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 ملخص البحث

 والتيتضمنت الدراسة بيان اهمية الدورات التدريبية األولية بخماسي الكرة 

تعمل على صقل المدربين العاملين في األندية الرياضية بالمعلومات الحديثة وآخر 

األساليب التدريبية واألطالع على النشرات التدريبية من قبل األتحاد العراقي لكرة 

لجنة الصاالت وبما ان هؤالء المدربين / القدم واألتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

في أي دورة تدريبية اولية اساسية وبالتالي هذه  المشاركين لم يسبق لهم المشاركة

الدورة سوف تزيد بالتأكيد من معلوماتهم بأستخدام الوسائل التدريبية الحديثة من 

خالل عرض األفالم التدريبية والمباريات وهذا سيجسد عملهم اثناء قيادة فرقهم في 

الل العمل األيجابي الدوري المحلي ونشاهد روح التنافس بين األندية الرياضية من خ

 .المثمر

لقد هدفت الدراسة للتعرف على مستتو  دداثتة المعلومتات التتي دصتل عليهتا 

المشاركين وكذلك التمارين الخططيتة والبدنيتة ومستتو  ايصتال وايضتاح المعلومتات 

التتتي يحصتتل عليهتتا المشتتاركين وكتتذلك تشتتخيس الجوانتتب الستتلبية واأليجابيتتة للتتدورة 

 .معالجتهاووضع السبل الكفيلة ل



وافترض البادثان ان هناك دداثة في المعلومات التي دصل عليها المشتاركين 

متدربا  ( 04)وكذلك بالنسبة للتمارين الخططيتة والبدنيتةا امتا عينتة البحت  فقتد  تملت 

اجابوا على استمارة األستبيان التي صممت لغرض تقويم التدورة بكتل جوانبهتا والتتي 

فقتترة وخاصتتة فتتي قتتانون خماستتي ( 61)ي تكونتتت متتن بنيتتت علتتى آراء الخبتتراء والتتت

الكرة اذ استنتج البادثان هناك دداثة في المعلومات بأعتبتاره العامتل األساستي لتن تيم 

اللعبتتة ضتتمن متتواد قانونيتتة والتتتي اعطيتتت للمتتدربين ودرجتتة ايصتتال المعلومتتات فتتي 

علتتى  التتدورة وكتتذلك عتتدم دصتتول المتتدربين علتتى دورات اوليتتة اساستتية كافيتتة تعمتتل

 .تجديد وصقل معلوماتهم التدريبية

 

Evaluation study for the initial training session five-year 

football halls built in the province of Basra, 2010 

Search screening 

The first-class coaches and excellent football quintet for the 

Southern District 

 

M. Dr. Asaad necessary Ali.     Dr. comprehensive full flash 

Baghdad University - College of Physical Education 

Abstract 

Adjust study for the coaching licence for futsal in Basrah 2010. 

This study included the importance of coaching licence in 

futsal to improve all the worked coaches in the sports club by 

new informations and the last coaching methods and to see the 

coaching magazine from the Iraqi football federation and the 

(AFC)/ (futsal committee) because of that coaches never take 

part in any licence of futsal and this licence well increased the 

information to use the new methods of coaching by show the 

video of the matches and that will help them to lead our teams in 



the local league and we will see the compete between the teams 

by the very good work. 

The goal of the study is to know the level of the information that 

will gave to the participants. 

The researchers suppose the information that gave to the 

coaches are new with tactic and physical. 

The subject of the study (40) coaches answer the questions that 

design to measure the level of the licence and its include (16) 

terms special in futsal laws. 

The researchers concludes there is anew informations gived to 

the participants.      

 

 لباب األولا

 :التعريف بالبحث -0

 :المقدمة واهمية البحث 0-0

ان لعبتتة كتترة القتتدم متتن األلعتتاا الشتتعبية التتتي يمارستتها الكثيتتر متتن الصتتغار 

والكبار وتح ى هذه اللعبة بمكانة مرموقة لد  مختلف الشعوا واهتمام واسع وكبيتر 

متة وفتي لعبتة من لتدن الجمهتور العتريل التذي يعنتى باأللعتاا الرياضتية بصتورة عا

 .خماسي كرة القدم بصورة خاصة

متن األلعتاا التتي تتميتز بشتعبيتها الواستعة ( للصتاالت)ان لعبة خماسي الكترة 

وذات خصوصتتية متأتيتتة متتن امتالكهتتا لعنصتتر األثتتارة والتشتتويق وال  رابتتة فتتي ذلتتك 

