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 يمقياس األداء املهني للمدرب الرياض بناء
 

 ()نبيه إبراهيم حممد أ.م.د/ أمحد 
 )••( موسي م.د/ مجال رمضان

 
 املقدمة ومشكلة البحث:

ميتلك املدرب الرايضي الشخصية الرتبوية اليت تتوىل قيادة عملية الرتبية والتعليم لالعبني وتؤثر أتثريًا مباشرًا يف 
ن لشخصية الالعب الرايضي. وتتأسس تربية وتعليم الالعب الرايضي على مقدار ما يتحلى به التطوير الشامل املتز 

املدرب الرايضي من خصائص ومسات وقدرات ومعارف ومهارات معينة، واليت يشرتط توافرها يف املدرب الرايضي حىت 
 (.81: 81ميكن أن يكتب لعمله كل توفيق وجناح وفاعلية )

لذي يبصر العبيه بطبيعة املنافسة الشريفة واليت فيها الفائز واخلاسر، لكن املهم الروح إن املدرب الناجح هو ا
الرايضية واللعب النظيف من غري عنف ألن العدوان والعنف سيقابل من احلكم بكل حزم ومن املمكن خسارة الفريق 

العبيه من خالل جمموعة سلوك الحظ نتيجة لسوء سلوك العب أو أكثر، واملدرب الواعي للعلمية التدريبية هو الذي ي
االختبارات النفسية والوجدانية اليت قد تكشف عن الالعبني الذين حيتاجون ملساعدة خاصة على ضغوط املنافسة 

 (.63: 81الرايضية )
يعترب الدور الذي يلعبه املدرب يف العملية التدريبية جزءًا ال يتجزأ منها، فهو يعترب شخصية تربوية يقوم على 

اتقها مسئولية قيادية عملية التدريب الرايضي، ويؤثر أتثريًا مباشرًا يف التطوير املتزن لشخصية العبيه، حيث أن وصول ع
الالعب إىل أعلى املستوايت الرايضية يف نوع النشاط الرايضي التخصصي يتوقف على مدى قدرات املدرب يف إدارة 

 وجيهه قبل وأثناء وبعد املنافسة الرايضية.عملية التدريب، وكذلك إعداد الالعب وإرشاده وت
(83 :36.) 

رجية حلالته الوجدانية له أمهية كبرية يف عمله أثناء حاالت التوتر أو الضغوط اإن سيطرة املدرب على املظاهر اخل
رايت النفسية الشديدة على الفريق أثناء املنافسات الرايضية، فيوجد بعض املدربني الذين يتأثرون بشكل كبري مبج

األحداث خارج امللعب، ومن مث فإن مظهر املدرب وتصرفاته وانفعاالته تستدعي هلذا النوع من املدربني استجاابت 
انفعالية غري مستحبة وغري مرحية، ولذلك جيب أن تدل مظاهر املدرب اخلارجية كلها ومعاملته لالعبني على مقدار الثقة 

: 1يد من اجلهد وأتكيد ثقتهم أبنفسهم وقوة إرادهتم ابحلصول على النصر )اليت يكنها هلم واليت تستحثهم على بذل مز 
613.) 

                                                            

() جامعة حلوان. -لبنني ابلقاهرةبكلية الرتبية الرايضية ل -أستاذ مساعد بقسم علم النفس واالجتماع والتقومي الرايضي 
 جامعة األزهر. -بكلية الرتبية الرايضية للبنني ابألزهر -مدرس دكتور بقسم التدريب الرايضي (••)
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م( إىل أن الضغوط تؤدي إىل االضطراب 8116" عام )Robertz & Dennisقد أشار "روبرتس ودينيس 
ب لآلخرين النفسي والعقلي العاطفي مما يؤدي إىل فقد الطاقة والثقة، وكذلك ينتج عنها حتول سليب يف استجابة املدر 

 (.31: 38والذي يتمثل يف ضعف أدائه املهين وفقد املثالية )
يشري لفظ األداء لغواًي إىل مصدر الفعل )أ.د.ى( مبعىن قضاء الشيء واالنتهاء منه، ويعين أيضًا "عمل أو إجناز 

 (.88: 83أو تنفيذ هذا العمل وهو الفعل املمارس أو الفعل املبذول أو النشاط املنجز )
الذي يتم به أتدية العمل أو  actم أن األداء مصطلح يشري إىل الفعل 1388رى حممد نصر رضوان عام حيث ي

" يف جماالت قياس الذكاء، واجلانب املعريف، واجلانب Responseالشغل أو املهمة، وأن هذا املصطلح يعين "االستجابة 
 حركي.-الوجداين، واجلانب النفس

(13 :33.) 
يكولوجي أبنه "لفظ يطلق للداللة على ما أحرزه املرء وحصله أثناء التعلم والتدريب من يعرف من املنظور الس

مهارات أو معلومات، كما يعرف األداء املهين يف معجم العلوم االجتماعية على أنه "القيام أبعباء الوظيفة من مسئوليات 
كن معرفة هذا املعدل عن طريق حتليل األداء، أي وواجبات وفقًا للمعدل املقرر من أدائه من العامل الكفء املدرب، ومي

حبث كمية العمل والوقت الذي يستغرقه يف إنشاء عالقة عادلة بينهما، واصطالحًا يعرف األداء يف جمال اإلدارة أبنه 
: 3)املهنة( من مسئوليات وواجبات وفقًا للمعدل املفروض أداؤه من العامل الكفء املدرب )"القيام أبعباء الوظيفة 

31( )3 :683( )6 :633.) 
األداء هو حصيلة تفاعل عاملي القدرة والدافعية معاً، حيث العالقة واضحة بني املتغريين، فالفرد قد ميتلك القدرة 
على أداء عمل معني، ولكنه لن يكون قادراً على إجنازه بكفاءة وفاعلية إن مل تكن لديه الدافعية الكافية ألدائه، والعكس 

أن تتوافر لدى الفرد الدافعية الكافية ألداء العمل، لكنه قد ال يؤديه ابلشكل املطلوب لعدم توافر القدرة  صحيح، فيمكن
 (.833: 61أدائه املهين ) -على ذلك

م( أن مصطلح األداء يستخدم للتعبري عن كل املظاهر اليت ميكن رؤيتها أو 1388يرى حممد نصر ضوان عام )
ويعرف  Psychomotorحركي -واجملال النفس Affective الوجداين واجملال Cognitiveمالحظتها يف اجملال املعريف 

م( األداء أبنه استجابة قابلة للقياس أو املالحظة يف اجملال املعريف أو اجملال الوجداين أو 8118) Gronlundجرونلند 
على مظاهر السلوك م( مصطلح األداء 8111) "Tuckman"حركي، ويف حني يقصر "توكمان" -اجملال النفس

للداللة على املظاهر املتعلقة ابجملال  Behaviorحركي فقط يستخدم مصطلح السلوك -املتعلقة ابجملالني املعريف والنفس
م( يرى أن مصطلح األداء ميكن أن يطلق على أي 8131عام ) "Freeman"فإن "فرميان"  Affectiveالوجداين 

 "Freeman"ء استخدام يف ذلك اللغة أو مل يستخدمها ويضيف "فرميان" شيء يفعله الفرد بشكل علين وصريح، سوا
يف جمال القياس النفسي، فإن هذا املصطلح يصبح مقصورًا على  "Performance"أنه عند استخدام مصطلح األداء 

 "توكمان" م( و8131عام ) "Freeman"املعىن اخلاص ابالختبارات العملية فقط، وإذا كان كل من "فرميان" 
"Tokman" ( يقصران مصطلح األداء على االستجاابت اخلاصة ابجملالني املعريف والنفس8111عام )حركي، فإن -م

يعترب االستجاابت اخلاصة ابجملال الوجداين )القياس النفسي( تندرج حتت مفهوم األداء  "Gronland""جرونلند" 
(13 :33.) 
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بارة عن جمموعة متجانسة مركبة من: املعارف واملهارات والقيم يرى الباحثان أن األداء املهين للمدرب الرايضي ع
أو يتوقع أهنا  -حبكم اإلعداد املهين وبرامج التنمية املهنية األخرى-واالجتاهات، اليت جيب أن ميتلكها املدرب الرايضي 

 ط وقيادة عملياتة ختطيضرورية لتفعيل )مهامه وواجباته(، فاملدرب الرايضي هو "الشخص الرتبوي املؤهل املضطلع مبهم
الرايضية للفرق والالعبني". وجيب أن يتمتع ابلتأهيل الرتبوي الفين املناسب للمستوى واملرحلة  التدريب واملنافسات

السنية، إىل جانب اتصافه حبسن املظهر، والصحة اجليدة، حسن التصرف، الثقافة العامة والرايضية، ابإلضافة للسمات 
 جيابية.النفسية والشخصية اإل

(88 :1-3.) 
وافع املدرب الرايضي من حيث إنه الشخصية الرتبوية جيب أن يلم ابلواجبات واخلصائص والسمات واملعارف والد

رايضي وطبيعة عمله، حىت يصبح يف مقدوره إعداد نفسه ملثل هذا العمل، فاملدرب اليت ترتبط بشخصية املدرب ال
عليم لالعبني الرايضيني، ويؤثر أتثريًا مباشرًا يف تطوير شخصياهتم بصورة شاملة الرايضي يتوىل قيادة عملية الرتبية والت

ومتزنة، وتتأسس عملية تربية وتعليم الالعب الرايضي على مقدار ما يتحلى به املدرب الرايضي من قيم وخصائص ومسات 
تب لعمله النجاح والتوفيق، كما وقدرات ومعارف ومهارات ودوافع واليت يشرتط توافرها يف الرايضي حىت ميكن أن يك

 (.81: 81يتطلب من املدرب اإلملام التام ابلنظم والقواعد والقوانني واملفاهيم والقيم والعادات السائدة يف جمتمعه )
األداء -تعد مهنة التدريب الرايضي من بني أكثر املهن ارتباطًا ابلضغوط على خمتلف أنواعها، إذ يرتبط العمل 

الرايضي ابلعديد من العوامل اليت تتميز ابالنفعاالت كالقلق والتوتر وكذلك االستثارة الفسيولوجية  للمدرب -املهين
والنفسية أو الضغط النفسي أو العصيب واليت قد تسهم يف إهناك قوى وطاقات املدرب الرايضي وحترمه من االستمتاع 

يته مفاهيم سلبية حنو الذات وحنو اآلخرين واالعتقاد تنم و حبياته على الوجه األكمل وتعمل على أضعاف ثقته يف نفسه
، كما قد يشعر إبصابته ببعض أنواع من األمراض العضوية، كما قد ينتابه -كمدرب رايضي-أبنه غري كفء يف عمله 

 (.31-31: 83الصراع النفسي الذي يشغل تفكريه ما بني االستمرار يف عمله أو اعتزاله العمل كمدرب رايضي )
املهارات املهنية من املقومات األساسية للممارسة املهنية للمدرب الرايضي الناجح، فعندما تتوفر لديه وتعترب 

املهارات تستطيع أن تقرر إنه قادراً على املمارسة املهنية. ومن مث ميكن أن تعترب املهارات املهنية هي أحد الركائز األساسية 
استخدام الفهم ومبادئ التدريب بفاعلية عالية لتنفيذ الواجبات وحتقيق من خالهلا ملمارسة طرق التدريب واليت ميكن 

 (.1-1: 11األهداف املرغوبة من عملية. )
م( إنه من الضروري أن يكون املدرب شخصية مهنية ذا خلفية تربوية يعتد 8111ويرى مصطفى زيدان عام )

إلعداد املهين، واملسئوليات القيادية، والنواحي هبا، ومن أهم االعتبارات املتعلقة إبعداده )الصفات الشخصية، وا
 (.13-81: 13األخالقية( )

م( حيث يشريا إىل أن شخصية املدرب اجليد 1336اًل من علي البيك وعماد الدين عباس )كيؤكد على ذلك  
فة أن يتمتع تلعب دورًا هامًا يف جناح عملية التدريب، والبد لكل من يريد أن يعمل يف جمال التدريب كمهنة أو وظي

مبجموعة من الصفات املهنية مثل )اخلربة السابقة، املعرفة اجليدة بنوع النشاط، اإلملام إبحدى اللغات األجنبية، التأهيل 
 (.81: 88املهين يف جمال التدريب، االستعداد لإلطالع الدائم يف جمال التدريب الرايضي والتخصص(. )
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عقلية ل املدرب مهنة تتطلب قدرات م( إىل أن عم1338يل عام )يشري حممد صبحي حسانني وأمني أنور اخلو 
تتسم ابلفهم والشمول والعمق واالبتكار والتحدي والطموح، فضاًل عن الشخصية القيادية الرتبوية وفن التواصل مع 

م( أن اهلدف من 8113عام ) National Coaching Foundationفرقهم، كما تؤكد مؤسسة املدربني األهلية 
مستوى اإلجناز مبختلف أشكاله عند الالعبني، وكذلك إدراك هو رفع  (Effective Coach)املدرب الفعال عمل 

 ,Tonsing"ورنرز"، و"فيلتز"  االحتياجات املختلفة اخلاصة ابلالعب والفريق هذا وقد أشار كل من "تونسنج"، و

Warners & Feltz ( إىل أنه من أجل صنع العب، أو فريق ي1336عام )تسم ابلفاعلية والقدرة على اإلجناز، م
البد من توافر مدرب قادر على تطوير وتنمية هذه الصفة عند الالعبني. ولتحقيق ذلك جيب أن يتصف املدرب الرايضي 
الناجح ابلتأهيل واملهارات املهنية اخلاصة واملساندة اليت تكفل له النجاح يف مسريته التدريبية، حيث يكون ملمًا ابلطرق 

نظرايت العلمية والتدريبية الرايضية اليت يقوم ابستخدامها، وأن تكون لديه فلسفة خاصة ابلتدريب هلا أهدافها وغاايهتا وال
 وقيمها اليت هلا أتثريها اإلجيايب على الالعبني والفريق.

(81 :11( )61 :36( )38 :613-331.) 
كفاايت واملهارات املهنية املختلفة اليت جيب أن هذا وقد أشارت العديد من الدراسات واملراجع العلمية إىل ال

تتوفر مبدريب األلعاب الرايضية املختلفة، وخصوصًا مدريب املستوايت العليا، ومنها املعرفة واخلربة والقدرة على نقلها إىل 
ومي العملية الالعبني بوسائل وطرق تدريبية سليمة، وكذلك استخدام االختبارات واملقاييس العلمية السليمة هبدف تق

 (.81(، )11(، )68التدريبية، والقدرة على توجيه وإرشاد الالعبني ورعايتهم الشخصية واالجتماعية والنفسية )
م( إىل أن املهام 1336عام ) Tonsing, Warners & Feltzكما أشار كل من "تونسنج، وورنرز، وفيلتز" 

 لتحقيق أقصى وأفضل أداء ممكن وهذا يتطلب جمموعة من اليت يقوم هبا املدرب الرايضي تنحصر يف مساعدة الالعبني
املهام تقع على عاتق املدرب تبدأ بتعليم املهارات األساسية للناشئني والتخطيط لربامج التدريب طويلة األجل واإلعدد ملا 

 "Amorose & Weiss"قبل املنافسات وتوجيه النصائح الفنية واخلططية أثناء املنافسات كما أشار "أموروس وويس" 
ة الراجعة واملديح من قبل املدرب يف تطوير ي والتوجيهي، وكذلك أمهية التغذيم( إىل واجب املدرب التنظيم8111عام )

م( فقد أشارت نتائج دراستهم إىل دور  1336عام ) "Tonsing, et al"إجناز وأداء الالعبني، أما "تونسنج وزمالؤه" 
ة، والتحفيزية، والشخصية يف رفع مستوى اإلجناز عند الالعبني. كذلك أشار كل من قدرات املدرب اخلططية، والفني

م( إلحدى الكفاايت املهمة الواجب توفرها عند املدرب وهي القدرة على التفاعل 1336عام ) Turman"تورمان" 
ل تطوير خرباهتم التعليمي مع الالعبني، حيث أن هلذه الكفاية أمهية يف تطوير مستوى اإلجناز عند الالعبني من خال

 (333: 38الفنية والتعلمية، وهلا أثر إجيايب يف تطوير اخلربات، وأوجه احلياة األخرى )
ويرى الباحثان أن املدرب الرايضي الذي ميتلك املعارف الضرورية دون أن يكون لديه املهارات الالزمة الستخدام 

أثري والفعالية املطلوبني ذلك أنه ال يسعى للحصول على هذه املعارف وتطبيقها لصاحل العبيه، لن حتقق ممارسته الت
املعارف من أجل ذاهتا. وإمنا لكي يستخدمها لصاحل العبيه. كما أن احلكم على أدائه ألدواره املهنية يتم من خالل ما 

ها لتحقيق يقوم بعمله وما أجنزه وليس من خالل معرفته وخيطط لعمله، ذلك فإن املعارف رغم أمهيتها ال تكفي مبفرد
 التأثري والفعالية املطلوبني للممارسة. وإمنا جيب أن تكملها املهارات.
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كما أن املدرب الرايضي الذي ميتلك املهارات األساسية للممارسة دون املعارف والنظرايت اليت بنيت عليها هذه 
هل ومعد ألداء وظيفته عندما ينتج عن املهارات، قد تتوفر لديه القدرة واخلربة للقيام بعمليات معينة ولكنه لن يكون مؤ 

التعبري والتطور املستمرين والتوسع الدائم يف معارف اإلنسان وتفاعله مع البيئة احمليطة به ظروف جديدة تتطلب 
استجاابت أكثر مما نعلمه. وابلتايل لن يتمكن من التعامل مع كل أنواع املشكالت اليت تتطلب تدخله املهين ملسايرة 

تطور ويعين ذلك أن املهارة ليست كافية أيضًا مبفردها لتحقيق املمارسة املؤثرة والفعالة، وإمنا جيب أن تكملها التقدم وال
 املعارف.

