللللللامللللة راتللللب )مع  البللللاحللللثويتفق 
فى المجال الرياضتى على نحو مترادف ، والواقع ان هناك فرقا بينهما من حيث  attentionو"االنتباه"

الدرجه وليس النوع ، فاالنتباه اهم من التركيز ، واالخير نوع من تضتتتتتتتتتتتتتييق االنتباه وتثبيته على مثير 
تركيز على هتذا النحو بمثتابتة انتبتاه إنتقتائى يعكس مقتدرة الفرد على توجيته اإلنتبتاه ودرجتة معين ، فتال

  .شدته 
الى ان االنتبتتاه Dave" (15)"(2007)  " ديف" (16م()1992) "hornهورنويشتتتتتتتتتتتتتتير "

يمكن تحويله من عملية شتتتتتتتتتتتتتتعوريه مرهقه الى عمليه غير شتتتتتتتتتتتتتتعوريه ، ويطلق علي هاتين العمليتين 
حكم واآلليه ، وهى حاله الوعى ومستتتتتتتتتتئول عنها نصتتتتتتتتتتف المل االيستتتتتتتتتتر والذى يطلق عليه بعمليتى الت
   .المحلل 

ان األبعاد ( 14) مBube,Hanish(2008)"" " بيوبي"  (17م()1990) jeanويضتتتتيف 
المعتاده للتركيز للفوز بالمسابقه تظهر فى القدره على التحكم فى االفكار ، واإلستشاره وبؤرة االنتباه ، 

لتحكم العقلى يستتتتمح للرياضتتتتى بحذف كل االفكار المرتبطه او الستتتتلبيه والتركيز على ما يقوم بأدائه فا
 من مهام حتى ينجزها على الوجه االكمل. 

 بالكويت  القدم كرة مدربي لدى الفريق إدارة عرض نتائج احملور الثالث : أسس
 (10جدول )

  الفريق إدارة أسس ومعامل االلتواء لعبارات محورالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 بالكويت  القدم كرة مدربي لدى

 50ن = 

 العبارات المحور م
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االلتواء

س 1
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إ
 

ق
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ا
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ت
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في اختيار التشتتتتتتتكيل وخطة المباراة دون  انفرد بالستتتتتتتلطه
 1.015- 0.761 2.46 الرجوع للجهاز المعاون

2 
احرل على منح الالعبين مستتتتتتتتتتتتتتاحتته البتتداء رأيهم في 

 1.400- 0.702 2.58 التشكيل وخطة المباراه

3 
داختل  أقوم بتوزيع مهتام كتل فرد وصتتتتتتتتتتتتالحيتاتته المتتاحته

 1.081- 0.762 2.48 الفريق قبل بداية الموسم
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4 
أرفض أي تدخل أو مناقشتة في الشتئون الفنيه للفريق من 

 1.316- 0.704   2.56 قبل مجلس اإلدارة

5 
احرل على االجتمتتتتاع بتتتتالالعبين قبتتتتل المبتتتتاراة ختتتتاري 

 1.221- 0.762 2.52 الملعب

6 
الالعبين قبل المباراة أفضتتتتتتتتل مناقشتتتتتتتتة طريقة اللعب مع 

 1.372- 0.760 2.56 بعدة أيام

7 
اتشتتتتتتتتتتاور مع الجهاز الفني في التشتتتتتتتتتتكيل وخطة المباراة 

 1.432- 0.730 2.58 والرأي لألغلبية

 1.679- 0.692 2.64 أراء الجهاز المعاون محط اهتمام و تركيز لنجاح الفريق 8

9 
بالعقوبات حتى في  أحرل على تطبيق الالئحه الخاصه

 1.195- 0.735  2.52 حالة الفوز

 1.271- 0.734 2.54 أطبق اللوائح الخاصه بالفريق وفقًا لمستوى األداء 10
 1.235- 0.705 2.54 أطبق اللوائح الخاصه بالفريق وفقًا للنتائج 11