ألنهتتا وليتتدة لعبتتة كتترة القتتدم اللعبتتة األما بتتل تعتتد ركيتتزة اساستتية لتطتتوير هتتذه اللعبتتة 

تعتمتتتد باألستتتاا علتتتى القتتتدرات البدنيتتتة الجماهيريتتتة ورفتتتدها بتتتالنجوم وهتتتذه اللعبتتتة 

والقابليات الحركية والتكتيكية لالعبين باألضافة الى التطور التذي واكتب متدربي كترة 

القدم مع تطور اللعبة نفسها وذلك من خالل تنفيذ العبي الفرق للواجبات الصادرة متن 



ده فتتي قبتتل المتتدربين وهنتتاك ت هتتر فنتتون جديتتدة واداء عتتالي المستتتو  وهتتذا متتا نشتتاه

 (.للصاالت)الدورات اآلسيوية وكأا العالم بخماسي الكرة 

وخيتتر دليتتل علتتى تقتتدم هتتذه اللعبتتة متتن ختتالل التتدورات البدنيتتة المتطتتورة التتتي 

والتتي تعمتل علتى صتقل وةيتادة معلومتات ( لجنتة الصتاالت)يقيمهتا األتحتاد اآلستيوي 

تتتي تعطتتي فائتتدة المتتدربين واعطتتاءهم كتتل متتاهو جديتتد فتتي عتتالم التتتدريب الحتتدي  وال

للمدريبنا ومن هنا جاءت اهمية البح  من خالل التعرف على التقيتيم العملتي للتدورة 

 .التدريبية األولية من اجل معالجة الفقرات التي ترافق مثل هذه الدورات

 :مشكلة البحث 0-0

بمتتا ان التتتدريب العراقتتي قتتد دتترم متتن التتدورات الداخليتتة الخارجيتتة بستتبب 

ا العتراق وعتدم اعطتاء الفرصتة لمتدربينا لمشتاركة فتي التدورات ال روف التي مر به

اآلستيوية بكتتل فهاتهتتا التتتي تفتتتا فتتي العتتراق او فتتي دول آستتياا وعليتت  فتتأن أي معلومتتة 

جديدة او وستائل توضتيحية متن ختالل عترض األفتالم التدريبيتة ومباريتات كترة القتدم 

ات جديتدة ومتن ختالل الخماسية للصتاالت ستتتطور امكانيتة المتدربين واضتافة معلومت

تلك المستلزمات جاءت مشكلة البح  ان هنتاك قلتة فتي فهتم معلومتات دقيقتة وتمتارين 

تدريبيتتة تركتتز علتتى قابليتتة التتتدريب فتتي الوصتتول التتى تحستتين األداء واألبتعتتاد عتتن 

 .األساليب الكالسيكية القديمة التي ال تعطي جمالية لهذه اللعبة

ة تقييمتتتتا  علميتتتتا  دتتتتول المعلومتتتتات ولغتتتترض ان يكتتتتون تقييمنتتتتا لهتتتتذه التتتتدور

والمستجدات التي اعطيت للمشاركين بالدورة قام الباد  بدراسة هذه المشكلة ولكتون 

الدورة تعد نقطة تحول كبيرة في تطوير وصقل مواهب المدرا المحلي منهم الذي لتم 

يسبق ل  المشاركة في دورات سابقة لهتذا جتاءت هتذه الدراستة لغترض التعترف علتى 

 .دي السلبية لهذه الدورة وايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتهاالنوا

 :هدف البحث 0-3

التعتترف علتتى تتتأثير المعلومتتات والتمتتارين التتتي تضتتمنتها التتدورة فتتي رفتتع  -6

 .مستو  المدربين المشاركين

 



 :فرض البحث 0-4

للمعلومات والتمارين واألجهزة المستخدمة فتي التدورة التدريبيتة تتأثير ايجتابي  -6

 .رفع مستويات المشاركين المهارية والخططيةفي 

 :مجاالت البحث 0-5

مدربا  من مدربي المنطقة الجنوبية للدورة التي اقيمتت ( 04: )المجال البشري 6-5-6

 .في محاف ة البصرة

 .م 8/66/2464م ولغاية  0/66/2464للفترة من : المجال الزماني 6-5-2

 .للجنة األولمبية في محاف ة البصرةالقاعة الداخلية : المجال المكاني 6-5-3

 

 الباب الثاني

 :الدراسات النظرية والدراسات المشابهة-0

 :الدراسات النظرية -0

 :التقويم  0-0-0

الحكتم علتى اال تياء  " انهتا( محمد صبحي)وهي المالد ة المقصودة ويعرفها 

يتتتم علتتى أو االفتتراد الاهتتار المحاستتن والعيتتوا ومراجعتتة الفتتروض االساستتية التتتي 

"اساسها تن يم العمل وتطويره 
(6)

 . 