ومن هذا املنطلق ومن خالل أمهية األداء املهين للمدرب الرايضي وأمهية معرفة حاالهتم وقدراهتم واليت تسهم بقدر  
هامًا جتاه اإلجناز والتفوق الرايضي، لذا يرى الباحثان أن حتديد وتقييم درجة  كبري يف حتمل الضغوط اليت تشكل عائقاً 

األداء املهين للمدرب الرايضي كجانب تشخيصي وتقييمي يعد جانبًا هامًا من جوانب اإلعداد النفسي للمدربني يف 
 ابلنسبة للمدربني، لذا تكمن الفروق يف أبعاد مقياس األداء املهيناأللعاب الفردية واجلماعية، وكذلك التعرف على 

مشكلة هذا البحث كمحاولة منهجية علمية للتعرف على مكوانت وأبعاد األداء املهين للمدرب الرايضي، مما قد يسهم 
يف اإلعداد النفسي هلؤالء املدربني وغريهم من خالل تطوير جوانب القوة لديهم، ومعاجلة اجلوانب اليت حتتاج إىل دعم مما 

االرتقاء مبستواهم، وإمكانية توظيفه يف انتقاء املدربني املتقدمني لاللتحاق ابملنتخبات القومية، هذا إىل يساعد على 
جانب تقدمي مقياس نفسي جديد، إال أنه مل يتم التوصل إىل مفهوم واضح ومتفق عليه لألداء املهين، ولتحديد هذا 

لني يف اجملال الرايضي استخدامها أبسلوب علمي، مما قد يسهم املفهوم رمبا حنتاج إىل وسيلة قياس علمية يستطيع العام
من االستفادة يف برامج اإلعداد املهين للمدربني مما يؤثر بصورة جيدة يف أدائهم ونتائج املبارايت، مما دفع الباحثان إىل 

وجد حبوث علمية تناولت بناء وتقنني مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي ويف ضوء حدود علم الباحثان أنه قد ال ت
 املدربني من قبل يف هذا اجملال، وأنه مل جترى أية حبث علمية على املدربني من قبل يف هذا اجملال.

 أهمية البحث واحلاجة إليه:
 األمهية النظرية وتتمثل يف: .أ

 ينفرد هذا البحث ببناء وتقنيني مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي يف البيئة العربية. .8

هذا البحث حماولة منهجية علمية بتقدمي مقياس خاص ابجملال النفسي لقياس األداء املهين والتعرف على  يقدم .1
 األلعاب اجلماعية(. -أبعاده وعباراته ابلنسبة للمدربني )األلعاب الفردية

 يساهم البحث يف تكوين صورة جديدة مبكوانت ومفهوم األداء املهين للمدرب الرايضي مما قد يساعد يف .6
 إرشادهم نفسياً لتحسني مستواهم.

 استفادة املدربني والعاملني يف جمال التدريب بصفة عامة وكيفية تطبيقه واالستفادة منه. .3

ح له فرصة كافية للبحث والبحث يف خمتلف  جمال املدرب الرايضي الذي مل تنقد تساعد نتائج البحث يف .1
 إىل املستوايت العاملية. األنشطة الرايضية لتطويره واالرتقاء مبستواه للوصول
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 األمهية التطبيقية وتتمثل يف: .ب
يسهم هذا البحث يف زايدة القدرة على التعامل مع املدربني وحماولة التحكم يف قدرات وميول املدربني وحتقيق  .8

مستوى الطموح، مما يساعد على وضع احللول والتوجيهات املناسبة اليت تساعد املدرب الرايضي يف التغلب على 
 مي مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي.و ذه الظاهرة، وتقدمي أداة مقننة على البيئة العربية لقياس وتقه

 إلقاء الضوء على أمهية األداء املهين املرتبطة بتطوير األداء يف التدريب واملنافسات الرايضية بشكل عام. .1

 املدربني على أسس ومقاييس علمية مقننه.قد تساعد نتائج البحث يف وضع التصور املالئم واملناسب ألداء  .6
 أهداف البحث:

 يهدف البحث إىل بناء مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي للتعرف على:
 حتديد أبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي. .8

 حتديد عبارات مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي. .1

  للمدرب الرايضي.تقنني الصورة النهائية ملقياس األداء املهين .6

 إجياد الفروق بني جمموعيت البحث للمدربني األلعاب اجلماعية واملدربني األلعاب الفردية. .3
 تساؤالت البحث:

 يف ضوء أهداف البحث وحدوده توصل الباحثان إىل التساؤالت التالية:
 ما هي أبعاد األداء املهين للمدرب الرايضي؟ .8

 الرايضي يف ضوء أبعاد املقياس؟ما هي عبارات األداء املهين للمدرب  .1

 الفردية(؟ -ما مدى التحقق من صدق وثبات مقياس األداء املهين للمدربني األلعاب )اجلماعية .6

 هل توجد فروق دالة إحصائياً يف أبعاد مقياس األداء املهين بني املدربني األلعاب اجلماعية والفردية؟ .3
 التعريف باملصطلحات املستخدمة يف البحث:

 :"Performance"األداء مفهوم 
الذي يتم به أتدية العمل أو الشغل أو املهمة، وأن هذا املصطلح يعين "االستجابة  Actمصطلح يشري إىل الفعل 

Rseponse(.33: 13حركي )-" يف جماالت قياس الذكاء، واجلانب املعريف، واجلانب الوجداين، واجلانب النفس 
 :"Sports coach"املدرب الرايضي 

شخص الرتبوي املؤهل املسئول عن مهمة التخطيط والقيادة لعمليات التدريب واملنافسات الرايضية للفرق هو ال
والالعبني. وجيب أن يتمتع ابلتأهيل الرتبوي الفين املناسب للمستوى واملرحلة السنية، إىل جانب اتصافه حبسن املظهر، 

 ابإلضافة للسمات النفسية والشخصية اإلجيابية. والصحة اجليدة، حسن التصرف، الثقافة العامة والرايضية،
(13 :81-13 .) 

 :"Professional Performance"األداء املهين )*(  

مستوى األداء للواجبات اليت تتطلبها املهنة واليت تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتتأسس هذه الواجبات 
 على جوانب معرفية ومهارات واجتاهات حنو  العمل.
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 :Professional Performance for the Sports Coachداء املهين للمدرب الرايضي األ)*( 
يقصد ابألداء املهين للمدرب الرايضي إجرائياً: جمموعة متجانسة مركبة من: املعارف واملهارات والقيم 

ويتوقع أهنا ضرورية  -ة األخرىواالجتاهات، اليت جيب أن ميتلكها املدرب الرايضي حبكم إعداده املهين وبرامج التنمية املهني
 لتفعيل )مهامه وواجباته(.

 :"Performance Appraisal"تقييم األداء )*( 
"هو التقييم املنظم للفرد فيما يتعلق أبدائه احلايل وقدراته املستقبلية أبعباء ووظائف ذات مستوى أعلى حتديد 

كلة إليهم أو احملتمل أن توكل إليهم يف و إجناز األعمال امل ملستوى كفاءة األداء للوصول لتحديد مدى مسامهة العاملني يف
املستقبل وكذلك سلوكهم وتصرفاهتم يف حميط العمل واملتعلقة هبم وكذلك قدراهتم وإمكانتهم الذاتية خالل فرتة زمنية 

 حمددة.
 :"Sports Clubs"األندية الرايضية )*( 

بارية مستقلة وتعترب من اهليئات اخلاصة ذات النفع العام األندية الرايضية هي هيئات رايضية هلا شخصية اعت"
جتماعية، الصحية، النفسية، الرايضية وبث الروح الوطنية وهتدف إىل تكوين الشخصية املتكاملة للشباب من النواحي اال

رايضة وتنظم بني األعضاء وتباشر اختصاصاهتا يف إطار السياسة العامة للدولة للتخطيط الذي يضعه اجمللس القومي لل
 أنشطتها الرايضة الرمسية وفق الربامج اليت تضعها االحتادات الرايضية املعنية )الئحة األندية الرايضية(.

 :"Time Management"إدارة الوقت )*( 
اليت متكن من إجناز املهام عن طريق االستخدام الفعال للموارد املتاحة ويرى أهنا   إدارة الوقت إحدى العمليات

من اإلدارة تتطلب االلتزام والتحليل لكيفية قضاء الوقت كما تتطلب التخطيط لكل حلظة من حلظاته مع  عنو  كأي
 املتابعة وإعادة التحليل لعناصره. ويتحدد إجرائياً مبتوسط الدرجات اليت حيصل عليها املدربون يف ذلك البعد.

 :"Leadership responsibility of the Profession"حتمل املسئولية القيادية للمهنة )*( 
لة عن تنفيذ األهداف اليت أرساها التخطيط،  و ويقصد هبا توجيه العاملني واإلشراف عليهم، وهذه الوظيفة مسئو 

كما تتضمن ممارسة اإلشراف والدافعية والتواصل، والعاملون حباجة إىل اإلشراف والذي يعين مالحظة العمل والعامل، 
 )*(  (يتحدد إجرائياً مبتوسط الدرجات اليت حيصل عليها املدربون يف ذلك الُبعد.للتأكد من حتقيق األهداف. و 

 :"Trend Towards Competition"االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق 
تعين قدرة املدرب الرايضي على الدخول يف املنافسات واملسابقات املختلفة مع اآلخرين وذلك من أجل التفوق 

أيضًا التطلع إىل والوصول إىل قمة النجاح والتفوق واحلرص ابستمرار على أن يكون يف مقدمة الفائزين والتميز عليهم، و 
 يف أي عمل يقوم به. ويتحدد إجرائياً مبتوسط الدرجات اليت حيصل عليها املدربون يف ذلك البعد.

 :"Future vision of the professional performance"الرؤية املستقبلية لألداء املهين )*(  

                                                            

 تعريف إجرائي)*( 
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يقصد به اهتمام املدرب الرايضي ابلُبعد التخطيطي ملستقبله من خالل رمسه لألهداف اخلاصة حبياته واليت يسعى 
حنو حتقيقها وبلوغها على املدى البعيد ويهتم املدرب الرايضي أبن يضع أهداف واقعية قابلة للتنفيذ حسب خطة معينة. 

 يت حيصل عليها املدربون يف ذلك الُبعد.ويتحدد إجرائياً مبتوسط الدرجات ال
 :Emotion Managementإدارة االنفعاالت )*( 

وتشري إىل القدرة على التحكم يف االنفعاالت السلبية وكسب الوقت للتحكم فيها وحتويلها إىل انفعاالت إجيابية، 
بفعالية، ويتحدد إجرائياً مبتوسط الدرجات ويتمثل ذلك يف قدرة الفرد على هزمية القلق واالكتئاب وممارسة مهارات احلياة 

 اليت حيصل عليها املدربون يف ذلك الُبعد.
 :"Pressures Associated with the Social Aspects"الضغوط املرتبطة ابلنواحي االجتماعية )*( 

 -األسرة -عليمويقصد املتغريات املتعلقة ابلنواحي االجتماعية )للمدرب الرايضي( ابألندية الرايضية مثل )الت
التكيف االجتماعي ..( وما يتبع ذلك من ضغوط تؤثر على جودة أداء متخذي القرار ابألندية  -الصراعات -القيادة

 الرايضية، ويتحدد إجرائياً مبتوسط الدرجات اليت حيصل عليها املدربون يف ذلك الُبعد.
 :"Physical Pressures"الضغوط املادية )*( 

 -الغالء -املكافآت -احلوافز -البدالت -ت املتعلقة ابألمور املادية ملتخذي القرار مثل )األجوروتتمثل يف املتغريا
احلالة االقتصادية( وما يرتتب على ذلك من ضغوط تؤثر على جودة أداء املدرب الرايضي )متخذ القرار( ابألندية 

 ن يف ذلك الُبعد.اليت حيصل عليها املدربو الرايضية. ويتحدد إجرائياً مبتوسط الدرجات 
 :التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات)*( 

 "Planning for Education, Training and Decision-Making": 
هي عملية متداخلة يف مجيع وظائف اإلدارة ونشاطاهتا، فعندما متارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإهنا تتخذ قرارات 

ل وضع اخلطة سواء عند وضع اهلدف أو رسم السياسات أو إعداد الربامج أو حتديد املوارد معينة يف كل مرحلة من مراح
املالئمة أو اختيار أفضل الطرق واألساليب لتشغيلها، ويتحدد إجرائيًا مبتوسط الدرجات اليت حيصل عليها املدربون يف 

 ذلك الُبعد.
 الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة:

احثان من جهود يف البحث عن دراسات إال أهنم مل يتمكنا من إجياد دراسات تناولت موضوع ابلرغم مما بذله الب
األداء املهين للمدربني الرايضيني على املستويني احمللي والدويل حسب علم الباحثني وإطالعهم، ولكن وجدا دراسات 

اجملال الرايضي، ويف خمتلف اجملتمعات، وقد  وحبوث تناولت هذا املوضوع يف اجملال الرتبوي، إىل جانب دراسات مرتبطة يف
 مت اإلطالع على عدد من هذه البحوث واليت أيمل الباحثون االستفادة منها يف إثراء البحث احلايل.

املهين للمدرب الرايضي مبا تتضمنه من حقائق ومعلومات  األداء األحباث السابقة املرتبطة مبقياستعد الدراسات و 
ءات وما توصلت إليه من نتائج مبثابة حجر األساس االسرتشادي الذي انطلق منه الباحثان ومنهجية علمية وإجرا

خبطوات علمية منهجية حمددة عادت ابلنفع الكبري على إثراء فكر الباحثان وساعدهتما على حتقيق أهداف البحث 
طة واإلطالع على كل ما كتب يف احلايل، فقد قام الباحثان إبجراء مسح علمي عن الدراسات والبحوث السابقة املرتب



-34- 

 -اإلنرتنت-جملدات املؤمترات العلمية والدورايت واملراجع العربية واألجنبية املتخصصة واحلديثة وشبكة املعلومات الدولية 
عن موضوع البحث احلايل، مع تصنيف وحتليل حمتوى البياانت املستخلصة من األحباث واملراجع لالستفادة منها يف 

ية املعرفية حملتوى مقياس األداء املهين املقرتح وخطوات بنائه واألساليب اإلحصائية املالئمة لطبيعة عينة البحث حتديد البن
 احلايل.