12 
اهتم بتتاالجتمتتاع بتتالالعبين عقتتب كتتل مبتتاراة ومنتتاقشتتتتتتتتتتتتتة 

 1.235- 0.705 2.54 والسلبيات خاري الملعباإليجابيات 

13 
مشتتتتتتاكل الالعبين يتم مناقشتتتتتتتها داخل الفريق وال يستتتتتتمح 

 1.015- 0.761 2.64 بخروجها لإلدارة أو االعالم أو الجمهور

14 
استتتمع للنقد البناء بصتتدر رحب من قبل الجهاز المعاون 

 1.432- 0.730 2.58 فقط

15 
اهتم بحل مشتتتتتتتتتتتتاكل الالعبين خاصتتتتتتتتتتتتة الماليه منها مع 

 1.221- 0.762 2.52 مجلس االدارة

 0.662- 4.93 38.08 المجموع 

( تفاوتت قيم المتوستتتتتتطات الحستتتتتتابية الستتتتتتتجابات العينة علي عبارات 10يتضتتتتتتح من جدول )       
(  ، 2،64،  2.46بالكويت قيد الدراستتتتتتتتتتتتتتة ما بين ) القدم كرة مدربي لدى الفريق إدارة أستتتتتتتتتتتتتتس محور

 3±( ، انحصتتتتتتترت معامالت االلتواء ما بين 0.762،  0.692وتراوح االنحراف المعيارى لها مابين )
 مما يدل علي اعتدالية البيانات.

 بالكويت  القدم كرة مدربي لدى الفريق إدارة مناقشة نتائج احملور الثالث : أسس
 لنجاح تركيز و اهتمام محط المعاون الجهاز أراءأن العبتتارة "  (10جدول )يتضتتتتتتتتتتتتتتح من 

 أو لإلدارة بخروجها يسلللللللمح وال الفريق داخل مناقشلللللللتها يتم الالعبين مشلللللللاكل" والعبارة "  الفريق
 إدارة أسللللس" حصتتتتتتلت علي اعلي القيم للمتوستتتتتتطات الحستتتتتتابية لعبارات محور  الجمهور أو االعالم
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وهذا يدل علي قدرة المدير الفني  علي االستتتتتتتتتتتتتتتفادة من افراد  بالكويت القدم كرة مدربي لدى الفريق
جموعة عمل مستتتتتتتتتتتتتتتاعدة هدفها الجهاز الفني وارائهم المختلفة محل تقدير واهتمام والتعامل معهم كم

النجاح والوصول لتحقيق االهداف ، كمل ان المدير الفني يحرل علي وضع اللوائح والضوابط التي 
تمنع خروي المشكالت الخاصة بالفريق خاري حدود الجهاز الفني والالعبين واحيانًا االدارة وبعيدًا عن 

 دون المباراة وخطة التشلللكيل اختيار في طهبالسلللل " انفرداالعالم والجمهور ، بينما حصتتتتتلت العبارة 
 لدى الفريق إدارة أسس" علي اقل قيم المتوسطات الحسابية لعبارات محور  المعاون للجهاز الرجوع
وهذا يوضتتتتتتتح ان المدربين يتمتعون بالديمقراطية وعدم االنفراد بالستتتتتتتلطة في  بالكويت القدم كرة مدربي

اتخاذ القرارات ويستتتتمحون للجهاز المعاون بإبداء الرأي والتعبير عن ارائهم والمشتتتتاركة في اتخاذ القرار 
 وكذلك الديكتاتورية عند تعدد االراء او االختالف ومن ثم فإن الجهاز الفني وحدة متكاملة ومجموعة

 عمل يجب ان تتصف بالتفاهم والتكامل .
ضتتتترورة معرفة كل فرد في الجهاز الفني لدورة والصتتتتالحيات المتاحة له وهذا ما  الباحثويري        

أن عمليه أتخاذ القرار تتوقف على أستتتتتتتس  (7)م(2002) حسلللللن على مشلللللرقىيتفق فيه الباحث مع 
لصتتتتتتتتتتتتتتالحيات المطلوبه التخاذ القرار وكذلك عامه يجب مراعاتها عند اتخاذ أى قرار فيها الوعى با