يعنتتتي استتتلوبآ علميتتتآ وصتتتفيآ ل تتتاهرة أو دالتتتة آومتتتنهج آو برنتتتامج "لك وكتتتذ

و يرهتاا لبيتان نقتاط القتتوة والضتعف ومتد  التطتور او التراجتتع فتي مجتال المقصتتود 

بدراستتت  وفتتق هتتذا االستتلوا التتذي بمنهجيتتت  واهدافتت  يمتتنا االستتتمرارية ومؤ تترات 

"لتقدم والتنبوء باألمور المستقبليةالتطور وا
(2)

 . 

ويتصف التقويم بكون  عمليتة من متة لهتا اساستها ومبادئهتا وطرائتق ادواتهتا " 

"فهي عبارة عن عملية جرد المحتويات للفرد
(3)

. 

                                                           
(6)

 .28ا ص 6991دار الفكر العربي ا : القاهرة .  6ج.  6ط.  القياا والتقويم في التربية البدنية. محمد صبحي دسنين  
(2)

 .694ا ص 2440مكتب الكرار للطباعة ا : بغداد . مجموعة بحوث منشورة . سعد منعم الشيخلي  
(3)

دار الفكر العربي ا : القاهرة .  6ط.  ة وعلم النفس الرياضيالقياا في التربية الرياضي. محمد دسن عالوي ومحمد نصر الدين  

 .21ا ص6919



وتعد من اهم مناهج البح  واصعبها وتكون منهجا  مستقآل وهي عملية فكريتة  

:لملحواة وتتميز بالصفات اآلتيةوعقلية واعية وتعتمد فيها الوقائع ا
(0)

 

 عدم تدخل الباد  الفعلي. 

 وصف الحالة. 

 تسجيل الوقائع . 

 .ويمكن تقسيم المالد ة الى المالد ة الذاتية والغير ذاتية التي لها اسلوا خاص بها

 تثبيت استمارة خاصة للتحليل الحركي. 

 تثبيت الحركة المراد تحليلها وتطويرها. 

 بعل العناصر الذين يقيمون الحركات اختيار. 

 ويقسم التقويم الى تقويم ذاتي وتقويم موضوعي

 : التقويم الذاتي -

يعتمتتد علتتى التتذات فتتي اصتتدار االدكتتام التتتي تستتتند علتتى معتتايير ذاتيتتة فتتي صتتورة     

 . قرارات سريعة اليسبقها فحس وتدقيق كافيات لمختلف جوانب المقوم

 : التقويم الموضوعي-

 .التي تتم بواسطت  استخدام المعايير أو المستويات أو المحطات لتقدير هذه القيمةو   

 :المستوى 0-0-0 

مقتتدار كمتتي للتعبيتتر عتتن دالتتة الفتترد وهتتو تحتترك الجستتم متتن ختتالل مستتتويات 

مختلفتتة ومنوعتتتة أمتتتا ان تكتتتون عاليتتتة أومستتتتويات متوستتتطة أو مستتتتويات منخفضتتتة  

 تامل )ويتر  ’المستخدمة في الميكانيكية الحيويتة بغل الن ر عن مستويات التحليل 

ان المستتتو  عمليتتة فحتتس منت متتة النجتتاةات الفتترد متتن ( " كامتتل ومتتاهر محمتتد 

مختلتتف النتتوادي وعلتتى متتدة ةمنيتتة محتتددة طبقتتآ الستتلوا متناستتق ومودتتد لغتترض 

"التوصل الى اتفاق الفضل السبل التي تؤدي الى تحسين مستو  االداء
(6)

. 