ألمهية مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي فقد ظهرت احلاجة إىل ضرورة توفري وسيلة حديثة لقياس املعارف 
ات األداء املهين للمدرب الرايضي، مما دعا الباحثان للقيام بدراسة مسحية واملعلومات لديه عن املعرفة بنظرايت وتطبيق

تستهدف حتليل حمتوى البحوث اليت استهدفت بناء مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي، وذلك عن طريق إعداد 
لتلك الدراسات  ومراجعة قاعدة البياانت اإللكرتونية اليت أعدها أحد الباحثني يف حبث سابق واليت تضم ملخصات

واألحباث اليت استهدفت بناء مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي واليت يتم استحداثها دوراًي إبضافة األحباث املرتبطة 
فور قبوهلا للنشر، وفيما يلي عرض للدراسات املرتبطة العربية واألجنبية إلجراء من القدمي إىل احلديث، وقد روعي 

 أمكن التوصل إليها وهي: الباحثان الدراسات اليت
 الدراسات املرتبطة العربية: .أ
م( إبجراء دراسة بعنوان "أن الكفاايت الالزمة خلرجيي الرتبية الرايضية ودرجة 1338انة الدرهلي عام )قامت مج .8

ي ممارستها من وجهة نظر العاملني يف اجملال الرايضي"، هدفت الدراسة إىل إعداد قائمة من الكفاايت الالزمة خلرجي
الرتبية الرايضية ودرجة ممارسة هذه الكفاايت، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، واشتملت عينة الدراسة على 

( فردًا واستخدم الباحثة أداة اشتملت على مخسة جماالت هي كفاايت التدريس، وكفاايت التدريب، 111)
ة، ومن أهم النتائج بناء قائمة ابلكفاايت وكفاايت التحكيم، وكفاايت اإلدارة واالتصاالت، والكفاايت الصحي

 (.1الالزمة خلرجيي الرتبية الرايضية )

م( إبجراء دراسة بعنوان "تقييم أداء مديري املدارس املهنية يف مديرايت منطقة 1331قام عدانن حممد عتوم عاد ) .1
ماهتم من وجهة نظر املشرفني الرتبويني املهنية مله تقييم أداء مديري املدارس الثانويةمشال األردن"، هدفت الدراسة إىل 

واملديرين أنفسهم يف مديرايت منطقة مشال األردن، واستخدم الباحث املنهج الوصف ملناسبته لطبيعة البحث، 
( مديرًا ومديرة. أظهرت نتائج البحث أن مستوى أداء 31( مشرفًا ومشرفة، و)113واشتملت عينة البحث من )
، فقد كان التخطيط ابملرتبة األوىل أما اجملتمع احمللي ابملرتبة األخرية. كما أشارت النتائج مديري املدارس كان متوسطاً 

إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أداء مديري املدارس الثانوية املهنية ملهماهتم تعزى ملتغري اجلنس واخلربة 
 (.83اإلدارية )

م(، إبجراء دراسة بعنوان "الصفات الشخصية 1331ام )قام إبراهيم عبد ربه خليفة وحممد إبراهيم حممد ع .6
والكفاايت املهنية والتخصصية لألخصائي النفسي الرايضي"، هدفت الدراسة التعرف على أهم الصفات الشخصية 

( فرداً، واستخدم الباحثان 833والكفاايت املهنية والتخصصية لألخصائي النفسي الرايضي، واشتملت العينة على )
وصفي، كما قاما إبعداد قائمة الصفات الشخصية والكفاايت املهنية والتخصصية لألخصائي النفسي املنهج ال
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الرايضي جلمع البياانت، ومن أهم النتائج أن الكفاايت املهنية لألخصائي النفسي الرايضي )جمال املهارات والقدرات 
 .(8لتنمية وتدعيم املهارات النفسية( على درجة كبرية من األمهية. )

(، إبجراء دراسة بعنوان "الكفاايت القيادية لدى 1388أجرى حممود احلليق، زايد الطحانية، زايد املومين عام ) .3
مدريب املنتخبات الوطنية األردنية لأللعاب الفردية من وجهة نظر الالعبني والالعبات، هدفت الدراسة إىل معرفة 

ردنية لأللعاب الفردية من وجهة نظر الالعبني والالعبات، الكفاايت القيادية لدى مدريب املنتخبات الوطنية األ
( فقرة وموزعة على ستة جماالت 33واستخدم الباحثون املنهج الوصفي، وقام الباحثون بتصميم استبانة مكونة من )

الفردية ( العبًا والعبة ميثلون املنتخبات الوطنية األردنية يف األلعاب 11مت تطبيقها على عينة قصدية مكونة من )
التالية: ألعاب القوى، املبارزة، الريشة الطائرة، رفع األثقال، التنس األرضي، الكيك بوكسينغ، واجلودو. أظهرت نتائج 

ميتلكون الكفاايت القيادية بدرجة متوسطة وذلك من  لوطنية األردنية لأللعاب الفرديةالبحث أن مدريب املنتخبات ا
اء ترتيب جماالت الكفاايت القيادية لدى املدربني على النحو اآليت: كفاايت وجهة نظر أفراد عينة البحث. وقد ج

الدافعية والتحفيز، والكفاايت املهنية والشخصية، والكفاايت التدريبية والفنية، وكفاايت التواصل والتفاعل، 
ق دالة عدم وجود فرو  والكفاايت اإلدارية، وأخريًا كفاايت املعلومات واملعرفة الرايضية، وأظهرت النتائج كذلك

العبني والالعبات حول الكفاايت القيادية اليت ميتلكها املدربون. وقد أوصت البحث بتبين إحصائياً بني استجاابت ال
قائمة الكفاايت القيادية املستخدمة يف هذه البحث واستخدامها يف دراسات أخرى على مدريب الرايضات اجلماعية 

(16.) 

 نبية:الدراسات املرتبطة األج .أ
م( إبجراء دراسة بعنوان "كفاايت املدربني يف كرة الطائرة وتقومي فعاليتهم"، 8111عام ) Docheffقام دوشيف  .1

( فرداً، 813وهدفت الدراسة التعرف على كفاايت املدربني يف كرة الطائرة وتقومي فعاليتهم، واشتملت العينة على )
لبحث أن ترتيب جماالت البحث كان على النحو التايل: املرتبة ا من نتائج هذهو واستخدم الباحث املنهج الوصفي، 

األوىل جمال الطرق التدريبية والتنظيمية، مث جمال االتصاالت، مث تاله جمال السلوكيات املهنية، مث جمال الدافعية 
 (.61ة )والتحفيز، مث جمال املعلومات واملعرفة الرايضية، مث جمال إدارة الالعبني، وأخرياً جمال الفاعلي

م(، إبجراء دراسة بعنوان "مصادر الضغوط املهنية وكيفية مواجهتها لدى مديري 8116عام ) Goellerقام جويلر  .3
املدارس يف والية اندايان األمريكية"، وهدفت الدراسة إىل معرفة مصادر الضغوط املهنية وكيفية مواجهتها لدى مديري 

( مديراً، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، 631لت عينة الدراسة على )املدارس يف والية اندايان األمريكية، واشتم
وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية ملدى إدراك مديري املدارس ملصادر ضغوط العمل 

ة من وجهة املهنية تبعًا ملتغريات اجلنس والعمر. وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية ملصادر ضغوط العمل املهني
نظر مديري املدارس تبعًا الختالف مستوى املدرسة، ولصاحل مديري املدارس الثانوية املتوسطة. كما توصلت نتائج 

 (.63البحث إىل أن من أهم الوسائل ملواجهة الضغوط الشائعة هي مهارة الدعم االجتماعي واملهارة املعرفية )

ن "الكفاايت واملهارات القيادية اليت ميتلكها القادة يف جماالت م(، إبجراء دراسة بعنوا8111عام ) Kueقام كيو  .1
اإلدارة الرايضية والتعليم العايل وقطاع األعمال" هدفت الدراسة التعرف على الكفاايت واملهارات القيادية اليت 
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يمها إىل طلبة اع األعمال، واليت يتوجب تعلطالتعليم العايل، وقدة يف جماالت اإلدارة الرايضية، و ميتلكها القا
 Delphiالدراسات العليا يف اتيوان. اشرتك يف هذه البحث اليت أجريت ابستخدام طريقة دلفي ثالثة وثالثون خبرياً 

(88 )Technique) (من قطاع األعمال حيث 1( من التعليم العايل، و)83من جمال اإلدارة الرايضية، و )
إىل جمموعة من الكفاايت واملهارات القيادية، واشتملت العينة أرسلت إليهم االستبانة عدة مرات حىت مت التوصل 

أو أكثر(. وقد أمجع اخلرباء على أن الكفاايت  1من  3( كفاية قيادية حصلت على متوسط حسايب )31على )
التالية هامة جلميع القادة بغض النظر عن جمال العمل، أو الثقافة، أو البيئة وهي: األسلوب القيادي، واالتصال 
الكتايب والشفوي، والتفويض، والتخطيط والتقومي، والقدرة على التحليل قبل اختاذ القرار، واإلبداع، وإدارة املخاطر، 
واملهارات والصفات الشخصية، والعالقات مع اآلخرين، واملعرفة ابألمور القانونية، والتعاطف مع اآلخرين. وأشارت 

مها لطلبة الدراسات العليا من خالل البحث التقليدية داخل غرفة النتائج أن هذه الكفاايت القيادية جيب تعلي
 (.63الصف، ومن خالل التطبيق العملي والتجريب )

(، إبجراء دراسة بعنوان "مدى إدراك مديري املدارس لعاملهم، ومدى إدراكهم لتأثري 1336" )Gazielقام "جيزل  .1
إىل حتديد مدى إدراك مديري املدارس لعاملهم، ومدى  سلوكهم يف العمل من وجهة نظر املعلمني"، هدفت الدراسة

إدراكهم لتأثري سلوكهم يف العمل من وجهة نظر املعلمني، كما هدفت إىل معرفة مدى اختالف تصورات مديري 
ومديرات املدارس لعملهم، وهل خيتلف اإلطار املتعلق بفاعليتهم كمديرين عنه كقادة وقد، واستخدم الباحث املنهج 

مدارس األساسية، وقد أشارت نتائج البحث إىل أن ( مديراً من مديري 13راسة على )واشتملت عينة الد الوصفي،
أكثر اجملاالت أتثريًا على فاعلية مديري املدارس كان منوذج اهليكل التنظيمي، ومنوذج املصادر البشرية. كما أشارت 

ملتغري اجلنس من حيث استخدام النموذج اهليكلي أو  النتائج إىل عدم وجود فروق يف إدراك املديرين لعاملهم تعزى
 (.66الرمزي )

(، إبجراء دراسة بعنوان "إىل حتديد الكفاايت القيادية واملواد النظرية اليت جيب تضمينها 1333عام ) Kutzقام كتز  .1
جيب  واد النظرية اليتت القيادية وامليف برامج إعداد وأتهيل املدربني الرايضيني"، وهدفت الدراسة إىل حتديد الكفااي

تضمينها يف برامج إعداد وأتهيل املدربني الرايضيني، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، واشتملت عينة الدراسة على 
( كفاية 31مدراًب رايضياً. أظهرت نتائج التحليل العاملي أن هناك ) 838( خبريًا رايضيًا يف جمال التدريب و81)

ضي، وقد قسمت هذه الكفاايت إىل أربعة جماالت هي الصفات الشخصية، تشخيص جيب توفرها يف املدرب الراي
 (.61وحتديد مهارات األفراد، االتصال واملبادرة والتفكري اإلسرتاتيجي )

 مدى االستفادة منها:والتعليق على الدراسات املرتبطة 
هين للمدرب الرايضي، أمكن من خالل عرض الدراسات املرتبطة اليت تناولت حتديد أبعاد وصف األداء امل

 للباحثان االستفادة يف البحث احلايل من هذه الدراسات على النحو التايل:
 -ع اإلطار النظري الذي يشتمل على )مفهوم األداء املهين للمدرب الرايضيمساعدة الباحثان يف مج .8

 صياغة عباراته(. -حتديد أبعاده -خصائصه
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هذه البحث على املدربني نظرًا ألمهية دراسة الضغوط الواقعة عليهم واليت توجيه الباحثان إىل االهتمام إبجراء  .1
 تزيد بزايدة مستواهم.

 اختيار املنهج العلمي املناسب هلذه البحث. .6

 كيفية اختيار أدوات البحث من مقابلة شخصية. .3

 التعرف على نتائج هذه الدراسات لالستفادة منها يف مناقشة نتائج البحث احلايل. .1

راسات املرتبطة إىل مالئمة مؤشرات أبعاد األداء املهين للمدرب الرايضي ملا يظهره، ويتوافر يف البيئة تشري الد .3
 الرايضية.

 حتديد واختيار منهج البحث الوصفي ابألسلوب املسحي مع حتديد طريقة صياغة أهدافه وفروضه وإجراءاته. .1

 ثل حمتوى األداء املهين املقرتح.حتديد آليات صياغة مكوانت املقياس يف صورة أبعاد رئيسية مت .1

 حتديد واختيار طرق صياغة العبارات وأنواعها وتطبيقها وحتليليها وتصحيحها. .1

 حتديد أنسب طرق حساب وتقدير اخلصائص السيكومرتية واملعامالت العلمية للمقياس. .83
 البحث اتإجراء

 منهج البحث: .4
 ة ملالءمته لطبيعة مشكلة البحث وأهدافه وفروضه.استخدم الباحثان املنهج الوصفي أبسلوب الدراسة املسحي

 جمتمع البحث: .4
اشتمل جمتمع البحث على مدربني األلعاب الفردية واجلماعية من األندية الرايضية التابعة إلشراف اجمللس القومي 

وى احمللي قيد البحث للرايضة واملشاركني يف خمتلف أنشطة االحتادات الرايضية املعنية يف مجهورية مصر العربية على املست
 -أهلي مدينة نصر -األهلي اجلزيرة -أكتوبر 3الصيد املصري  -( من األندية الرايضية وهي )الصيد املصري ابلدقي81)

مدينة  -هليوبوليس -هليوليدو -املعادي -القاهرة الرايضي -اجلزيرة -صيد املصري ابلقطامية -أكتوبر 3 -الزمالك
 سبورتنج اإلسكندرية(. -النصر -مدينة نصر -ية للدخانالشرق -املقاولون العرب -نصر
 عينة البحث: .3

( مدراًب من 8333اشتملت عينة البحث على جمموعة من املدربني يف خمتلف األنشطة الرايضية وعددهم )
لقاهرة ( مدرب اب333األندية الرايضية، وتنقسم عينة البحث الكلية إىل عينة املدربني األلعاب اجلماعية البالغ عددهم )

( مدرب، اختريوا بطريقة 333من مدربني األلعاب اجلماعية ابإلضافة إىل عينة املدربني األلعاب الفردية والبالغ عددهم )
اجلماعية( إلجراء  -( مدرب عشوائيًا من بني مدريب األلعاب )الفردية833عشوائية من جمتمع البحث، ومت اختيار )

للمقياس يف صورته النهائية وتتكون من سبعة وعشرون نشاط من مدريب األنشطة الثبات(  -املعامالت العلمية )الصدق
م( 1381/ 1/ 63إىل  -م1381/ 1/ 13( سنة، يف الفرتة من )11-66الرايضية املختلفة، وترتاوح أعمارهم بني )

 (.8إلجراء البحث، ويوضح ذلك جدول رقم )
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 (4جدول رقم )
 (4444األساسية لألنشطة الرايضية قيد البحث )ن= تصنيف وتوزيع املدربني يف عينة البحث 

عينة البحث  اسم اللعبة م
 األساسية

النسبة املئوية 
% 

األلعاب  املدربني عينة
 اجلماعية

لنسبة املئوية ا
% 

عينة املدربني 
 األلعاب الفردية

النسبة املئوية 
% 

 %3.33 - %88.13 881 %88.13 881 كرة قدم 8
 %3.33 - %83.33 833 %83.33 833 كرة طائرة 1
 %3.33 - %83.33 833 %83.33 833 كرة سلة 6
 %3.33 - %1.13 11 %1.13 11 كرة يد 3
 %6.63 66 %3.33 - %6.63 66 جري 1
 %8.33 83 %3.33 - %8.33 83 وثب 3
 %3.13 1 %3.33 - %3.13 1 رمي 1
 %8.13 81 %3.33 - %8.13 81 سالح 1
 % 8.13 81 %3.33 - %8.13 81 مالكمة 1
 %3.33 33 %3.33 - %3.33 33 كاراتيه 83
 %8.13 81 %3.33 - %8.13 81 مصارعة 88
 %1.33 13 %3.33 - %1.33 13 جودو 81
 %6.13 61 %3.33 - %6.13 61 اتيكوندو 86
 %8.13 81 %3.33 - %8.13 81 رفع أثقال 83
 %1.33 13 %3.33 - %1.33 13 سباحة 81
 %8.13 81 %3.33 - %8.13 81 كرة ماء 83
 %8.33 83 %3.33 - %8.33 83 سباحة توقيعية 81
 %1.33 13 %3.33 - %1.33 13 جتديف 81
 %3.33 33 %3.33 - %3.33 33 تنس أرضي 81
 %8.13 81 %3.33 - %8.13 81 ريشة طائرة 13
 %1.33 13 %3.33 - %1.33 13 اسكواش 18
 %8.13 81 %3.33 - %8.13 81 هوكي 11
 %3.33 33 %3.33 - %3.33 33 مجباز 16
 %3.13 1 %3.33 - %3.13 1 كمال األجسام 13
 %3.13 1 %3.33 - %3.13 1 الكروكية 11
 %8.13 81 %3.33 - %8.13 81 كرة سرعة 13
 %3.33 33 %3.33 - %3.33 33 قوس وسهم 11

 %33.33 333 %33.33 333 %833 8333 اجملموع
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 ايضية املختلفة على عينة البحث والنسبة املئوية لعينة البحث األساسية( توزيع األنشطة الر 8يوضح جدول )
( يبني املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية واملدى 1األلعاب الفردية واجلماعية، واجلدول التايل رقم ) ومدربني

للمدربني األلعاب اجلماعية والفردية يف  وااللتواء والوسيط ملتغريات السن واخلربة وعدد الدورات احمللية والدورات الدولية
 خمتلف األنشطة الرايضية.

 (4جدول رقم )
 حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوسيط واملدى وااللتواء

 (4444لعينة البحث األساسية )ن=  

 اإلحصاء

 املدربني األلعاب اجلماعية
 344ن= 

 املدربني األلعاب الفردية
 344ن= 

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 املتوسط املدى االلتواء التفلطح الوسيط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 املدى االلتواء وسيطال تفلطحال

 13.33 11..3- 33.33 3.33 3.83 61.11 31.33 3.36 3.11- 33.33 1.816 31.13 السن
سنوات 

 63.33 3.31 81.33 3.81- 3.83 81.11 61.33 3.16 3.11 81.33 1.836 81.33 اخلربة

الدورات 
 1.33 3.338- 3.33 3.13- 3.11 6.18 3.33 3.33 8.33- 3.33 8.138 3.61 احمللية

الدورات 
 6.33 3.36- 1.33 3.31- 3.31 1.61 3.33 3.16 8.66 6.33 3.161 6.36 الدولية

 رتاوح معامل االلتواء ما بني )( أن أفراد عينة البحث املختارة تشري إىل جتانس العينة، وقد ت1يوضح جدول )
 ( مما يعين ذلك أن العينة تتوزع اعتدالياً ملدربني األنشطة الرايضية املختارة.6
 أداة البحث: .3

بناء وتقنني مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي، وقد قام الباحثان أمحد نبيه إبراهيم حممد، ومجال رمضان 
داء املهين للمدرب الرايضي وإعداد عبارات كل مكون، مث قاما الباحثان ببنائه موسى، بتوضيح مفاهيم أبعاد مقياس األ

 وتقنينه يف البيئة الرايضية على املدربني لأللعاب الفردية واجلماعية يف خمتلف األنشطة الرايضية.
 أدوات مجع البيانات:

 توصل الباحثان جلمع البياانت اخلاصة يف هذا البحث من خالل اآليت:
ع على املراجع العلمية والبحوث املرتبطة العربية واألجنبية يف جمال علم النفس الرايضي والقياس والتدريب اليت ابإلطال .3

 تناولت موضوع األداء املهين للمدرب الرايضي.