 حصر الشخصيات أو الجهات التى يمكن إشراكها فى اتخاذ القرار وتحديد أهداف اتخاذ القرار .
ضتتتتتتتترورة أن يمتلك الفرد الستتتتتتتتلطات الكافيه  في (3)م(2001احمد راجح )يتفق الباحث مع  و        

يرى الباحث و  تتناستتتتتتب مع المستتتتتتئوليات المكلف بها حتى يتثنى له انجاز ما يكلف به من أعمال التى
أن المشتتتتتاركة فى اتخاذ القرارات وفقًا ألهميه القرارات التى يحتاجها العمل المكلف به الفرد والمشتتتتتاركة 

هميته فى مجموعه فى اتخاذ القرارات من الممكن أن يكون المشتتتتتتتاركة برأيه مما يعطى الفرد شتتتتتتتعورًا بأ
 العمل المشارك معها.
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 بالكويت القدم كرة مدربي لدى املباراة إدارة عرض نتائج احملور الرابع : أساليب
 (11جدول )

 المباراة إدارة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لعبارات محور أساليب
 بالكويت القدم كرة مدربي لدى 

 50ن = 
 م
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أقوم بوضتتتتتتع التشتتتتتتكيل المناستتتتتتب لكل مباراة وفقًا لقوة 
 0.782- 0.851 2.36 الفريق المناسب

 1.442- 0.670 2.60 اهتم بعمليات اإلحماء قبل المباراة بنفسي 2
تختلف أهداف كل مباراة وعلى أستتتتتتتاستتتتتتتها يتم وضتتتتتتتع  3

 1.081- 0.762 2.48 التشكيل

 0.912- 0.784 2.420 أقوم بإجراء التبديالت وفقًا لظروف المباراة 4
ال يوجد مكان ثابت باستتتم العب ولكن وفقًا لمستتتتويات  5

 1.150- 0.762 2.50 الالعبين

جميع الالعبين المقيتتدين وفقتتًا احرل على اشتتتتتتتتتتتتراك  6
 1.488- 0.699 2.600 لظروف كل مباراة

احرل على ستتتتتتتالمة الالعبين وعدم استتتتتتتتعجال الدفع  7
 بالالعب المصاب مهما كانت احتياجات الفريق له

2.40 0.782 -0.852 

 0.826- 0.830 2.38 استطيع جيدًا قراءة الخصم قبل المباراة 8
 1.350- 0.732 2.56 السيطرة على انفعاالتي اثناء المباراةاحرل على  9
1
0 

 للجهاز المعاون دور هام ومؤثر في إدارة المباراة
2.50 0.735 -1.122 

1
1 

أقوم بإدارة المباراة وفقًا لطبيعة المنافس والنتيجة أثناء 
 المباراة

2.520 0.762 -1.221 

1
2 

اهتم بتتتتدريتتتب الالعبين على بعض الجمتتتل الخططيتتته 
 1.350- 0.732 2.56 سواء الدفاعيه أو الهجوميه قبل المباراة

1
3 

احرل على الهجوم منذ الدقيقة األولى للستتتتتيطره على 
 1.015- 0.761 2.46 المباراة والتحكم في سرعة األداء

1
4 

احرل على أداء العبي الجانب للشتتتتتتق الهجومي من 
 خالل الكرات العرضيه الجراء األهداف

2.54 0.734 -1.271 
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1
5 

أقوم بتغير طريقة اللعب أثناء سير المباراة بما يتناسب 
 1.271- 0.734 2.54 مع ظروف المباراة

1
6 

تبتتديتتل الالعبين يكون وفقتتًا لظروف المبتتاراة وال توجتتد 
 1.122- 0.735 2.50 تبديالت ثابته

 0.874- 4.351 44.80 المجموع 

( تفاوتت قيم المتوسللطات الحسللابية السللتجابات العينة علي عبارات 11يتضللح من جدول )
(  ، 2،60،  2.36بالكويت قيد الدراسة ما بين ) القدم كرة مدربي لدى المباراة إدارة أساليب محور

 3±( ، انحصللللرت معامالت االلتواء ما بين 0.851،  0.670وتراوح االنحراف المعيارى لها مابين )
 مما يدل علي اعتدالية البيانات.