 

                                                           
(0)

 .58ا ص 6981مديرية دار الكتب ا : بغداد .  مناهج البح  في التربية الرياضية. ريسان خريبط مجيد  
(6)

لة التربية الرياضية ا جامعة بغداد ا مج: بغداد . تقويم مدربي اندية الدرجة األولى بكرة القدم في العراق .  امل كامل وماهر محمد  

 .64ا ص 6993العدد الثاني ا 



 : القياس 0-0-3

يعتتد القيتتاا فتتي الوقتتت الحاضتتر ادتتد  اهتتم الوستتائل المستتتخدمة فتتي البحتت  

العلمي فبواسطت  يتم جمع المعلومتات الالةمتة التتي تعتمتد فتي البحت  والدراستة لحتل 

 .الكثير من المشكالت التي تواج  التقدم العلمي

 : العوامل التي يتأثر بها القياس 0-0-3-0

 الشئ المراد قياس   -6

 القياا   اهداف -2

 نوع القياا المستخدم  -3

 . طريق القياا ومد  تدريب القائمين بالقياا وكيفية جمع البيانات -0

 .عوامل اخر  تتعلق بالشئ المراد قياس  وطبيعة المقياا -5

 : المدرب والعملية التدريبية -0-0-4 

عليت  تتميز عملية التدريب الرياضي بوضتوح التدور القيتادي للمتدراا اذ يقتع 

التي تسهم ايضآ في بنتاء الرياضتي لتحقيتق اعلتى  العديد من المهام التعليمية والتربوية

المستويات ا فهو المحترك الترئيس لعمليتة التتدريب ا فتال يقتصتر عمتل المتدرا علتى 

لالعبيتت  بتتل يتترتبط بكثيتتر متتن االلتزامتتات االختتر  التتتي  وخبراتتت  معلوماتتت توصتتيل 

ا فهتو المثتل والقتدوة التذي يحتتذ   التربيةالى دائرة  اللعبةتعدت دائرة التدريب لفنون 

 .ب  العب ا في الدورات التدريبية

 : مميزات المدرب الناجح-0-0-4-0 

ان يكون مؤمنآ محبآ لعملت  مقتنعتآ فتي دعتم سياستة المجتمتع وتربيتة الفترد لتحقيتق  -6

انيتت  للرياضتتة اعلتتى المستتتويات الرياضتتية ليتتنعكس ذلتتك علتتى العبيتت  ليتترتبط دبتت  وتف

 .ووفائ  ووالئ  لمجتمع  ووطن 

يجب ان يكون المدرا قدوة ومثتاآل يحتتذ  بت  ملتزمتآ فتي ستلوك  وتصترفات  فهتو  -2

 .المثل االعلى  لكل العب 

 .الخبرة في الكشف عن المواهب الرياضية للعمل على صقلها ونموها -3



ل بالجستم االنستاني يمتلك دصيلة كبيرة من المعلومات والمعارف عن كتل مايتصت -0

 .واعضائ  مع االلمام الكافي في العلوم االخر  المرتبطة بالتدريب الرياضي

القدرة على سرعة التصرف واالبتكار وامكانيتة التربط والتحليتل ودتل المشتكالت  -5

 .ودقة في اتخاذ القرارات 

قتتتدراتهم  موادتتتترااثتتتارة وخلتتتق روح القيتتتادة عنتتت  العبيتتت  وتحمتتتل المستتتؤولية  -1

 .لشخصيةا

األلمتتام باألستتس العلميتتة المختلفتتة للتتتدريب عتتن كيفيتتة اتقتتان المهتتارات الحركيتتة  -1

 .وخطط اللعب وبناء المهارات الفردية والجماعية

من قتوانين وخبترات وتجتارا والوقتوف  دما يستجعلى  ان يكون مطلعا  بأستمرار -8

 .على اددث المعلومات واالساليب لمتابعة التطور السريع لعملية التدريب 

ن والطبيتب يبني عالقات  علتى االدتترام المتبتادل متع الحكتام ومتع ةمالئت  المتدربي -9

لتتتك بتنفيتتتذ القتتتوانين وادترامهتتتا ومراعتتتاة اللعتتتب والتنتتتافس الرياضتتتي واالداريتتتين وذ

 . الشريف

فتتتي التتتتدريب او  أناقتتتت العنايتتتة الكاملتتتة بتتتالم هر الختتتارجي وال هتتتور بكامتتتل  -64

 .المباريات وفي المناسبات العامة 

 

 الباب الثالث

 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية -3

 :منهج البحث 3-0

 .استخدم البادثان المنهج المسحي لمالئمت  لطبيعة المشكلة 

 : عينة البحث 3-0

متدربآ متن متدربي المنطقتة الجنوبيتة للدرجتة ( 04)نة البحت  علتى ا تملت عي

المشتتاركين فتتي التتدورة التدريبيتتة االساستتية المقامتتة فتتي محاف تتة  والممتتتاةةاالولتتى 