املقابلة الشخصية استخدما الباحثان هذا األسلوب بغرض احلصول على بعض البياانت واملعلومات اهلامة اليت تلقي  .1
 على بعض اجلوانب اهلامة يف إعداد مقياس خاص للمدرب الرايضي. الضوء

قد متت املقابلة مع خرباء علم النفس الرايضي لعرض املقياس عليهم يف صورته األولية إلبداء الرأي يف مدى مناسبة  .1
 هم الشروط التالية:فيخبرياً ممن تتوافر  81أبعاد املقياس ومدى مناسبة العبارات اخلاصة بكل بعد، وبلغ عدد اخلرباء 
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 أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه يف جمال علم النفس الرايضي. .1

 أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه يف جمال القياس والتقومي. .83

 أن يكون حاصل على درجة الدكتوراه يف جمال التدريب الرايضي. .88

 (.1)مرفق عام  81خرباء يف جمال علم النفس الرايضي والقياس النفسي ال تقل عن  .81

 حمتوى املقياس:
( أبعاد خاصة ملفهوم 1( عبارة صممت لقياس مثانية )11يتكون مقياس األداء املهين يف صورته النهائية من )

 Leadershipحتمل املسئولية القيادية للمهنة  -Time Managementاألداء املهين هي )إدارة الوقت 

responsibility of the profession- و املنافسة والفوز والتفوق االجتاه حنTrend towards 

competition-  الرؤية املستقبلية لألداء املهينFuture vision of the professional performance-  إدارة
 Pressures associated withضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية  -Emotional Managementاالنفعاالت 

the social aspects املادية ، الضغوطPhysical pressures التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ ،
، ويف ضوء حبث املصادر العلمية Planning for education, training and decision-makingالقرارات 

هبذه األبعاد  والدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت مفهوم األداء املهين، فقد قام الباحثان بعرض التعريفات اخلاصة
( 81(، وعرض أبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي على اخلرباء املتخصصني البالغ عددهم )8السابقة )مرفق 

 ( يوضح ذلك.6خبرياً وكانت آراء اخلرباء كالتايل، واجلدول رقم )
 (3جدول رقم )

 (43األوىل( )ن=  آراء اخلرباء يف أبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي )الصورة

 النسبة املئوية رأي اخلرباء األبعاد م
 غري موافق موافق للموافقة

 %11 88 3 تقييم األهداف التدريبية: 8
 %833 - 81 إدارة الوقت 1
 %11 1 86 حتمل املسئولية القيادية للمهنة 6
 %13 81 6 معايري اختيار املدربني وكيفية إعدادهم 3
 %11 1 86 نافسة والتفوق والفوزاالجتاه حنو امل 1
 %13 6 81 الرؤية املستقبلية يف املهنة 3
 %11 81 6 صقل مهارات املدرب 1
 %11 1 86 إدارة االنفعاالت 1
 %13 6 81 الضغوط املادية 1
 %11 88 3 ضغوط أعضاء النادي 83
 %11 1 86 ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية 88
 %11 - 86 ليم والتدريب واختاذ القراراتالتخطيط لعمليات التع 81
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( من %833( أبن أبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي قد حصلت على نسبة )6يتضح من جدول )
(، يليه بعد التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ %833نسبة )بآراء السادة اخلرباء ويليها بعد إدارة الوقت 

(، ويلي ذلك بعد ضغوط مرتبطة %11مث يليه بعد حتمل املسئولية القيادية للمهنة بنسبة )(، %11القرارات بنسبة )
(، ويليه بعد الرؤية %11(، مث أييت بعد االجتاه حنو املنافسة والتفوق والفوز بنسبة )%13ابلنواحي االجتماعية بنسبة )

(، ومت حذف بعد تقييم األهداف التدريبية %13) (، ويليه بعد الضغوط املادية بنسبة%13املستقبلية يف املهنة بنسبة )
( %11( وبعد صقل مهارات املدرب بنسبة )%13وبعد معايري اختيار املدربني وكيفية إعدادهم بنسبة ) %11بنسبة 

لغ ( يوضح الصورة النهائية )الصورة الثانية( آلراء اخلرباء البا3(، وجدول رقم )%11وبعد ضغوط أعضاء النادي بنسبة )
 اس األداء املهين للمدرب الرايضي.( خبرياً ألبعاد مقي81هم )عدد

 (3جدول رقم )
 (43آراء اخلرباء يف أبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي )الصورة النهائية( )ن= 

 األبعاد م
 النسبة املئوية رأي اخلرباء

 غري موافق موافق للموافقة
 %833 - 81 إدارة الوقت 8
 %11 1 86 سئولية القيادية للمهنةحتمل امل 1
 %11 1 86 االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق 6
 %13 6 81 الرؤية املستقبلية لألداء املهين 3
 %11 1 86 إدارة االنفعاالت 1
 %11 1 86 ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية 3
 %13 6 81 الضغوط املادية 1
 %11 1 86 ريب واختاذ القراراتالتخطيط لعمليات التعليم والتد 1

( من %833( أبن أبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي قد حصلت على نسبة )3يتضح من جدول )
(، يليه بعد التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ %833أراء السادة اخلرباء ويليها بعد إدارة الوقت بنسبة )

(، ويلي بعد إدرة االنفعاالت بنسبة %11عد حتمل املسئولية القيادية للمهنة بنسبة )(، مث يليه ب%11القرارات بنسبة )
، مث أييت بعد االجتاه حنو املنافسة والتفوق %13(، ويلي ذلك بعد ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية بنسبة 11%)

 (.%13يه بعد الضغوط املادية بنسبة )(، ويل%13(، ويليه بعد الرؤية املستقبلية يف املهنة بنسبة )%11والفوز بنسبة )
قاما الباحثان إبعداد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي يف صورته األولية استنادًا على رأي اخلرباء والنسبة 

حتمل املسئولية  -( عبارة موزعة على األبعاد وهي: )إدارة الوقت813املئوية لكل بعد حيث بلغ عدد عبارات املقياس )

ضغوط مرتبطة  -إدارة االنفعاالت -الرؤية املستقبلية لألداء املهين -االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق -للمهنة القيادية

التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات( حيث تكونت الصورة  -الضغوط املادية -ابلنواحي االجتماعية
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( عبارة 86( عبارة ملكون إدارة الوقت، )83عاد املقياس كالتايل: )( عبارة موزعة على أب813األولية للمقياس من )

( عبارة ملكون الرؤية املستقبلية 81( االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق، )81ملكون حتمل املسئولية القيادية للمهنة، )

( 86ابلنواحي االجتماعية، )( عبارة ملكون ضغوط مرتبطة 81( عبارة ملكون إدارة االنفعاالت، )13لألداء املهين، )

 ( عبارة ملكون التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات(.11عبارة ملكون الضغوط املادية، )

وقد مت عرض مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي إلبداء اآلراء يف عبارات األبعاد للتعرف على مدى مناسبة 
( النسبة املئوية التفاق أراء 1ومدى مناسبة صياغتها، ويبني اجلدول التايل رقم ) هذه العبارات لكل بعد من حيث املعىن

 السادة اخلرباء حول عبارات أبعاد املقياس املقرتح.
 (3جدول رقم )

 األبعاد الرئيسية وعدد العبارات املقرتحة لكل بعد يف الصورة الثانية )النهائية( 
 (43للمقياس قيد البحث )ن= 

 النسبة املئوية لعدد عدد العبارات النهائية للمحور الصيغة احملور
 عبارات كل حمور

 %1.13 83 إدارة الوقت األول
 %83.61 86 حتمل املسئولية القيادية للمهنة الثاين
 %86.13 81 االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق الثالث
 %88.18 81 الرؤية املستقبلية لألداء املهين الرابع

 %81.31 13 ارة االنفعاالتإد اخلامس
 %1.16 81 ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية السادس
 %83.61 86 الضغوط املادية السابع
 %81.33 11 التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات الثامن
  813 833% 

افة بعض العبارات يف بعض وقد أسفرت عملية العرض على السادة احملكمني )اخلرباء( عن حذف وتعديل وإض
أبعاد املقياس، وقد مت عرض املقياس قيد البحث مرة أخرى يف صورته الثانية بعد عمليات احلذف واإلضافة، ويبني جدول 

 ( النسبة املئوية التفاق أراء السادة اخلرباء حول عبارات املقياس املقرتح.3رقم )
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اخلرباء حول عبارات البعد األول املقرتح كمؤشر لبناء مقياس  النسبة املئوية التفاق أراء السادة (3جدول رقم )
 (43األداء املهين للمدرب الرايضي )ن= 

 البعد األول )إدارة الوقت(
 رقم

 العبارة
 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

 رقم
 العبارة

 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

8 81 833%* 3 83 16.66%* 
1 81 833%* 1 81 13.33%* 
6 81 13%* 1 81 833%* 
3 83 16.66%* 1 83 16.66%* 
1 88 16.66% 83 86 13.33%* 

 فأكثر واليت ارتضاها الباحثان. %13* العبارات اليت حققت نسبة 
 

فأكثر من جمموع موافقة السادة احملكمني )اخلرباء(  %13لقد ارتضى الباحثان قبول العبارة اليت حتقق نسبة 
( عبارات من البعد األول، ليصبح عدد 83( يشري إىل موافقة عدد )3األساس فإن نتائج جدول رقم )وعلى هذا 

 ( عبارات.83العبارات ابلبعد األول )
 النسبة املئوية التفاق أراء السادة اخلرباء حول عبارات البعد الثاين (3جدول رقم )

 (43)ن=  املقرتح كمؤشر لبناء مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي
 البعد الثاين )حتمل املسئولية القيادية للمهنة(

 رقم
 العبارة

 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

 رقم
 العبارة

 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

8 81 833% 1 83 16.66% 
1 81 13% 1 81 13.33% 
6 81 13% 83 81 13.33% 
3 83 16.66% 88 81 13.33% 
1 81 13.33% 81 3 33.33% 
3 81 833% 86 1 66.66% 
1 81 833%    

 فأكثر واليت ارتضاها الباحثان. %13* العبارات اليت حققت نسبة 
 



-34- 

( فأكثر من جمموع موافقة السادة احملكمني )اخلرباء( %13لقد ارتضى الباحثان قبول العبارة اليت حتقق نسبة )
، 81( عبارة من البعد الثاين وهم كالتايل: )1إىل استبعاد عدد ) ( يشري1وعلى هذا األساس فإن نتائج )جدول رقم 

 (.88(، ليصبح عدد العبارات ابلبعد الثاين )86
 النسبة املئوية التفاق آراء السادة اخلرباء حول عبارات البعد الثالث (3جدول رقم )

 (43املقرتح كمؤشر لبناء مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي )ن= 
 الث )االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق(البعد الث

 رقم
 العبارة

 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

 رقم
 العبارة

 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

8 81 833% 83 1 33.31% 
1 81 833 88 81 833% 
6 83 16.66 81 1 66.63% 
3 81 833 86 81 13.33% 
1 81 833 83 81 833% 
3 86 13.33 81 83 16.66% 
1 81 833 83 81 13.33% 
1 83 16.66 81 3 33.33% 
1 83 16.66    

 فأكثر واليت ارتضاها الباحثان. %13* العبارات اليت حققت نسبة 
فأكثر من جمموع موافقة السادة احملكمني )اخلرباء( وعلى  %13نسبة  قلقد ارتضى الباحث قبول العبارة اليت حتق

، 81، 83( عبارات من البعد الثالث وهم كالتايل: 6( يشري إىل استبعاد عدد )1إن نتائج جدول رقم )هذا األساس ف
 (.83)                                                ، ليصبح عدد العبارات ابلبعد الثالث.81

 النسبة املئوية التفاق آراء السادة اخلرباء حول عبارات البعد الرابع (3جدول رقم )
 (43مدرب الرايضي )ن= املقرتح كمؤشر لبناء مقياس األداء املهين لل

 البعد الرابع )الرؤية املستقبلية لألداء املهين(
 املئوية النسبة املوافقة عدد اآلراء العبارة رقم املئوية النسبة املوافقة عدد اآلراء العبارة رقم

8 1 66.63% 1 81 13.33% 
1 81 833% 1 1 33.31% 
6 81 833% 1 3 33.33% 
3 81 833% 83 81 833% 
1 1 33.31% 88 81 833% 
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3 81 13.33% 81 83 %16.66 
86 1 16.63% 83 81 833% 
81 81 833%    

 فأكثر واليت ارتضاها الباحثان. %13* العبارات اليت حققت نسبة 
فأكثر من جمموع موافقة السادة احملكمني )اخلرباء( وعلى  %13لقد ارتضى الباحث قبول العبارة اليت حتقق نسبة 

، 1، 1، 8( عبارات من البعد الرابع وهم كالتايل: 1( يشري إىل استبعاد عدد )1اس فإن نتائج جدول رقم )هذا األس
 ليصبح عدد العبارات ابلبعد الرابع. 86، 1

(83.) 
 (44جدول رقم )

 البعد اخلامس تفاق آراء السادة اخلرباء حول عباراتالنسبة املئوية ال
 (43ملهين للمدرب الرايضي )ن= املقرتح كمؤشر لبناء مقياس األداء ا

 البعد اخلامس )إدارة االنفعاالت(
 رقم

 العبارة
 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

 رقم
 العبارة

 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

8 81 833% 86 81 833% 
1 81 833% 83 1 66.63% 
6 1 16.63% 81 1 33.31% 
3 81 833% 83 81 833% 
1 83 16.66% 81 1 86.63% 
3 1 16.63% 81 81 833% 
1 1 33.31% 81 1 86.63% 
1 81 13.33% 13 6 13.33% 
1 81 833% 18 3 13.31% 
83 1 66.63% 11 3 13.31% 
88 3 33.33% 16 3 33.33% 
81 81 833% 13 1 66.63% 

 فأكثر واليت ارتضاها الباحثان. %13* العبارات اليت حققت نسبة 
فأكثر من جمموع موافقة السادة احملكمني )اخلرباء(  %13قبول العبارة اليت حتقق نسبة الباحثان لقد ارتضى 

( عبارات من البعد اخلامس وهم كالتايل: 83( يشري إىل استبعاد عدد )83وعلى هذا األساس فإن نتائج جدول رقم )
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بارات ابلبعد اخلامس ليصبح عدد الع 13، 16، 11، 18، 13، 81، 81، 81، 83، 88، 83، 1، 3، 6
(83.) 