 بالكويت        القدم كرة مدربي لدى املباراة إدارة مناقشة نتائج احملور الرابع : أساليب
احرص على اشللراج جميع الالعبين المقيدين وفقاً أن العبارة "  (11جدول )يتضتتح من   

" حصتتتتلت علي اعلي القيم  اهتم بعمليات اإلحماء قبل المباراة بنفسلللي"  والعبارة " لظروف كل مباراة
وهذا يدل  بالكويت القدم كرة مدربي لدى المباراة إدارة أسلللاليبللمتوستتتتطات الحستتتتابية لعبارات محور 

علي قدرة المدير الفني علي االستتتتتتتتفادة القصتتتتتتتوي من امكانيات كل العبي الفريق بالكامل وليس علي 
والظروف المختلفة للمباراة والتنوع في عدد محدد من الالعبين وكذلك في التعامل الجيد مع المواقف 

 .الخطط الدفاعية والهجومية لثناء سير المباراة 
" علي  المناسلب الفريق لقوة وفقاً  مباراة لكل المناسلب التشلكيل بوضلع " أقومبينما حصتتلت العبارة  

 بالكويت القدم كرة مدربي لدى المباراة إدارة أسلللللاليباقل قيم المتوستتتتتتتطات الحستتتتتتتابية لعبارات محور 
وهذا يوضتتتتتتتتتتتح ان الظروف المختلفة التي تمر بها المباراة والضتتتتتتتتتتتغوط التي يتعرض لها الجهاز الفني 

راة واختيار التشتتتتتكيل اثناء قيادة المباراة وقدرته علي اشتتتتتراك الالعبين بما يتناستتتتتب مع ظروف كل مبا
 المناسب.

أن أستتتتلوب إدارة المباريات من أهم األستتتتباب التي تؤثر على نتائج المباراة  الباحثحيث يرى 
أو يرتبط وصتتتتول الفريق للفوز ارتباطا مباشتتتتر بقدرة المدرب على فن إدارة المباراة من حيث التخطيط 

عمرو أبو ، إبراهيم شللللللعالنع مااشتتتتتتتتتار اليه والتقويم المستتتتتتتتتتمر لمواقفها ، وهذا مايتفق فيه الباحث م
كلما كان المدرب متمكن من إدارة واستتتتتتتتتتتتتتتخدام اإلمكانات المتاحة له أثناء أنه ( 1()م1996)المجد  

 المباراة كلما ساعد ذلك المدرب على القدرة على التفكير الخططي بصورة ايجابية.
إلى أن المدرب كلما تميز بالتأهيل العالي كلما زاد ( 10م()1997محمد عالوى ) ويشتتتتتتتتتتتتتتير

إتقانه للمعارف النظرية وطرق تطبيقها حيث أن المدرب يجب أن يكون معد إعداد خال في مجال 
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لعبته التخصتتتتتتصتتتتتتية من خالل اإللمام بالمعارف والمعلومات العلمية والنظرية عن طريق الدورات الن 
 المدرب ال يصنع بالصدفة . 

 ات والتوصياتاالستخالص
 االستخالصات : 

من أهداف اهداف البحث وتساؤالته ، ووفقًا لما اشارت اليه البيانات المجمعة والمعالجات االحصائية 
وفي ضوء عرض ومناقشة النتائج وفي حدود عينة البحث كانت العبارات االكثر اتفاقًا 

 عليها كالتالي :  

 ة القدم بالكويتاحملور االول : الثقه بالنفس لدى مدربي كر
 تختلف انفعاالتي أثناء المباراة وفقًا لنتيجة المباراة .1
 احتفظ بهدوئي عند انفعال أحد الالعبين أو الخروي عن المهام المكلف بها بعض الالعبين .2
 بصورة جيده بالتعاون مع الجهاز المعاون لدى القدرة على إدارة الوحدة التدريبيه .3
 اتصرف بدقة في المواقف الغير متوقعه أثناء المباراة .4