%( 10.41)ويشتتكلون نستتبة مهويتتة مقتتدارها ( 8/66/2464-0متتن ) البصتترة للفتتترة 



والذين يمثلتون مجتمتع ( 50)من المجموع الكلي للمشاركين في الدورة والبالغ عددهم 

 .البح 

 :ادوات البحث 3-3

متتن وستتائل لجمتتع  االستتتفادةللتوصتتل التتى الحقتتائق ودتتل المشتتكالت البتتد متتن 

وطبيعتة البحت  ا وفتي بحثنتا هتذا  يتتالءم البح  المختلفة على متا وبأدواتالمعلومات 

استخدم البادثتان استهل الطترق واقصترها وادقهتا لتحقيتق اهتداف بحثهمتا التذا اختتارا 

 :االدوات التالية 

 .الدراسة في المراجع والمصادر العربية واالجنبية-

المقابالت الشخصية-
*
 . 

 .استمارة االستبيان-

 :استمارة االستبيان 3-4

استتتبيان خاصتتة بتتالتقويم للتتدورة التدريبيتتة االساستتية لقتتد تتتم تصتتميم استتتمارة 

فقتتترة بشتتتكلها االول والتتتذي بنتتتى علتتتى اراء  20المحليتتتة بكتتترة القتتتدم اذ تألفتتتت متتتن 

التدريسيين
**
لك تتم دم والقياسات واالختبارات وبعد ذخبراء واختصاصين في كرة الق 

القتتدم عرضتتها علتتى اعضتتاء لجنتتة الخماستتي فتتي االتحتتاد العراقتتي المركتتزي لكتترة 

ومجموعة من التدريسين بتبويب االستمارة بشتكلها النهتائي وقتد توصتل البادثتان التى 

والتتي تتكتون متن ( 6)التصميم النهائي الستمارة االستبيان وكما مبين في الملحق رقم 

فقرة تقيس وتقوم الدورة التدريبيتة وهتو الهتدف التذي اعتدت متن اجلت  استتمارة ( 61)

 .االستبيان

 :الستمارةثبات ا 3-4-0

علتتتى مجموعتتتة متتتن الخبتتتراء ( التقتتتويم)وةع البادثتتتان استتتتمارة االستتتتبيان 

( 3)متتنهم خبتتراء و( 1)والمتتدربين التتذين تتتم استتتبعادهم متتن عينتت  البحتت  مكونتت  متتن

متتتتدربين اليجتتتتاد معامتتتتل ثبتتتتات فقتتتترات استتتتتمارة التقتتتتويم تتتتتم توةيعهتتتتا بتتتتتتاري  

                                                           
*
 (.د صباح قاسم .م.أ/ د ذو الفقار صالا .أ/ د ادمد عبد العزيز .أ/ د قاسم لزام .أ: ) المقابالت الشخصية مع كالسادة التدريسيين كل من  
**
 (.د كاام الربيعي.م.أ/ د صباح قاسم .م.أ/ د صالا راضي .أ/ رضا  د صباح.أ/ د قاسم لزام .أ: ) اسماء التدريسيين الخبراء كل من  



وكتان  21/64/2464ري  اثم اعادة توةيعها على نفس اال خاص بتت 24/64/2464

لتتك ايجتتاد معامتتل ثبتتات االستتتمارة وبعتتد ايجتتاد معامتتل االرتبتتاط بتتتين الهتتدف متتن ذ

وهتتذا يتتدل علتتى ان فقتترات االستتتمارة ( 92ا4)االجتتابتين اهتتر ان معامتتل الثبتتات هتتو 

 .كانت ثابتة وتقيس الهدف الموضوع من اجلها

 : صدق االستمارة 3-4-0

لقد قام البادثان بعرض االستتبيان . اجل  وضع من ويقصد ب  مقارن  مقياا ما

على خبراء مختصين لتقيم طريقة صيا   ووضوح عباراتها وسهول  فهمها واجمعتوا 

على صتالديتها ا وتتم عرضتها علتى بعتل متن افتراد العينت  عشتوائية البتداء ارائهتم 

واهتتر ان االجابتت  عليهتتا ستتهلة وواضتتح  التأختتذ وقتتتآ طتتويآل لالجابتتة عليهتتاا اضتتافة 

لك استخدم البادثان الصدق الذاتي وهو الجذر التربيعي لعامل الثبتات وكتان مقتداره لذ

 .أي ان فقرات االستبيان كانت صادقة في قياا المختبرين ( 95ا4)