 (44جدول رقم )
 النسبة املئوية التفاق آراء السادة اخلرباء حول عبارات البعد السادس

 (43مدرب الرايضي )ن= لاملقرتح كمؤشر لبناء مقياس األداء املهين ل
 البعد السادس )ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية(

 رقم
 العبارة

 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

 رقم
 العبارة

 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

8 81 833% 1 83 16.66% 
1 81 833% 1 81 833% 
6 81 833% 1 3 13.31% 
3 81 13.33% 83 3 33.33% 
1 81 833% 88 81 833% 
3 83 16.66% 81 81 833% 

 فأكثر واليت ارتضاها الباحثان. %13* العبارات اليت حققت نسبة 
 
فأكثر من جمموع موافقة السادة احملكمني )اخلرباء(  %13د ارتضى الباحثان قبول العبارة اليت حتقق نسبة لق

، 1( عبارة من البعد السادس وهم كالتايل: 1( يشري إىل استبعاد عدد )88وعلى هذا األساس فإن نتائج جدول رقم )
 (.83ليصبح عدد العبارات ابلبعد السادس ) 83

 (44جدول رقم )
 النسبة املئوية التفاق آراء السادة اخلرباء حول عبارات البعد السابع

 (43املقرتح كمؤشر لبناء مقياس األداء املهين للمدرب الرايض )ن= 
 البعد السابع )الضغوط املادية(

 املئوية النسبة املوافقة عدد اآلراء العبارة رقم املئوية النسبة املوافقة عدد اآلراء العبارة رقم
8 81 833% 1 81 833%* 
1 81 833% 1 1 33.31% 
6 81 13% 83 1 16.63% 
3 83 16.66% 88 81 13.33% 
1 81 833% 81 81 833% 
3 83 16.66% 86 81 833% 
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1 81 13.33%    
 فأكثر واليت ارتضاها الباحثان. %13* العبارات اليت حققت نسبة 

فأكثر من جمموع موافقة السادة احملكمني )اخلرباء(  %13بة لقد ارتضى الباحثان قبول العبارة اليت حتقق نس
، 1( عبارة من البعد السابع وهم كالتايل: 1( يشري إىل استبعاد عدد )81وعلى هذا األساس فإن نتائج جدول رقم )

 (.83ليصبح عدد العبارات ابلبعد السابع ) 83
 حول عبارات البعد الثامن( النسبة املئوية التفاق آراء السادة اخلرباء 43جدول رقم )

 (43املقرتح كمؤشر لبناء مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي )ن= 
 البعد الثامن )التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات(

 رقم
 العبارة

 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

 رقم
 العبارة

 عدد اآلراء
 املوافقة

 النسبة
 املئوية

8 81 833% 81 81 833% 
1 81 13% 86 81 833% 
6 81 13% 83 81 13% 
3 83 16.66% 81 1 66.66% 
1 81 13.33% 83 1 16.66% 
3 81 833% 81 1 66.66% 
1 81 833% 81 83 16.66% 
1 81 833% 81 1 66.66% 
1 81 833% 13 81 13.33% 
83 81 13.33% 18 81 833% 
88 81 13.33% 11 6 13.33% 

 فأكثر واليت ارتضاها الباحثان. %13رات اليت حققت نسبة * العبا
فأكثر من جمموع موافقة السادة احملكمني )اخلرباء(  %13لقد ارتضى الباحثان قبول العبارة اليت حتقق نسبة 

، 81( عبارة من البعد الثامن وهم كالتايل: 1( يشري إىل استبعاد عدد )86وعلى هذا األساس فإن نتائج جدول رقم )
(، وقد مت عرض مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي 81ليصبح عدد العبارات ابلبعد الثامن ) 11، 81، 81، 83

إلبداء اآلراء يف عبارات األبعاد للتعرف على مدى مناسبة هذه العبارات لكل بعد من حيث املعىن ومدى مناسبة 
 (.83رقم ) جدول( يوضح ذلك، 83) ( واجلدول التايل رقم1صياغتها مرفق )
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 ( نتائج أراء اخلرباء لعبارات مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي43جدول )

 األبعاد م
 عدد العبارات

 العبارات يف
 صورهتا األولية

 العبارات بعد
 موافقة اخلرباء

 83 83 إدارة الوقت 8
 88 86 حتمل املسئولية القيادية للمهنة 1
 83 81 والتفوق االجتاه حنو املنافسة والفوز 6
 83 81 الرؤية املستقبلية لألداء املهين 3
 83 13 إدارة االنفعاالت 1
 83 81 ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية 3
 83 86 الضغوط املادية 1
 81 11 التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات 1

 عبارة 11 عبارة 813 اجملموع
 السادة اخلرباء كانت كالتايل: ( أراء83يتضح من جدول )

( عبارة ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي، ومت 11وافق اخلرباء املتخصصني ابإلمجاع على )مثانية( أبعاد و)
حذف أو تعديل أية عبارة غري مالئمة ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي، وكذلك مقاييس التقدير ابلنسبة لإلجابة 

 ملمثلة لكل مكون.على العبارات ا
 صياغة العبارات وميزان التقدير:

صيغت كل عبارة من عبارات مقياس األداء املهين يف ضوء التعريفات السابقة ألبعاد األداء املهين وذلك أبن 
تكون كل عبارة معربة عن كل بعد تنتمي إليه وذلك يف مجلة تفسريية بسيطة. وجييب املدرب على العبارات مستخدماً 

( اليت تعرب عن أعلى موافقة 1( اليت تعرب عن أقل موافقة، إىل الدرجة )8تقديري مخاسي التدريج ميتد من الدرجة ) ميزان
 بشأن انطباق العبارة عليه.

 خطوات بناء مقياس األداء املهني .3
اب استجابة لتحقيق أهداف البحث اليت تسعى لتحديد أبعاد وعبارات األداء املهين للمدرب الرايضي، مت حس

 و الثبات( للصورة النهاية املستخلصة، قام الباحثان ابإلطالع على املراجع والبحوث العربية -املعامالت العلمية )الصدق
، 11، 18، 83، 3، 3األجنبية يف جمال علم النفس الرايضي واليت تناولت موضوع األداء املهين للمدرب الرايضي )

 Timeاد اليت حتكم األداء املهين للمدرب الرايضي وهي: )إدارة الوقت (، ويف ضوء ذلك مت حتديد األبع61، 13، 16

Management-  حتمل املسئولية القيادية للمهنةLeadership responsibility of the profession-  االجتاه
 Future vision ofالرؤية املستقبلية لألداء املهين  -Trend towards competitionحنو املنافسة والفوز والتفوق 

the professional performance-  إدارة االنفعاالتEmotional Management-  ضغوط مرتبطة
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 Physical، الضغوط املادية Pressures associated with the social aspectsحي االجتماعية ابلنوا

pressures التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات ،Planning for education, training and 

decision-making. 
 أوالً: الصدق املنطقي:

( من اخلرباء احملكمني املتخصصني 81مت عرض مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي يف صورته األولية على )
م. 1381/ 6/ 81م إىل 1381/ 1/ 1يف جمال علم النفس الرايضي والقياس والتقومي والتدريب الرايضي يف الفرتة من 

 (. وذلك بغرض:1مرفق )
 إبداء الرأي يف مدى مالئمة األبعاد للمقياس حسب املفهوم النظري لألداء املهين للمدرب. -

 إضافة أو حذف أو تعديل لألبعاد املقرتحة. -

 إبداء الرأي حول العبارات املقرتحة من حيث متثيلها لألبعاد. -

 مدى سالمة الصياغة اللفظية للعبارات. -

 اييس التقدير لإلجابة على العبارات.مدى مالئمة مق -

 حتديد عدد أبعاد املقياس املقرتح يف ضوء عملية البحث والتحليل اليت قام هبا الباحثان. -

 حتديد الصياغة اللفظية الصحيحة واملقرتحة ملسمى كل بعد من احملاور يف ضوء مفهوم ما يهدف إليه هذا البعد. -

 األبعاد بعضها البعض. مراعاة أال يكون هناك تداخل بني مسميات -

صياغة العبارات اخلاصة بكل بعد من األبعاد املقرتحة واالفرتاضية واليت تتناسب مع مسمى ومفهوم البعد واليت تعمل  -
 على حتقيقه.

 أن تكون صياغة العبارات مناسبة الستثارة واستجابة عينة البحث وذلك وفقاً مليزان التقدير املوضح ابملقياس. -
م ومكوانت األداء املهين للمدرب الرايضي، وسالمة الصياغة ووضوحها، و عبارات ومتثيلها ملفهلتحديد صدق ال

وذلك يف ضوء عرض تعريف األداء املهين للمدرب الرايضي، وتعريفات مكوانت األداء املهين للمدرب الرايضي الستة، 
على عوامل املقياس  %833الرايضي بنسبة  ع على مكوانت األداء املهين للمدربوافق اخلرباء املتخصصني ابإلمجا  وقد

يف ضوء املفهوم النظري األداء املهين للمدرب الرايضي وكذلك مقاييس التقدير ابلنسبة لإلجابة على العبارات املمثلة لكل 
 بعد.

( 83من رأي اخلرباء وهي ) %13قاما الباحثان حبذف وتعديل صياغة العبارات اليت اتفق عليها أكثر من 
( عبارة من بعد حتمل املسئولية القيادية للمهنة 1، ومت حذف )Time Managementمن بعد إدارة الوقت عبارات 

Leadership responsibility of the profession ( عبارة، ومت 88( ليصبح عدد العبارات )86، 81وهي )
، 83وهي ) Trend towards competition( عبارات من بعد االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق 6حذف )

 Future( عبارات من بعد الرؤية املستقبلية لألداء املهين 1( عبارة، وحذف )83( ليصبح عدد العبارات )81، 81

vision of the professional performance ( :عبارة، 83( ليصبح عدد العبارات )86، 1، 1، 1، 8وهم )
وهم:  Management Emotionalد إدارة االنفعاالت ( عبارة من بع81، 83، 88، 83، 1، 3، 6وحذف )



-33- 

( عبارة من بعد ضغوط مرتبطة ابلنواحي 1( عبارات، وحذف )83( ليصبح عدد العبارات )81، 88، 1، 3)
( ليصبح عدد العبارات 83، 1وهم: ) Orientation for Competition and Achievementاالجتماعية 

( عبارات، 83( ليصبح عدد العبارات )83، 1د الضغوط املادية وهم: )( عبارات من بع6( عبارات، وحذف )83)
، 81، 83، 81التدريب واختاذ القرارات وهم: ) و ليمع( عبارات من بعد التخطيط لعمليات الت1ومت حذف عدد )

ل ( عبارة متث11( عبارات )وبذلك يصبح جمموع عبارات املقياس بعد احلذف )81( ليصبح عدد العبارات )11، 81
 األبعاد الثمانية االفرتاضية.

عبارة بطريقة عشوائية  11وقد أسفر هذا العرض عن موافقة اخلرباء، وقام الباحثان بتوزيع عبارات املقياس الـ 
وذلك لتطبيقها على املدربني عينة البحث إلجراء اإلحصاء الوصفي للمتغريات للتأكد من أن العينة تتوزع توزيعًا اعتدالياً 

ة بني العبارات ملعرفة العبارات األكثر ارتباطاً يئلك مصفوفة معامالت االرتباط البياابهتم على العبارات وكذمن حيث إج
الرؤية املستقبلية  -والتفوق االجتاه حنو املنافسة والفوز -حتمل املسئولية القيادية للمهنة -الوقت على األبعاد الثمانية )إدارة

التخطيط لعمليات التعليم  -ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية، الضغوط املادية -إدارة االنفعاالت -لألداء املهين
 (.3والتدريب واختاذ القرارات( وكذلك املعامالت العلمية ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي. مرفق )

 السلبية( -( النتائج النهائية للعبارات )اإلجيابية43جدول رقم )
 مدرب الرايضيملقياس األداء املهين لل

 األبعاد م
 عدد العبارات

 إمجايل
 عدد العبارات

أرقام العبارات  أرقام العبارات اإلجيابية
 السلبية

 83 إدارة الوقت 8
8-1-81-11-66-
38-31-11-31-16 - 

 88 حتمل املسئولية القيادية للمهنة 1
1-83-13-13-11-

33-13-18 
81-63-31 

6 
االجتاه حنو املنافسة والفوز 

 83 التفوقو 
6-88-81-11-61-

36-18-11-31-
11-11-13-13-11 

- 

 83 الرؤية املستقبلية لألداء املهين 3
-81-13-11-63-
33-11-33-31-13 - 

 83 إدارة االنفعاالت 1
1-86-18-11-61-

31-16-38-31 11 

3 
ضغوط مرتبطة ابلنواحي 

-33-61-63 31-11-83-3 83 االجتماعية
13-13-11 
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 83 ةالضغوط املادي 1
1-81-68-61-31-

11-36-18-11 16 

1 
التخطيط لعمليات التعليم 
 81 والتدريب واختاذ القرارات

13-61-33-31-
13-16-11-11-
11-13-18-11 

1-83-13-33-
11 

 تعليمات تطبيق املقياس:
قل زمن اإلجابة ميكن تطبيق املقياس بصورة فردية أو مجاعية وال ترتبط اإلجابة عليه بزمن حمدد، ويف نفس الوقت ال ي -

 عن عشرة دقائق وتتمثل التعليمات فيما يلي: عزيزي املدرب:

برجاء أجب على كل عبارة عن املواقف أو احلاالت اليت تصادفك كمدرب وال ترتك عبارة دون إجابة، وذلك بوضع  -
موافقتك على  ( على الدرجة املناسبة، وذلك على ميزان التقدير املقابل لكل عبارة، واملعرب عن مدى√عالمة )

 (.3(= تعرب عن أعلى موافقة. مرفق )1( تعرب عن أقل موافقة، والدرجة )8انطباق العبارة عليك، علماً أبن الدرجة )

 املعاجلات اإلحصائية املستخدمة:
املدى، ومت حساب الثبات بطرق  -التفلطح -معامل االلتواء -الوسيط -االحنراف املعياري -املتوسط احلسايب

تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه، ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية واستخدام معادلة جومتان، ومت حساب الصدق عن التالية: 
طريق حساب صدق االتساق الداخلي للعبارات واألبعاد والدرجة الكلية، وحساب صدق التكوين الفرضي )صدق 

وعة املميزة واجملموعة غري مميزة، واستخدام اختبار "ت" املقارنة الطرفية( ابستخدام اجملم -التمييز ابستخدام اجملموعات
حلساب داللة الفروق بني درجات أفراد جمموعة املدربني األلعاب الفردية واأللعاب اجلماعية يف أبعاد مقياس األداء املهين 

 .للمدرب الرايضي، وإجياد قيمة "ت" احملسوبة والداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات اجملموعتني
 ثانيًا: نتائج البحث

 أوالً: تطبيق املقياس على عينة البحث:
( من مدربني األلعاب 333( من املدربني منهم )8333مت تطبيق املقياس على عينة البحث البالغ عددها )

البياانت  ( من مدربني األلعاب الفردية، وبعد االنتهاء من التطبيق النهائي للمقياس قاما الباحثان بتفريغ333اجلماعية و)
يف بطاقة مجاعية خاصة أعدت هلذا الغرض للمعاجلة اإلحصائية، وقد أجريت مجيع املعاجلات اإلحصائية يف هذا البحث 
ابستخدام احلاسب اآليل، ومت إجراء املعاجلات اإلحصائية التالية ألبعاد عبارات املقياس، وفيما يلي عرض للنتائج اليت مت 

 حليل اإلحصائية املقرتحة.التوصل إليها وفقاً خلطة الت
 (833= 8أوالً: التجربة االستطالعية فئة املدربني: )ن

الثبات( للمقياس  -اجلماعية( إلجراء املعامالت العلمية )الصدق -مدرب من األلعاب )الفردية 833مت اختيار 
 يف صورته النهائية.
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ومعامل االلتواء والتفلطح واملدى لعبارات  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط43جدول رقم )
 مقياس األداء املهين للمدربني يف التجربة االستطالعية

 (444)ن= 

 أرقام األبعاد م
 العبارات

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املدى التفلطح االلتواء الوسيط املعياري

8 

إدارة 
 الوقت

8 3.11 3.11 1.33 -8.66 8.11 3 
1 1 3.61 3.18 3.13 -3.11 3.81 6 
6 81 6.13 3.18 3.33 -3.11 -8.88 6 
3 11 3.86 3.13 3.33 -3.33 -3.11 6 
1 66 6.11 3.11 3.33 -3.68 -3.11 6 
3 38 3.36 3.11 1.33 -8.81 3.31 6 
1 31 6.13 3.13 3.33 -3.31 3.63 3 
1 11 3.33 3.11 3.33 -3.16 3.11 3 
1 31 6.11 8.36 3.33 -3.11 -3.88 3 
83 16 3.83 3.11 3.33 -3.13 3.33 3 
88 

حتمل 
املسئولية 
القيادية 
 للمهنة

1 3.83 3.11 3.33 -8.33 3.33 3 
81 83 3.11 3.13 3.33 -3.16 -8.11 1 
86 81 3.31 3.11 3.33 -3.16 -3.83 3 
83 13 3.13 3.11 3.33 -3.18 -3.63 6 
81 63 3.83 3.16 3.33 -8.11 8.31 3 
83 31 3.66 3.16 1.33 -8.63 1.31 3 
81 13 3.81 3.13 3.33 -8.31 3.13 3 
81 11 3.81 3.11 3.33 -3.16 3.38 6 
81 33 3.13 3.11 3.13 -8.61 8.33 3 
13 13 3.33 3.13 1.33 -8.31 8.61 6 
18 18 3.11 3.11 3.33 -3.13 3.18 6 
 ؟؟؟؟ 11

 واملنافسة
 والفوز
 ؟؟؟؟

6 3.81 3.18 3.33 -3.11 3.13 3 
16 88 6.11 3.18 3.33 -3.33 -3.11 3 
13 81 6.13 3.13 3.33 -3.13 -3.68 3 
11 11 6.11 8.33 3.33 -3.31 -8.33 3 
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13 61 3.31 8.18 3.33 -3.38 -3.11 6 
11 

 

36 6.11 3.11 3.33 -3.11 -3.11 3 
11 18 3.61 8.63 1.33 -8.11 8.13 3 
11 11 3.81 3.11 3.33 -8.31 3.33 3 

63 31 6.11 3.11 3.33 
-

3.13 
-3.33 3 

68 11 6.11 8.13 3.33 -3.13 -3.18 3 
61 11 3.81 8.63 3.33 -8.31 3.31 3 
66 13 3.33 3.18 1.33 -8.31 1.13 3 
63 13 3.33 3.13 1.33 -8.31 3.33 3 
61 11 3.61 3.11 1.33 -8.33 6.13 3 
63 

الرؤية 
املستقبلية 
لألداء 
 املهين

3 3.31 3.11 3.33 -8.33 8.81 3 
61 81 6.16 3.11 3.33 -3.38 -3.11 6 
61 13 6.13 8.18 3.33 -3.11 -3.31 3 
61 11 6.11 8.31 3.33 -3.13 3.31 3 
33 63 3.33 3.13 3.33 -3.33 -3.33 6 
38 33 6.11 3.11 3.33 -3.11 -3.31 6 
31 11 3.83 3.13 3.33 -8.83 8.86 3 
36 33 6.16 8.31 3.33 -3.31 -3.61 3 
33 31 3.81 3.13 3.33 -3.16 -3.18 6 
31 13 3.31 3.13 3.33 -3.11 -8.11 6 
33 

إدارة 
 االنفعاالت

1 6.11 3.11 3.33 -3.31 -3.31 3 
31 86 6.13 8.83 3.33 -3.13 3.18 3 
31 18 6.13 8.81 3.33 -3.33 -3.31 3 
31 11 6.13 8.13 6.33 -3.81 -3.11 3 
13 61 3.18 3.11 3.33 -3.11 -3.83 6 
18 31 6.18 8.31 6.33 -3.63 -3.11 3 
11 16 3.81 8.31 3.13 -8.33 8.31 3 
16 38 3.81 8.33 3.33 -8.61 8.36 3 
13 31 3.13 3.33 1.33 -8.31 3.31 1 
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11 11 3.33 3.18 1.33 -3.33 -8.33 1 
13 3 6.11 3.11 3.33 -3.11 -3.11 6 
ضغوط  11

مرتبطة 
ابلنواحي 
 االجتماعية

83 3.33 3.11 1.33 -8.81 3.83 6 
11 11 3.11 3.13 1.33 -3.11 -3.11 6 
11 63 3.11 3.11 1.33 -8.88 3.31 6 
33 61 3.81 8.83 1.33 -8.31 3.81 3 
38 

 

33 3.31 3.31 1.33 -8.61 1.13 6 
31 13 3.33 3.13 1.33 -8.31 8.13 3 
36 31 3.81 3.18 3.33 -8.86 8.33 3 
33 13 3.16 3.11 3.33 -8.33 8.81 3 
31 11 3.16 3.13 1.33 -8.16 1.81 6 
33  1 6.11 3.11 3.33 -8.83 8.16 3 
31 81 3.16 3.11 1.33 -1.31 1.81 6 
31 

الضغوط 
 املادية

16 3.11 3.13 1.33 -8.11 6.86 6 
31 68 3.11 3.33 1.33 -8.18 3.61 1 
13 61 3.31 3.31 1.33 -8.83 -3.83 1 
18 31 3.31 3.33 1.33 -8.63 3.11 1 
11 11 3.36 3.13 1.33 -8.88 3.11 1 
16 36 6.33 8.18 3.33 -3.13 -3.33 3 
13 18 3.36 3.11 1.33 -8.33 6.61 6 
11 11 6.81 8.13 6.33 3.61 -3.11 3 
13 1 3.83 3.11 3.33 -8.31 3.13 3 
11 83 3.11 3.18 3.33 -3.11 -3.13 6 
11 13 3.81 3.13 3.33 -3.11 3.11 6 
11 61 3.13 8.38 1.33 -8.61 8.11 3 
13  33 3.83 8.38 3.33 -8.31 3.61 3 
التخطيط  18

لعمليات 
التعليم 

والتدريب 

31 3.31 3.33 1.33 -8.38 3.11 6 
11 13 3.61 3.13 1.33 -8.11 8.16 6 
16 33 3.31 3.11 1.33 -8.36 1.13 3 
13 11 3.31 3.31 1.33 3.16 -3.61 1 
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واختاذ  11
 القرارات.