 بالكويت القدم كرة مدربي لدى االنتباه تركيز:  ثانياحملور ال
 المباراة نتيجة تغيير في االحتياطيه الالعبين ومهارات قدرات مع بالتركيز اهتم .1
 المباراة . إدارة في بتركيزي لها عالقه ال( التحكيم– االعالم -الجمهور) المختلفه المثيرات .2
 المحليه البطوالت من أعلى تركيزي فيها يكون الدوليه البطوالت .3
 العاديه المباريات من أكبر لتركيز تحتاي والحاسمه الهامه المباريات .4

 بالكويت القدم كرة مدربي لدى الفريق إدارة أسس:  ثالثاحملور ال
 االدارة. مجلس مع منها الماليه خاصة الالعبين مشاكل بحل اهتم .1
 فقط. المعاون الجهاز قبل من رحب بصدر البناء للنقد استمع .2
 الفوز. حالة في حتى بالعقوبات الخاصه الالئحه تطبيق على أحرل .3
 الملعب. خاري والسلبيات اإليجابيات ومناقشة مباراة كل عقب بالالعبين باالجتماع اهتم .4

 بالكويت القدم كرة مدربي لدى املباراة إدارة أساليب:  رابعاحملور ال
 الالعبين. لمستويات وفقاً  ولكن العب باسم ثابت مكان يوجد ال .1
 مباراة. كل لظروف وفقاً  المقيدين الالعبين جميع اشراك على احرل .2
 .المباراة  اثناء انفعاالتي على السيطرة على احرل .3
 المباراة. ظروف مع يتناسب بما المباراة سير أثناء اللعب طريقة بتغير أقوم .4
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 التوصيات : 
استتتتتتنادًا لمتتتتتا توصتتتتتتل اليتتتتته الباحتتتتتث متتتتتتن استخالصتتتتتات وفتتتتتي حتتتتتتدود عينتتتتتة البحتتتتتث يوصتتتتتتي 

 الباحث باالهتمام بما يلي :  
 احملور االول : الثقه بالنفس لدى مدربي كرة القدم بالكويت

 الفريق. لالعبي قدوة المباراة أثناء وسلوكياتهضرورة ان يكون المدرب  .1
 . المباراة أثناء السليمه القرارات اتخاذ على المدرب بقدرته يجب ان يحتفظ .2
 جيد بشكل وقيادتها المباراة على السيطره علي المدرب .3
 احترافيه بعقليه الفريق نجوم على بالسيطره يجب ان يقوم المدرب .4

 بالكويت القدم كرة مدربي لدى االنتباه تركيز:  ثانياحملور ال
 الملعب. داخل والالعبين بالمباراة محدود المباراة أثناء تفكيره علي المدرب ان يكون .1
 ثابت. بشكل المباريات جميع في المدرب التركيز من الضرورة ان يستطيع .2
 اللعتتتب خطتتتط تغييتتتر علتتتى القتتتدرة فتتتي يستتاعده المبتتتاراه إدارة فتتتي تركيتتتز المتتتدربيجتتب ان يكتتتون  .3

 الملعب . داخل الالعبين مراكز وبعض
 بالكويت القدم كرة مدربي لدى الفريق إدارة أسس:  ثالثاحملور ال
 المدير الفني هو المسئول االول واالخير عن الفريق وعلية تحمل كل مسئولياته . .1
 المدير الفني .الموسم مهمة  بداية قبل الفريق داخل وصالحياته فرد كل مهام وتوزيع تكليف .2
 الملعب . خاري المباراة قبل بالالعبين االهتمام بالعالقات االجتماعية واالجتماع .3
 الفوز. حالة في حتى بالعقوبات الخاصه الالئحه تطبيق ضرورة .4

 بالكويت القدم كرة مدربي لدى املباراة إدارة أساليب:  رابعاحملور ال
 المناسب. الفريق لقوة وفقاً  مباراة لكل المناسب التشكيل بوضع أقوم .1
 المباراة. لظروف وفقاً  التبديالت بإجراء أقوم .2
 المباراة. قبل الخصم قراءة جيداً  استطيع .3
 .األداء سرعة في والتحكم المباراة على للسيطره األولى الدقيقة منذ الهجوم على احرل .4
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