 :موضوعية االستمارة  3-4-3

تم عرض االستمارة على عدد من المختصين في القياا واالختبار وكرة القدم 

ا اذ اجمتع المختصتتين 
*
ن ان االستتتمارة تقتتيس الهتتدف التتذي وضتتعت متتن اجلتت  علتتى ا 

وهتتو تقتتويم التتدورة التدريبيتتة االساستتية لكتترة القتتدم ولتتم تختلتتف أرائهتتم دتتول معنتتى 

 .الفقرات الستة عشر التي عرضت عليهم ا وهذا مادقق  روط الموضوعية 

 :الوسائل االحصائية  3-5

 . النسبة المهوية -

 

 

 

 

                                                           
*
 :السادة المختصين الذين عرضت عليهم استمارة التقويم 

 .جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية / اختبارت وقياا / د صالا راضي اميش .ا -6

 .جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية / كرة قدم /  د يوسف عبد األمير.م.ا -2

 .جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية / كرة قدم / د صباح قاسم خلف .م.ا -3



 الباب الرابع

 :ومناقشة النتائجعرض وتحليل -4

 :عرض النتائج  4-0

بعد تحليل النتائج التي دصل عليها البادثان من خالل اجابة عينة البحت  علتى 

 :  فقرات االستبيان توصال الى النتائج التالية 

 (0)جدول 

 يمثل النسب المئوية لعينة البحث في األجابة على فقرات األستبيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :النتائج مناقشة  4-0

لقتتد ادتتتوت مفتتردات االستتتبيان البيانتتات الشخصتتية للمشتتاركين بالتتدورة وهتتي 

 :مذكورة بالوسط الحسابي كما يلي

 .29.82الوسط الحسابي العمار عين  البح  : اوآل

 .9.26الوسط الحسابي لعدد سنوات التدريب لعينة البح  : ثانيآ

 .4.66لسابقة لعينة البح  الوسط الحسابي لعدد المشاركات بالدورات ا: ثالثآ

 .من مجموع المشاركين  10.41عينة البح  تمثل: رابعآ

وهتتو عمتتر متوستتط ( 29.82)اذ كتتان الوستتط الحستتابي لمعتتدل اعمتتار العينتتة        

بالنسبة للمدربين العتاملين فتي انديتة العتراق ومتن ختالل هتذه البيانتات يمكننتا التعترف 

ن ستتنوات التتتدريب كوستتط دستتابي ولتتم ستتنوات متت 1علتتى ان التتدرا لديتت  اكثتتر متتن 

يحصل على دورات سابقة  في هذا المجال ا وهذا يمثل ااهرة ستلبية للمتدربين والبتد 

متن اقامتة دورات محليتتة اساستية التقتل عتتن اثنتين فتي الستتنة للمنطقتة الجنوبيتة لزيتتادة 

ة واعادة المعلومات للمدربين وخاصة متدربي انديتة الدرجتة االولتى والممتتاةة والنخبت

 .الذين هم مستقبل التدريب وفي هذه االعمار المتوسطة 

 محاف تةمشارك في الدورة فتي ( 50)من مجموع ( 04)كان عدد افراد العين  

 .من مجموع المشاركين ( 10.41)العراق و كلت العينة نسبة /البصرة 

بانهتا % 01.45وعن دداث  المعلومات في الدورة التدريبيتة االساستية اجابتت 

ممتاةة وهي اعلى نسبة سجلت في هذه الفقرة ولم تعطي اجابة ان التدورة كانتت كانت 

 .ضعيفة 

بانهتا % 51.45اما الفقرة الثانية التي تخس التمارين البدنية فقد سجلت نستبة 

وكانتت التمتارين البدنيتة مفيتدة ولتم تعطتي اجابت  ان التمتارين كانتت مقبولتة او  ممتاةة

 .ن الحديثة للدورة ضعيفة وهذه تحتسب على التماري

انهتا % 31.45التتي تختس التفاعتل متع المحاضتر ستجلت نستبة  الثالثةالفقرة 

ان التفاعتتتل بتتتين %  45ا42كانتتتت جيتتتده جتتتدآ وكانتتتت هنالتتتك نستتتبة مشتتتابهة هتتتي 

 .المشاركين  والمحاضر كانت مقبولة وضعيفة 



%  52.45اما دور المحاضر في ايصال المعلومتات وايضتادها فشتكلت نستبة 

( التدكتور استعد الةم )كانت ممتاةة وهذا دليتل علتى امكانيتة المحاضتر اآلستيوي  انها