13 3.38 3.31 1.33 -3.16 -3.11 1 
13 16 3.11 3.11 3.33 -8.81 1.38 3 
11 11 3.61 3.11 1.33 -3.11 3.81 6 
11 11 3.11 3.13 3.33 -8.11 8.11 3 
11 

 

11 3.11 3.11 1.33 -3.11 -3.38 1 
13 13 3.81 3.11 3.33 -3.33 -3.11 6 
18 18 3.66 3.33 3.33 -3.63 -3.36 1 
11 11 3.61 3.18 3.33 -3.13 3.11 6 

 ناألرقام مقربة ألقرب رقمني عشري
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء والتفلطح لدرجات 83يوضح جدول )

 الفردية( على عبارات املقياس، ويالحظ أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بني  -)اجلماعية األلعاب استجاابت املدربني
 زع توزيعاً اعتدالياً.مما يدل على أن درجات املدربني على العبارات تتو  6

 (43جدول رقم )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء

 والتفلطح واملدى ألبعاد مقياس األداء املهين للمدربني يف التجربة االستطالعية
 (444)ن= 

 األبعاد م
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 دىامل التفلطح االلتواء الوسيط املعياري

 13 8.11 3.13- 31.33 3.68 33.1 إدارة الوقت 8
 81 3.31- 3.61- 31.33 3.33 33.31 حتمل املسئولية القيادية للمهنة 1
 61 3.11- 3.31- 11.33 1.38 13.33 االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق 6
 11 3.33- 3.11- 33.33 1.31 61.11 الرؤية املستقبلية لألداء املهين 3
 11 3.61 3.31- 38.33 1.11 33.38 دارة االنفعاالتإ 1
 81 8.33 3.11- 36.33 6.31 31.18 ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية 3
 83 3.11- 3.31- 36.33 1.86 36.81 الضغوط املادية 1

1 
التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ 

 81 1.16 8.66- 13.33 6.61 16.61 القرارات.

 مقربة ألقرب رقمني عشريناألرقام 
املدربني على أبعاد مما يدل على أن درجات   6( أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بني 81يوضح جدول )

 (.816: 13املقياس تتوزع توزيعاً اعتدالياً. ومناسبتها من حيث السهولة والصعوبة ابلنسبة للمدرب الرايضي )
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 ملهني للمدرب الرياضي يف التجربة االستطالعيةثانيًا: حساب صدق أبعاد مقياس األداء ا
 Internal Consistencyصدق االتساق الداخلي ألبعاد املقياس  .أ

 االرتباط بني أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس:
 (43)جدول رقم 

 البينية ألبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي اتمصفوفة معامالت االرتباط
 الكلية للمدرب الرايضي وعالقته ابلدرجة

 (444)ن= 

 إدارة الوقت األبعاد م

حتمل 
املسئولية 
القيادية 
 للمهنة

االجتاه حنو 
املنافسة 
والفوز 
 والتفوق

الرؤية 
املستقبلية 
 لألداء املهين

إدارة 
 االنفعاالت

ضغوط 
مرتبطة 

ابلنواحي 
 االجتماعية

الضغوط 
 املادية

التخطيط 
لعمليات 
التعليم 

والتدريب 
 واختاذ

 القرارات

الدرجة 
 الكلية

 3.111        - إدارة الوقت 8

1 
حتمل املسئولية 
 3.316       - 3.131 القيادية للمهنة

6 
االجتاه حنو املنافسة 

 3.113      - 3.316 3.611 والفوز والتفوق

3 
الرؤية املستقبلية 

 3.311     - 3.133 3.631 3.681 لألداء املهين

 3.163    - 3.313 3.361 3.688 3.613 إدارة االنفعاالت 1

3 
ضغوط مرتبطة 

 ابلنواحي االجتماعية
-3.333 3.181 -3.336 -3.366 3.363 -   3.816 

 3.833  - 833 3.336 3.831- 3.133- 3.816- 3.831- الضغوط املادية 1

1 
التخطيط لعمليات 
التعليم والتدريب 
 واختاذ القرارات.

-3.361 -3.313 3.331 -3.363 3.816 3.313   3.186 

 ( على التوايل3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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( إن أبعاد الصورة النهائية ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي تتميز بصدق عال، حيث 81يوضح جدول )
صدق املقياس على اعتبار  ، وهي تدل على3.38أن مجيع معامالت االتساق الداخلي له دالة إحصائيًا عند مستوى 

 (.313: 13أن الدرجة الكلية للمقياس هي حمك للصدق )
 االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية للبعد واملقياس:
 (43جدول رقم )

 البينية لعبارات البعد األول اتمصفوفة معامالت االرتباط
 وعالقته مبجموع البعد للمقياس للمدرب الرايضي

 (444)ن= 

 م
أرقام 

 33 33 33 33 34 33 43 43 3 4 عباراتال
البعد 
 األول

الدرجة 
 الكلية

8 8 -          3.611 3.633 

1 1 3.811 -         3.116 3.633 

6 81 3.161 3.111 -        3.113 3.138 

3 11 3.331 3.313 3.611 -       3.333 3.613 

1 66 3.311 3131 3.3836 633. -      3.338 3.831 

3 38 3.813 3.311 3.331 861. 3.368 -     3.136 3.181 

1 31 3.333 3.631 3.813 .138 3.361 3.833 -    3.163 3.113 

1 11 3.333 3.131 3.811 .118 3.331 -3.316 3.611 -   3.118 3.811 

1 31 3.318 3.831 3.811 188. 3.311 -3.313 3.111 3.613 -  3.161 3.613 

83 16 -3.336 3.311 3.813 818. -3.361 -3.361 3.318 3.388 3.131 - 3.618 3.813 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (44جدول رقم )
 وعالقته مبجموع البعد للمقياس للمدرب الرايضي البينية لعبارات البعد الثاين اتمصفوفة معامالت االرتباط

 (444)ن= 

أرقام  م
 34 33 33 33 34 34 33 43 43 44 4 العبارات

البعد 
 الثاين

الدرجة 
 كليةال

8 1 -           3.161 3.131 
1 83 3.811 -          3.383 3.818 
6 81 3.111 3.113-          3.131 3.311 
3 13 3.331 3.683 3.683 -        3.311 3.613 
1 63 -3.831 -3.816 -3.311 -3.333 -       3.861 3.331 
3 31 3.831 3.133 3.361 3.331 -3.861 -      3.131 3.818 
1 13 -3.811 -3.311 -3.383 3.681 3.813 -3.311 -     3.313 3.611 
1 11 -3.863 3.816 3.133 3.111 -3.331 3.313 3.813 -    3.331 3.333 
1 33 3.331 3.313 3.113 3.136 -3.331 3.11 3.663 3.311 -   3.111 3.183 
83 13 -3.813 -3.833 3.838 3.163 3.361 -3.331 3.111 3.613 3.111 -  3.333 3.131 
88 18 -3.331 3.161 3.811 3.631 -3.313 -3.831 3.381 3.818 3.313 3.33 - 3.638 3.831 

 ( على التوايل *3.811، 3.831) =3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (44جدول رقم )
 وعالقته مبجموع البعد للمقياس للمدرب الرايضي مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الثالث

 (444)ن= 

أرقام  م
 33 33 33 34 33 33 33 34 33 33 43 43 44 3 العبارات

البعد 
 الثالث

 الدرجة
 الكلية

8 6 -              3.133 3.611 
1 88 3.113 -             3.631 3.663 
6 81 3.613 3.313 -            3.313 3.113 
3 11 3.631 3.831 3.311 -           3.113 3.316 
1 61 3.613 3.383 3.381 3.831 -          3.313 3.313 
3 36 3.813 3.861 3.111 3.311 3.311 -         3.313 3.313 
1 18 3.831 3.388 3.611 3.331 3.831 3.113 -        3.336 3.113 
1 11 3.831 3.811 3.631 3.133 3.611 3.863 3.611 -       3.131 3.336 
1 31 3.663 3.818 3.611 3.613 3.631 3.111 3.313 3.331 -      3.313 3.113 
83 11 3.811 3.368 3.111 3.316 3.388 3.381 3.613 3.818 3.113 -     3.336 3.113 
88 11 3.811 3.811 3.611 3.616 3.111 3.113 3.116 3.611 3.636 3.811 -    3.133 3.313 
81 13 3.311 3.331 3.311 3.611 3.313 3.633 3.613 3.811 3.633 3.336 3.611 -   3.311 3.636 
86 13 3.811 -3.313 -3.313 -3.836 -3.333 3.813 -3.336 -3.331 -3.333 -3.313 -3.831 -3.338 -  3.333 3.383 
83 11 3.811 -3.813 3.311 3.831 3.881 3.181 3.161 3.811 3.811 3.313 3.3813 3.311 3.313 - 3.116 3.133 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (44جدول رقم )
 وعالقته مبجموع البعد للمقياس للمدرب الرايضي مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الرابع

 (444)ن= 

أرقام  م
 33 33 34 34 33 33 43 44 44 3 العبارات

البعد 
 الرابع

الدرجة 
 الكلية

8 3 -          3.111 3.111 
1 81 3.611 -         3.331 3.111 
6 13 3.681 3.186 -        3.183 3.113 
3 11 3.636 3.168 3.111 -       3.133 3.331 
1 63 3.811 3.631 3.116 3.116 -      3.333 3.631 
3 33 3.111 3.813 3.318 3.616 3.133 -     3.333 3.131 
1 11 -3.338 3.816 3.363 3.811 3.188 3.811 -    3.331 3.318 
1 33 3.381 3.866 3.818 3.131 3.838 3.311 3.811 -   3.313 3.811 
1 31 3.818 3.633 3.883 3.131 3.113 3.336 3.118 3.311 -  3.131 3.313 
83 13 3.881 3.613 -3.333 3.818 3.831 3.881 3.131 3.188 3.631 - 3.331 3.631 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (43جدول رقم )
 وعالقته مبجموع البعد للمقياس للمدرب الرايضي ية لعبارات البعد اخلامسالبين اتمعامالت االرتباط مصفوفة

 (444)ن= 

أرقام  م
 33 33 34 33 33 33 43 44 43 3 العبارات

البعد 
 اخلامس

الدرجة 
 ةالكلي

8 1 -          3.633 3.113 
1 86 3.111 -         3.181 3.313 
6 18 3.316 3.111 -        3.131 3.313 
3 11 3.811 3.383 3.368 -       3.131 3.368 
1 61 3.111 3.813 3.136 .811 -      3.318 3.311 
3 31 3.811 3.168 3.811 3.631 3.631 -     3.381 3.311 
1 16 -3.811 3.113 3.631 3.666 3.313 -3.311 -    3.111 3.316 
1 38 3.338 3.611 3.611 3.611 -3.381 -3.313 3.316 -   3.331 3.611 
1 31 -3.833 3.331 3.863 3.816 3.833 -3.311 3.663 3.831 -  3.118 3.133 
83 11 3.311 3.131 3.881 3.313 3.311 -3.388 3.833 3.831 3.331 - 3.161 3.813 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (43جدول رقم )
 وعالقته مبجموع البعد للمقياس للمدرب الرايضي ية لعبارات البعد السادسمصفوفة معامالت االرتباطات البين

 (444)ن= 

أرقام  م
 33 34 34 33 33 33 34 44 43 3 العبارات

البعد 
 السادس

الدرجة 
 ةالكلي

8 3 -          3.813 3.813 
1 83 -3.831 -         3.631 3.311 
6 11 -3.813 3.831 -        3.613 3.831 
3 63 -3.313 3.111 3.133 -       3.111 3.361 
1 61 3.386 3.336 3.811 3.663 -      3.383 3.161 
3 33 -3.311 -3.331 -3311 3.816 3.313 -     3.113 3.331 
1 13 3.813 -3.811 -3.331 -3.311 3.813 3.831 -    3.683 3.811 
1 31 -3.313 3.663 3.318 3.383 3.633 -3.331 3.311 -   3.113 3.311 
1 13 -3.333 3.316 -3.311 3.311 -3.831 -3.333 -3.318 3.318 -  3.181 3.331 
83 11 -3.381 3.363 -3.333 -3.383 3.811 3.313 3.833 3.333 3.311 - 3.688 3.383 

 
 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (43جدول رقم )
 وعالقته مبجموع البعد للمقياس للمدرب الرايضي البينية لعبارات البعد السابع اتمصفوفة معامالت االرتباط

 (444)ن= 

أرقام  م
 33 34 33 33 33 33 34 43 43 3 العبارات

البعد 
 السابع

الدرجة 
 ةالكلي

8 1 -          3.383 3.811 
1 81 3.381 -         3.116 3.331 
6 16 -3.338 -3.811 -        3.831 3.811 
3 68 -3.336 -3.316 -3.813 -       3.813 3.338 
1 61 -3.311 3.866 -3.116 -3.313 -      3.111 3.336 
3 31 3.311 3.311 3.338 -3.361 3-3.868 -     3.813 3.861 
1 11 -3.881 3.861 3.361 3.336 3.311 -3.333 -    3.636 3.833 
1 36 -3.181 -3.338 3.331 -3.313 3.331 -3.381 3.331 -   3.318 3.311 
1 18 -3.833 -3.816 3.811 3.816 3.311 -3.368 3.331 -3.381 -  3.161 3.311 
83 11 -3.311 3.331 -3.813 -3.831 3.836 -3.833 3.311 3.111 -3.311 - 3.361 3.313 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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  للمدرب الرايضي وعالقته مبجموع البعد للمقياس مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد السابع (43جدول رقم )
 (444)ن= 

أرقام  م
 34 34 34 33 33 33 33 34 34 33 33 33 34 34 43 43 3 العبارات

عد الب
 الثامن

الدرجة 
 الكلية

8 1 -                 3.863 3.831 
1 83 3.833 -                3.818 3.811 
6 13 -3.311 -3.831 -               3.681 3.861 
3 61 -3.331 -3.813 3.811 -              3.818 3.613 
1 33 3.313 3.661 3.311 -3.313 -             3.618 3.333 
3 31 -3.313 3.363 3.311 -3.831 3.866 -            3.813 3.811 
1 13 -3.311 3.316 -3.331 3.311 -3.333 -3.318 -           3.611 3.811 
1 33 -3.888 -3.813 3.311 3.833 -3.311 -3.881 3.381 -          3.361 3.833 
1 11 3.311 3.11 3.313 3.133 -3.16 3.313 3.138 3.811 -         3.681 3.113 
83 13 3.316 3.331 3.333 -3.361 3.381 3.381 3.336 3.868 3.111 -        3.633 3.816 
88 16 3.331 3.313 3.311 -3.163 3.313 -3.311 3.316 3.313 3.383 3.31 -       3.113 3.311 
81 11 -3.361 -3.831 3.861 3.813 -3.313 3.311 3.311 3.816 -3.166 -3.336 3.833 -      3.683 3.616 
86 11 -3.888 -3.161 -3.331 -3.338 -3.811 -3.381 3.861 3.311 3.311 -3.331 -3.338 3.836 -     3.838 3.811 
83 11 -3.311 3.161 3.333 -3.813 3.813 3.311 3.318 3.811 3.313 3.161 3.133 3.818 -3.838 -    3.336 3.813 
81 13 -3.311 -3.113 3.311 -3.333 -3.368 3.333 -3.831 3.311 3.313 3.338 -3.331 3.313 -3.831 3.331 -   3.831 3.883 
83 18 -3.883 -3.883 -3.311 3.131 -3.883 -3.331 3.883 3.811 -3.361 -3.861 -3.331 3.883 3.813 -3.311 -3.311 -3.386 - 3.818 3.331 
81 11 -3.161 -3.811 -3.313 -3.381 -3.311 3.311 -3.336 3.836 3.111 -3.336 3.381 -3.111 -3.311 3.388 3.331 -3.386 - 3.313 3.311 

 ( على التوايل*3.811، 3.831= )3.38، 3.31مة "ر" عند مستوى * قي
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 طريقة صدق التمييز بني اجملموعات املتضادة )املقارنة الطرفية( .ب
قياس والدرجة الكلية يف التمييز بني اجملموعة املميزة واجملموعة غري مميزة، قاما الباحثان وللتعرف على قدرة أبعاد امل
لكل بعد من األبعاد الثمانية والدرجة الكلية للمقياس، مث قاما بتحديد الربيع  ابلنسبة برتتيب درجات املدربني ترتيبًا تنازلياً 

باحثان بعد ذلك حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مدرب، مث قاما ال 11األعلى والربيع األدىن بواقع 
حلساب داللة  T-Test، مث قاما بتطبيق توزيع "ت" دةلدرجات املدربني يف كل من الربيع األعلى والربيع األدىن كل على ح

 ( يوضح ذلك.11الفروق بني املتوسطات احلسابية لكل من الربيعني، واجلدول التايل رقم )
 (43جدول رقم )

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات كل من اجملموعتني املميزة وغري مميزة من أفراد جمموعة املدربني 
الفردية( على األبعاد الثمانية والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي وقيمة "ت" احملسوبة  -)اجلماعية

 (444 متوسطات اجملموعتني )ن= والداللة اإلحصائية للفروق بني

 األبعاد

 اجملموعة املميزة
 43الربيع األعلى= 

 اجملموعة غري مميزة
 الفرق بني 43الربيع األدىن= 

 املتوسطات
 قيمة ت
 احملسوبة

 الداللة
 املتوسط اإلحصائية

 احلسايب
 االحنراف
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 دال 83.31 83.133 6.633 61.333 8.316 31.333 إدارة الوقت
 دال 1.11 1.333 6.311 31.113 6.111 31.113 حتمل املسئولية القيادية للمهنة

 دال 6.31 1.613 1.113 11.633 1.131 11.313 االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق
 دال 1.16 6.313 1.683 61.313 3.136 38.133 الرؤية املستقبلية لألداء املهين

 دال 1.11 3.333 1.331 61.333 3.613 38.313 إدارة االنفعاالت
 دال 3.33- 3.313- 1.133 31.113 3.181 38.133 ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية

 دال 8.36- 8.813- 1.133 36.113 8.111 31.333 الضغوط املادية
التخطيط لعمليات التعليم والتدريب 

 دال 3.11 3.113 3.133 11.113 1.111 16.333 واختاذ القرارات.

 دال 83.11 13.333 86.311 613.313 1.831 331.113 الدرجة الكلية
 ( على التوايل1.31، 1.38= )3.38، 3.31* قيمة "ت" عند مستوى 

درجات ( وجود فروق دالة إحصائيًا بني اجملموعتني املميزة والغري مميزة يف نتائج 11يتضح من اجلدول السابق رقم )
، 3.11إىل  83.11أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس لصاحل اجملموعة املميزة، حيث تراوحت قيمة "ت" احملسوبة من 
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وهي بذلك أكرب من القيم احلرجة اجلدولية، مما يؤكد على صدق أبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي كنتيجة على 
 التمييز بني اجملموعتني.

 ثبات املقياسحساب ثالثًا: 
 مت التحقق من ثبات املقياس احلايل أببعاده الثمانية، ابلطرق التالية:

 معامالت الثبات بطريقة إعادة االختبار. .أ

 معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية. .ب

 معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ .ج

 Test-Retest Methodمعامالت الثبات بطريقة إعادة االختبار  .أ
د معامل ثبات أبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي قيد البحث، استخدم الباحثات طريقة إعادة تطبيق اإلجي

مدراًب من خارج عينة البحث، حيث مت التطبيق  833على املدربني والبالغ عددهم  Test-Retest Methodاالختبار 
قياس مرة نانية على جمموعة املدربني حتت نفس الشروط، وكان م، مث أعيد تطبيق امل1381/ 3/ 11م األحد املوافق و األول ي

الباحثان م بفارق زمين قدره أسبوع بني التطبيقني األول والثاين، وقد قاما 1381/ 1/ 83التطبيق الثاين يوم االثنني املوافق 
اد معامل االرتباط بني نتائج حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات جمموعة املدربني، مث قاما إبجي

 ( يوضح ذلك.11احملسوب على معامل الثبات، واجلدول التايل رقم ) طالتطبيقني، حيث يدل معامل االرتبا
 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومعامالت االرتباط بني درجات التطبيقني األول والثاين  (43جدول رقم )
 (444)ن=    ى األبعاد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهينألفراد جمموعة املدربني عل

 األبعاد

معامل  التطبيق الثاين التطبيق األول
االرتباط 

الدال على 
 الثبات

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 **3.111 6.11 38.11 3.68 33.13 إدارة الوقت
 **3.131 6.13 31.11 3.33 33.31 قيادية للمهنةحتمل املسئولية ال

 **3.111 1.118 13.633 1.38 13.333 االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق
 **3.181 6.31 38.33 1.31 61.113 الرؤية املستقبلية لألداء املهين

 **3.111 3.31 33.13 1.11 33.383 إدارة االنفعاالت
 **3.131 1.13 36.31 6.31 31.183 عيةضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتما
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 **3.113 8.11 36.81 1.86 36.813 الضغوط املادية
 **3.111 1.36 16.38 6.61 16.61 التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات.

 **3.111 83.111 611.11 13.311 616.11 الدرجة الكلية
 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31قيمة "ر" عند مستوى 

النهائية للمقياس تتميز بثبات عال حيث كانت مجيع قيم معامالت الثبات ألبعاد  الصورة ( أن11يوضح جدول )
، ومجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى 3.111إىل  3.111املقياس قد حققت معامالت ثبات مرتفعة احنصرت ما بني 

 الرايضية للمدرب الرايضي. ، مما يدل على ثبات املقياس يف البيئة3.38
 والدرجة الكلية عن طريق  الثبات ألبعاد مقياس األداء املهين تمعامال (43جدول رقم )

 (444)ن=  والتجزئة النصفية -معامل ألفا
 التجزئة النصفية معامل ألفا األبعاد م
 **3.111 **3.333 إدارة الوقت 8
 **3.133 **3.113 حتمل املسئولية القيادية للمهنة 1
 **3.113 **3.113 االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق 6
 **3.111 **3.116 الرؤية املستقبلية لألداء املهين 3
 **3.131 **3.118 إدارة االنفعاالت 1
 **3.116 **3.311 ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية 3
 **3.111 **3.131 الضغوط املادية 1
 **3.113 **3.313 يم والتدريب واختاذ القرارات.التخطيط لعمليات التعل 1

 **3.166 **3.116 الدرجة الكلية
 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
( أن الصورة النهائية للمقياس تتميز بثبات عال حيث كانت مجيع قيم معامالت الثبات ألبعاد 11يوضح جدول )

، مما يدل على ثبات املقياس يف البيئة الرايضية العربية، وهذا ما حيقق الفرض 3.38يًا عند مستوى املقياس، دالة إحصائ
 الرابع.

 (344= 4ثانيًا: فئة املدربني األلعاب اجلماعية: )ن
أواًل: التوصيف اإلحصائي الستجاابت مدربني األلعاب اجلماعية على عبارات مكوانت مقياس األداء املهين للمدرب 

 ضيالراي
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( حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء والتفلطح 63ويوضح اجلدول التايل )
 لعبارات مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي.

قياس ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء والتفلطح واملدى لعبارات م34جدول رقم )
 األداء املهين ملدربني األلعاب اجلماعية

 (344)ن= 

 أرقام األبعاد م
 العبارات

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املدى التفلطح االلتواء الوسيط املعياري

8 

قت
 الو

دارة
إ

 

8 3.11 3.13 1.333 -3.13 3.18 6.33 
1 1 3.16 3.11 1.333 -3.61 -8.11 1.33 
6 81 3.33 3.11 3.333 -3.66 -3.13 1.33 
3 11 3.63 3.31 3.333 -3.18 -3.38 6.33 
1 66 3.11 3.31 3.333 -3.61 -3.11 1.33 
3 38 3.63 3.33 3.333 -3.36 3.83 6.33 
1 31 3.81 3.13 3.333 -3.13 -3.81 6.33 
1 11 3.11 3.11 3.333 -3.13 -3.31 6.33 
1 31 3.31 3.11 3.333 -3.13 -3.13 6.33 
83 16 3.31 3.11 1.333 -3.31 -3.11 1.33 
88 

هنة
 للم

دية
لقيا

ية ا
سئول

ل امل
حتم

 
1 3.61 3.36 3.333 -3.31 -3.63 6.33 

81 83 6.11 3.31 3.333 -3.83 -3.38 6.33 
86 81 3.11 3.16 1.333 -3.18 -3.31 1.33 
83 13 6.11 3.11 3.333 3.31 -3.31 6.33 
81 63 3.33 3.33 1.333 -3.13 -3.18 1.33 
83 31 3.31 3.31 3.333 -3.11 3.18 6.33 
81 13 3.61 3.31 3.333 -3.33 3.33 6.33 
81 11 3.31 3.11 3.333 -3.86 -8.31 1.33 
81 33 3.31 3.11 1.333 -3.31 -3.11 1.33 
13 13 3.13 3.16 1.333 -8.31 6.31 6.33 



-33- 

18 18 3.31 3.11 3.333 -3.31 -3.88 3.33 
11 

وق
والتف

وز 
والف

سة 
ملناف

حنو ا
جتاه 

اال
 

6 3.18 3.11 1.333 -3.13 -3.31 1.33 
16 88 3.11 3.31 3.333 -3.61 -3.33 6.33 
13 81 3.31 3.33 1.333 -8.31 1.81 6.33 
11 11 3.36 3.38 3.333 -3.36 -3.81 6.33 
13 61 3.31 3.33 1.333 -3.31 -3.11 1.33 
11 36 3.36 3.31 1.333 -3.11 3.18 3.33 
11 18 3.61 3.31 3.333 -3.16 3.16 6.33 
11 11 3.66 3.31 3.333 -3.11 -3.33 6.33 
63 31 3.11 3.38 1.333 -8.31 8.81 6.33 
68 11 3.31 3.33 1.333 -3.13 -3.61 1.33 
61 11 3.61 3.31 3.333 -3.33 8.31 6.33 
66 13 3.33 3.36 3.333 -3.13 8.11 3.33 
63 13 3.31 3.33 1.333 -3.16 -3.31 6.33 
61 11 3.11 3.16 3.333 -3.13 3.11 6.33 
63 3 3.18 3.13 1.333 -3.13 -3.13 1.33 
61 81 3.38 3.36 3.333 -3.11 3.13 6.33 
61 13 3.36 3.31 1.333 -3.16 3.18 6.33 
61 11 3.31 3.33 1.333 -3.11 3.31 6.33 
33 63 3.33 3.11 3.333 -3.11 -3.83 6.33 
38 

داء 
 لأل

بلية
ستق

ة امل
لرؤي

ا
هين

امل
 

33 3.33 3.31 1.333 -3.11 3.11 6.33 
31 11 3.63 3.11 3.333 -3.11 -3.16 6.33 
36 33 3.36 3.36 3.133 -3.13 -3.18 6.33 
33 31 3.63 3.36 3.333 -3.33 3.68 6.33 
31 13 3.33 3.33 3.333 -3.33 -3.83 6.33 
33 

ارة 
إد

عاال
النف

ا
 ت

1 3.81 3.13 3.333 -3.61 -3.11 6.33 
31 86 3.66 3.31 3.333 -3.31 -3.81 6.33 
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31 18 3.61 3.33 3.333 -3.36 -3.61 6.33 
31 11 3.68 3.31 3.333 -3.13 -3.11 6.33 
13 61 3.18 3.11 1.333 -3.11 -3.11 1.33 
18 31 3.63 3.18 3.333 -3.13 -3.11 1.33 
11 16 3.18 3.18 3.333 -3.31 -3.11 6.33 
16 38 3.11 3.18 3.333 -3.13 -3.11 6.33 
13 31 3.61 3.31 3.333 -3.31 -3.81 6.33 
11 11 3.18 3.38 1.333 -3.13 3.81 6.33 
13 

عية
تما

الج
ي ا

واح
 ابلن

بطة
 مرت

وط
ضغ

 

3 3.31 8.33 3.333 -3.13 -3.63 3.33 
11 83 3.81 3.11 3.333 -3.13 3.31 6.33 
11 11 3.81 3.18 3.333 -3.11 -3.11 3.33 
11 63 6.13 8.31 3.333 -3.11 -3.13 3.33 
33 61 3.88 3.11 3.333 -3.31 -3.66 6.33 
38 33 3.11 3.11 3.333 -3.13 3.11 3.33 
31 13 3.81 3.13 3.333 -3.31 3.36 6.33 
36 31 3.86 3.11 3.333 -3.16 3.33 3.33 
33 13 3.11 3.13 3.333 -3.61 -3.11 1.33 
31 11 3.16 3.36 1.333 -3.11 -3.31 1.33 
33 

دية
 املا

وط
ضغ

ال
 

1 6.16 8.33 3.333 -3.11 3.61 3.33 
31 81 3.13 3.11 3.333 -3.13 3.88 3.33 
31 16 3.61 3.11 1.333 -8.11 8.33 3.33 
31 68 3.33 3.31 1.333 -3.13 3.83 6.33 
13 61 3.31 3.11 1.333 -8.18 6.86 3.33 
18 31 3.61 3.13 3.333 -3.11 3.16 3.33 
11 11 3.13 3.16 1.333 -8.11 6.66 6.33 
16 36 3.33 3.33 3.333 -3.33 -3.11 6.33 
13 18 3.33 3.36 1.333 -.811 3.16 3.33 
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11 11 3.11 3.36 1.333 -8.63 8.31 6.33 

13 

رات
لقرا

اذ ا
واخت

ب 
دري

والت
يم 

لتعل
ت ا

مليا
ط لع

خطي
الت

 

1 3.38 3.38 3.333 
-
3.11- -3.11 6.33 

11 83 3.61 3.38 3.333 -3.33 3.31 6.33 
11 13 3.33 3.33 3.333 -3.36 -3.83 6.33 
11 61 3.16 3.11 3.333 -3.11 -3.33 6.33 
13 33 3.11 3.31 3.333 -3.33 -3.81 6.33 
18 31 3.61 3.31 3.333 -3.11 3.31 6.33 
11 13 3.11 3.11 3.333 -3.31 -3.83 6.33 
16 33 3.11 3.31 3.333 -3.31 3.36 3.33 
13 11 3.63 3.31 3.333 -3.36 -3.88 6.33 
11 13 3.38 3.33 3.333 -3.33 -3.11 1.33 
13 16 3.88 3.11 3.333 -3.16 3.31 3.33 
11 11 3.13 3.31 3.333 3.11- -3.81 6.33 
11 11 3.83 3.11 3.333 -3.33 -3.31 6.33 
11 11 3.13 3.13 3.333 -3.33 -3.31 6.33 
13 13 3.13 3.31 3.333 -3.33 3.11 3.33 
18 18 3.81 3.13 3.333 -3.33 3.38 6.33 
11 11 3.83 3.11 3.333 -3.11 8.83 6.33 

 قمني عشريناألرقام مقربة ألقرب ر 
واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء والتفلطح لدرجات  احلسابية ( املتوسطات63يوضح جدول )

  6الفردية( على عبارات املقياس، ويالحظ أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بني  -استجاابت املدربني األلعاب )اجلماعية
 بارات تتوزع توزيعاً اعتدالياً.مما يدل على أن درجات املدربني على الع
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 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء34جدول رقم )
 والتفلطح واملدى ألبعاد مقياس األداء املهين للمدربني األلعاب اجلماعية

 (344)ن= 

 املتوسط األبعاد م
 احلسايب

 االحنراف
 املدى التفلطح االلتواء الوسيط املعياري

 81.33 3.33- 3.86 33.333 1.361 36.18 إدارة الوقت 8
 83.33 3.11 3.11 31.333 1.616 31.61 حتمل املسئولية القيادية للمهنة 1
 16.33 1.11 3.31- 31.333 1.161 38.13 االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق 6
 86.33 3.36- 3.33- 33.333 1.611 33.68 الرؤية املستقبلية لألداء املهين 3
 81.33 3.18- 3.11- 33.333 6.38 36.61 إدارة االنفعاالت 1
 18.33 3.31- 3.11- 36.333 3.311 38.18 ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية 3
 83.33 3.81 3.11- 33.333 1.181 36.16 الضغوط املادية 1

1 
التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ 

 11.33 3.38- 3.18- 16.333 3.311 11.11 القرارات.