بتين ممتتاة وجيتد % 85في ايصال المعلومة  الى المشاركين دي  دصتل علتى نستبة 

جتتدآ ولتتم تعطتتي أي اجابتت  أي ان ايصتتال المعلومتتات كتتان ضتتعيفآ امتتا الستتؤال عتتن 

انت جيد جدآ وكان هناك تشتاب  ك% 04 رية والعملية كانت كافية فأجاا نالجوانب ال

 .في انها مقبولة وضعيفة% 5بنسبة 

% 35ممتتاةين  اكتانو% 31.45وعن مستو  المشاركين في التدورة فأجتاا 

ولم تعطتي اجابتة ان مستتو  المشتاركين %  12.45بمستو  جيد جدآ بمجموع  اكانو

 .كان مقبوآل أو ضعيفآ

% 04لت نسبة مهوية مقتدارها اما االداء العلمي للمشاركين في الدورة فقد سج

علتتى ان االداء العملتتي % 5بمستتتو  جيتتد جتتدآ وفتتي هتتذه الفقتترة اعطتتت نستتبة  اكتتانو

 للمشاركين كان متوسط ومقبول وضعيف 

اما الفقرة الثانية التي تتحدث عن مستتو  النقتاو واالستهلة فتي التدورة فأجتاا 

 .كانت مقبول ضعيف % 2.45انها كانت جيد جدآ ونسبة % 04

المساعدة في الدورة فقد توةعت على كافة الدرجات فشتكلت  هألجهزدور ا اما

% 21.45كتتان مقبتتوآل لكتتن مجمتتوع % 45كانتتت جيتتده جتتدآ اقلهتتا نستتبة % 34نستتبة 

 .اكدوا انها كانت بين متوسطة ومقبولة وضعيفة وهذه نسبة عالية 

 كانتت بتين% 25أما عتن جانتب وستائط النقتل والفنتدق فقتد تشتابهت النستبة بت  

 .انها كانت ضعيفة % 5وجيدة جدآ وجيده واعطت نسبة  ممتاةة

أما الفقرة الحادية عشر والتتي كانتت هتل متدة التدورة كافيتة فقتد تشتابهت نستبة 

انها كانت ضعيفة وهتذه نستبة عاليتة % 62.45انها كانت ممتاةة وجيدة واتفق % 24

 .لذلك تحتاج هذه الدورة لعدة أيام اخر  

انهتتا % 45ا32قتتة بتتين المشتتاركين فتتي التتدورة فأجتتاا وعتتن ستتؤالنا عتتن العال

اعطتتت ان % 5ا1كانتتت بتتين متوستتط ومقبتتول ونستتبة % 5كانتتت جيتتده جتتدآ ونستتبة 

وهتذا يعتود التى ان المشتاركين كتانوا متن جميتع  ضتعيفةالعالقة بين المشاركين كانتت 



محاف تتات المنطقتتة الجنوبيتتة وتحتتتاج التتى عالقتتات اجتماعيتتة بتتين المشتتاركين لزيتتادة 

 .األلفة والتعاون 

اما الفقرة الثالثة عشر وهتي متد  االستتفادة متن هتذه التدورة فقتد اعطتت نستبة 

انها كانت ممتاةة ولم تعطتي أي اجابت  انهتا كانتت مقبولتة وضتعيفة وهتذا يؤكتد % 05

 .ان المشاركين قد استفادوا كثيرآ من هذه الدورة 

وطباعتة فقتد اجتاا اما عن فقرة مستلزمات الدراستة متن قرطاستية واستنستا  

كانتت بتين مقبولتة وضتعيف وهتذا يؤكتد % 5ا22انها كانت متوسطة ونسبة % 5ا22

 .ان البد عند اقامة دورات في المستقبل يجب توفير المستلزمات

اما الفقرة ماقبل االخيرة والتي تتحدث بان التدورة مكثفتة تشتابهت االجابتة بتين 

 .نها ضعيفة ولم تعطي اجابة ا% 34ممتاة وجيد جدآ وبنسبة 

اما الفقرة الستادا عشتر واالخيترة وهتي رأيتك فتي التدورة بصتورة عامتة فقتد 

كانتت % 5ا62انهتا كانتت جيتدة جتدآ ونستبة % 5ا02انها كانت ممتاةة % 05اجاا 

وضتتعيفة وهتتذا يتتدل علتتى ان  ومقبولتتةطة ستتولتتم تعطتتي أي اجابتتة انهتتا كانتتت متوجيتتد 

 .الدورة التدريبية المحلية االساسية كانت ناجحة وقد استفاد منها المشاركين 

( 1)تكتررت ( ممتتاة)يمكننا التعرف على النسب ( 6)ومن خالل الجدول رقم 

. فقتترات ( 3)قتتد ا تتتركت النستتب الستتابقة فتتي ( 6)متترات ونستتبة جيتتد جتتدآ تكتتررت 

تاة من جهة العينة فتي التدورة متع نستبة جيتد جتدآ ثتم جيتد وعلي  فقد تساوت النسبة مم

 .في االجاب  على فقرات االستبيان 

 

 الباب الخامس

 :االستنتاجات والتوصيات-5

 :االستنتاجات  0 -5

 :استنتج البادثان مايلي

ان اعلى نسبة في الفقرة الثانيتة التتي تتحتدث علتى ان التمتارين البدنيتة كانتت مفيتدة -6

 . %5ا51وبنسبة 



كانت اقل نسبة سجلت في الفقرة الحادية عشر عن مدة الدورة هل كانت كافيتة فقتد  -2

 .انها ضعيفة وتحتاج الى فترة اطول % 5ا62اجاا 

 . 6ا2ا0ا1ا63ا61ا لب االجابات بمستو  ممتاة في الفقرات  -3

 . 3ا5ا1ا8ا9ا62ا لب االجابات بمستو  جيد جدآ في الفقرات  -0

مشاركين على عدم دصول المدربين الشباا والمتقتدمين علتى دورات اكد جميع ال -5

في كرة القتدم الخماستي . محلية ودولية لتطوير مستواهم وتحدي  معلوماتهم التدريبية 

 .للصاالت 

 :التوصيات  5-0

 :يوصي البادثان ب  

تكتترار مثتتل هتتذه التتدورات التتتي تعتتم بالفائتتدة علتتى المتتدرا العراقتتي وخاصتتة  -6

 .اا والمتقدمين الحكام الشب

 .نطما ان تكون كل فقرات االستبيان بمستو  ممتاة  -2

ةيادة في مدة أيام الدورة دتى التكون مكثفتة وتفقتد بعتل متن اهميتهتا بالنستبة  -3

 .للمدربين

توفير مستتلزمات الدراستة متن قرطاستية واستنستا  وطباعتة متن قبتل االتحتاد  -0

 .االدارية الفرعي لكرة القدم والقائم بالدورة لنجاح األمور 

فتتتا دورات مشتتابهة متتن قبتتل كتتل اتحتتاد فرعتتي لكتترة القتتدم للمتتدربين الشتتباا  -5

بالتنسيق مع مديريات التربية في الحاف ات لتوسيع قاعدة اللعبة والتتدريب فتي 

 ( .للصاالت) خماسي الكرة

 

 

 

 

 

 



 المصادر

  بغدادامديريتة دار (ريسان خريبط مجيدا منتاهج البحت  فتي التربيتة الرياضتية

 (.6981الكتبا

 بغتتتتتتتتتدادامكتب )ستتتتتتتتتعد متتتتتتتتتنعم الشتتتتتتتتتيخليامجموعة بحتتتتتتتتتوث منشتتتتتتتتتورة

 (.2440الكرارللطباعةا

  تتامل كامتتل وماهرادمتتداتقويم متتدربي انديتتة الدرجتتة االولتتى لكتترة القتتدم فتتي 

 (.6993بغدادامجلة التربية الرياضيةاجامعة بغداداالعدد الثاني ا)العراق 

 التربيتتة الرياضتتية وعلتتم  محمتد دستتن عتتالوي ومحمتتد نصتتر التتدين القيتتاا فتتي

 (. 6919القاهرةادار الفكر العربيا:)النفس الرياضي 

  القتتاهرةادار )ط ااج ا :محمتتد صتتبحي دستتنين التقتتويم فتتي التربيتتة الرياضتتية

 (.6981الفكر العربيا

 بغتداد :)وجي  محجتوا اطترق البحت  العلمتي ومناهجت  فتي التربيتة الرياضتية

 (.6988مطبعة التعليم العاليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحق

 (0)الملحق رقم 

 يوضا األستمارة الخاصة بالدورة التدريبية المحلية األساسية 

 .العمر -6

 .عدد سنوات التدريب -2

 .عدد المشاركات بالدورات التدريبية المحلية -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