 األرقام مقربة ألقرب رقمني عشرين
مما يدل على أن درجات املدربني على أبعاد املقياس   6( أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بني 68يوضح جدول )

 (.816: 13تتوزع توزيعاً اعتدالياً. ومناسبتها من حيث السهولة والصعوبة ابلنسبة للمدرب الرايضي. )
 ملدربني األلعاب  طات البينية ألبعاد مقياس األداء املهينمصفوفة معامالت االرتبا (34جدول رقم )

 (344)ن=  اجلماعية وعالقته ابلدرجة الكلية

 إدارة الوقت األبعاد م

حتمل 
املسئولية 
القيادية 
 للمهنة

االجتاه حنو 
املنافسة 
والفوز 
 والتفوق

الرؤية 
املستقبلية 
 ينلألداء امله

إدارة 
 االنفعاالت

ضغوط 
مرتبطة 

ابلنواحي 
 االجتماعية

الضغوط 
 املادية

التخطيط 
لعمليات 
التعليم 

والتدريب 
واختاذ 
 القرارات

الدرجة 
 الكلية

 3.611        - إدارة الوقت 8

1 
حتمل املسئولية القيادية 

 3.331       - 3.811 للمهنة
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6 
االجتاه حنو املنافسة 

 3.631      - 3.831 3.311 والفوز والتفوق

3 
الرؤية املستقبلية لألداء 

 3.611     - 3.813 3.311 3.388 املهين

 3.181    - 3.611 3.111 3.131 3.16 إدارة االنفعاالت 1

3 
ضغوط مرتبطة ابلنواحي 

 3.333   - 3.363 3.883 3.368- 3.111 3.86 االجتماعية

 3.611  - 3.838 3.336 3.311 3.383 3.361 3.333 الضغوط املادية 1

1 
التخطيط لعمليات 

التعليم والتدريب واختاذ 
 القرارات.

3.811 3.833 3.861 3.611 3.816 3..611 3.816  3.133 

 ( على التوايل3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
تتميز بصدق عال، حيث أن مجيع ( أن أبعاد الصورة النهائية ملقياس األداء املهين الرايضي 61يوضح جدول )

، وهي تدل على صدق املقياس على اعتبار أن الدرجة 3.38معامالت االتساق الداخلي له دالة إحصائيًا عند مستوى 
 (.313: 13الكلية للمقياس هي حمك الصدق. )

 االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية للبعد واملقياس:
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 (33جدول رقم )
 وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية للمقياس ملدريب األلعاب اجلماعية البينية لعبارات البعد األول اتتباطمصفوفة معامالت االر 

 (344)ن= 

أرقام  م
 33 33 33 33 34 33 43 43 3 4 العبارات

البعد 
 األول

الدرجة 
 الكلية

8 8 -          3.811 -3.313 
1 1 3.183 -         3.811 3.336 
6 81 3.813 3.818 -        3.611 3.813 
3 11 -3.833 -3.311 3.186 -       3.118 3.638 
1 66 -3.831 -3.313 3.331 3.131 -      3.111 3.661 
3 38 -3.813 3.331 3.313 3.318 3.833 -     3.633 3.811 
1 31 -3.811 -3.818 3.333 3.333 3.631 3.131 -    3.111 3.111 
1 11 -3.11 -3.883 3.311 3.816 3.811 -3.361 3.333 -   3.131 3.113 
1 31 3.861 -3.331 3.363 -3.831 3.863- -3.366 -3.863 3.838 -  3.188 3.361 
83 16 3.881 3.311 -3.33 -3.131 -3.831 -3.313 -3.133 3.331 3.111 - 3.813 3.313 

 التوايل * ( على3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية للمقياس ملدريب األلعاب اجلماعية ( مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الثاين33رقم ) جدول
 (344)ن= 

أرقام  م
 34 33 33 33 34 34 33 43 43 44 4 العبارات

البعد 
 الثاين

الدرجة 
 الكلية

8 1 -           3.311 3.333 
1 83 3.813 -          3.688 3.168 
6 81 3.811 3.811 -         3.138 3.816 
3 13 3.361 3.631 -3.833 -        3.633 3.816 
1 63 -3.881 -3.881 3.381 3.311 -       3.111 3.316 
3 31 3.311 -3.831 3.313 -3.863 3.831 -      3.661 3.386 
1 13 3.833 -3.836 -3.313 3.383 3.881 3.831 -     3.336 3.831 
1 11 3.313 -3.383 3.338 -3.318 -3.818 3.811 3.311 -    3.168 3.831 
1 33 3.333 3.133 -3.333 -3.361 -3.311 3.833 3.111 3.868 -   3.631 3.381 
83 13 -3.833 -3.313 -3.311 3.383 3.811 3.333 3.333 -3.333 3.133 -  3.683 3.181 

88 18 3.111 3.333 -3.386 -3.336 -3.881 -3.333 3.331 3.363 -
3.838 

-
3.813 

- 3.668 3.183 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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  وعالقته مبجموع البعد والدرجة ( مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الثالث33جدول رقم )
 (344)ن=                  الكلية للمقياس ملدريب األلعاب اجلماعية

 أرقام م
 33 33 33 34 33 33 33 34 33 33 43 43 44 3 العبارات

 البعد
 الثالث

 الدرجة
 الكلية

8 6 -              3.816 3.833 
1 88 3.861 -             3.831 3.313 
6 81 3.333 3.336 -            3.111 3.818 
3 11 -3.318 -3.813 3.888 -           3.113 3.883 
1 61 -3.316 -3.863 3.313 3.633 -          3.668 3.813 
3 36 -3.333 -3.313 3.311 3.311 3.113 -         3.331 3.831 
1 18 -3.381 -3.318 3.338 3.811 3.613 3.118 -        3.181 3.131 
1 11 -3.383 -3.311 -3.361 3.311 3.833 3.311 3.311 -       3.168 3.831 
1 31 3.833 3.311 3.811 -3.831 -3.811 -3.316 -3.333 3.136 -      3.111 3.316 
83 11 3.331 3.831 -3.313 -3.831 -3.838 -3.888 -3.313 3.833 3.118 -     3.111 3.336 
88 11 3.386 3.311 -3.836 -3.886 -3.833 3.813 3.311 3.331 3.381 3.111 -    3.116 3.311 
81 13 -3.311 -3.331 3.318 3.331 -3.311 3.111 3.383 -3.311 -3.811 -3.383 3.111 -   3.683 3.361 
86 13 -3.331 -3.311 -3.366 -3.331 -3.388 -3.368 -3.331 3.313 -3.866 3.381 -3.311 3.338 -  3.866 3.313 
83 11 -3.813 -3.336 3.333 3.311 3.181 3.313 3.831 3.133 3.318 -3.861 -3.868 3.811 -3.311 - 3.611 3.111 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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لية البينية لعبارات البعد الرابع وعالقته مبجموع البعد والدرجة الك ات( مصفوفة معامالت االرتباط33جدول رقم )
 للمقياس ملدريب األلعاب اجلماعية

 (344)ن= 

 أرقام م
 33 33 34 34 33 33 43 44 44 3 العبارات

 البعد
 الرابع

الدرجة 
 الكلية

8 3 -          3.111 3.381 
1 81 3.831 -         3.611 3.313 
6 13 -3.383 3.831 -        3.361 3.111 
3 11 -3.381 3.361 3.818 -       3.613 3.331 
1 63 3.361 -3.381 3.833 3.133 -      3.316 3.813 
3 33 3.881 3.313 3.883 3.833 3.118 -     3.316 3.311 
1 11 -3.333 -3.331 3.311 3.3113 3.811 3.138 -    3.331 3.118 
1 33 -3.313 3.331 -3.811 3.331 3.381 3.316 3.138 -   3.613 3.881 
1 31 3.386 -3.831 3.818 3.311 3.311 -3.316 3.311 3.818 -  3.631 3.183 
83 13 -3.331 -3.386 3.363 -3.838 3.316 -3.363 -3.331 3.881 3.831 - 3.111 3.831 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
 (33جدول رقم )

لبعد اخلامس وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية للمقياس ملدريب البينية لعبارات ا اتمصفوفة معامالت االرتباط
 (344)ن=          األلعاب اجلماعية

 م
 أرقام

 33 33 34 33 33 33 43 44 43 3 العبارات
البعد 
 اخلامس

الدرجة 
 الكلية

8 1 -          3.366 3.131 
1 86 3.661 -         3.311 3.111 
6 18 3.631 3.163 -        3.331 3.338 
3 11 3.631 3.113 3.633 -       3.111 3.313 
1 61 3.811 3.831 3.813 3.638 -      3.336 3.161 
3 31 3.618 3.366 3.331 3.661 3.183 -     3.318 3.313 
1 16 3.133 3.831 3.811 3.831 3.333 3.613 -    3.161 3.313 
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1 38 3.113 3.888 3.133 3.133 3.811 3.613 3.613 -   3.111 3.368 
1 31 3.816 3.113 3.361 3.861 3.861 3.313 3.836 3.111 -  3.313 3.111 
83 11 -3.331 -3.838 -3.331 3.316 -3.311 -3.311 -3.363 -3.331 3.318 - 3.313 -3.361 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
 (33جدول رقم )

البينية لعبارات البعد السادس وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية للمقياس ملدريب  اتمصفوفة معامالت االرتباط
 (344)ن=          األلعاب اجلماعية

 م
 أرقام

 33 34 34 33 33 33 34 44 43 3 العبارات
 البعد

 سادسال
الدرجة 
 الكلية

8 3 -          3.313 3.313 
1 83 3.313 -         3.111 3.683 
6 11 3.613 3.331 -        3.333 3.631 
3 63 3.311 3.631 3.111 -       3.118 3.111 
1 61 3.163 3.313 3.811 3.611 -      3.113 3.381 
3 33 3.811 3.811 3.813 3.111 3.131 -     3.313 3.133 
1 13 3.133 3.113 3.816 3.111 3.831 3.311 -    3.181 3.111 
1 31 3.683 3.613 3.116 3.613 3.111 3.818 3.113 -   3.333 3.361 
1 13 3.863 3.336 3.383 3.113 3.118 3.311 3.333 3.811 -  3.611 3.333 
83 11 -3.886 -3.813 -3.331 -3.861 -3.311 -3.883 -3.181 -3.311 3.818 - 3.363 3.311 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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( مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد السابع وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية 33جدول رقم )
 للمقياس ملدريب األلعاب اجلماعية

 (344)ن= 

 أرقام م
 33 34 33 33 33 33 34 43 43 3 العبارات

 البعد
 السابع

الدرجة 
 الكلية

8 1 -          3.166 3.311 
1 81 -3.813 -         3.113 3.611 
6 16 -3.883 3.888 -        3.138 3.311 
3 68 -3.311 3.331 -3.331 -       3.111 3.366 
1 61 -3.833 3.163 -3.361 3.383 -      3.338 3.813 
3 31 -3.311 -3.311 -3.313 -3.318 3.311 -     3.131 3.313 
1 11 -3.311 3.813 -3.313 3.333 3.316 -3.881 -    3.131 3.813 
1 36 3.333 -3.311 -3.831 3.863 -3.386 3.313 -3.363 -   3.131 3.361 
1 18 -3.833 3.333 3.361 -3.368 -3.381 3.361 3.333 -3.313 -  3.116 3.811 
83 11 -3.311 3.863 -3.338 3.333 3.311 -3.313 -3.331 3.313 3.311 - 3.116 3.313 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (34جدول رقم )
 وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية للمقياس ملدريب األلعاب اجلماعية مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الثامن

 (344)ن= 
 أرقام م

 34 34 34 33 33 33 33 34 34 33 33 33 34 34 43 43 3 العبارات
 البعد
 الثامن

 الدرجة
 الكلية

8 1 -                 3.613 3.636 
1 83 3.616 -                3.861 3.131 
6 13 3.331 3.311 -               3.183 3.881 
3 61 3.813 -368 3.811 -              3.331 3.633 
1 33 -3.311 -3.831 3.833 3.816 -             3.633 3.811 
3 31 3.311 -3.811 3.881 3.811 3.111 -            3.631 3.866 
1 13 -3.833 -3.331 3.316 3.331 3.611 3.113 -           3.118 3.883 
1 33 3.331 -3.333 3.333 3.181 3.833 3.861 3.683 -          3.311 3.618 
1 11 3.333 -3.311 -3.331 3.333 3.311 3.311 3.868 3.813 -         3.811 3.336 
83 13 3.333 -3.311 3.318 -3.361 -3.336 -3.313 -3.338 3.313 3.333 -        3.836 3.363 
88 16 3.831 3.313 3.363 3.133 3.331 3..38 -3.386 3.881 -3.381 -3.361        3.111 3.161 
81 11 3.311 3.331 3.311 3.881 3.311 3.383 3.313 -3.333 -3.811 -3.331 3.611 -      3.331 3.668 
86 11 3.331 -3.336 -3.336 3.888 3.333 3.316 3.831 3.311 -3.881 -3.888 3.111 3.618 -     3.313 3.613 
83 11 3.331 3.61 -3.331 3.838 3.811 3.313 3.383 3.131 -3.311 -3.338 3.661 3.631 3.3611 -    3.118 3.331 
81 13 3.316 -3.311 -3.311 3.831 -3.311 3.311 -3.833 3.838 -3.361 3.311 3.811 3.313 3.181 3.611 -   3.368 3.631 
83 18 3.881 3.388 3.333 3.833 3.318 3.361 -3.316 3.888 -3.311 -3.311 3.361 3.111 3.831 3.631 3.613 -  3.113 3.333 
81 11 3.813 3.313 -3.311 3.183 3.333 -3.331 -3.811 3.311 -3.338 -3.333 3.111 3.836 3.818 3.811 3.111 3.681 - 3.311 3.611 

 ( على التوايل *3.811، 3.831= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (333= 6ثالثًا: فئة املدربني األلعاب الفردية: )ن
إلحصائي الستجاابت مدربني األلعاب الفردية على عبارات مكوانت مقياس األداء املهين للمدرب أواًل: التوصيف ا

 الرايضي
احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء والتفلطح  املتوسطات حساب( 38ويوضح اجلدول التايل )

 لعبارات مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي.
 (34جدول رقم )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء
 والتفلطح واملدى لعبارات مقياس األداء املهين ملدربني األلعاب الفردية

 (344)ن= 

 األبعاد م
 أرقام

 العبارات
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املدى التفلطح االلتواء الوسيط املعياري

8 

إدارة 
 الوقت

8 3.36 3.11 1.333 -8.16 3.11 3.33 
1 1 3.33 3.18 3.333 -3.36 -3.13 6.33 
6 81 6.11 3.13 3.333 3.38 -3.11 6.33 
3 11 6.11 3.13 3.333 -3.31 -8.38 6.33 
1 66 6.11 3.16 3.333 -3.11 -3.11 6.33 
3 38 3.31 3.11 3.333 -8.13 8.83 3.33 
1 31 6.13 3.11 3.333 -3.81 -3.33 3.33 
1 11 3.31 3.11 3.333 -3.61 -3.11 6.33 
1 31 6.13 3.13 3.333 -3.83 -3.11 6.33 
83 16 3.88 3.16 3.333 -3.31 -3.11 6.33 
88 

حتمل 
املسئولية 
 القيادية

 ةنللمه 

1 3.31 3.11 3.333 -3.18 -3.33 3.33 
81 83 3.81 3.11 3.333 -3.31 -3.33 3.33 
86 81 6.11 3.11 3.333 -3.38 -3.61 3.33 
83 13 3.31 3.11 3.333 -313 -8.38 6.33 
81 63 3.11 3.11 1.333 -8.11 3.13 3.33 
83 31 3.61 3.13 1.333 -316 3.16 3.33 
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81 13 3.31 3.11 3.333 -3.13 3.83 3.33 
81 11 3.31 3.13 3.333 -3.31 3.83 3.33 
81 33 3.33 3.13 3.333 -8.36 3.11 3.33 
13 13 3.61 3.13 1.333 -8.11 8.31 3.33 
18 18 3.33 3.16 3.333 -3.63 -3.11 6.33 
11 

االجتاه حنو 
املنافسة 
والفوز 
 والتفوق

6 6.11 8.33 3.333 -3.31 -3.83 3.33 
16 88 6.33 8.33 3.333 -3.33 -3.61 3.33 
13 81 6.11 8.36 3.333 -3.11 -3.31 3.33 
11 11 1.11 8.16 6.333 3.31 -8.33 3.33 
13 61 6.11 8.31 3.333 -3.11 -3.31 3.33 
11 36 1.13 8.33 6.333 -3.31 -8.66 3.33 
11 18 3.31 8.31 3.333 -3.18 3.31 3.33 
11 11 6.18 3.11 3.333 -3.33 3.36 3.33 
63 31 6.33 8.88 3.333 -3.31 -3.11 3.33 
68 11 1.11 8.31 6.333 -3.83 -8.61 3.33 
61 11 6.11 8.33 3.333 -3.11 -3.81 3.33 
66 13 3.83 8.31 3.333 -8.31 3.31 3.33 
63 13 3.11 3.16 1.333 -1.11 3.11 3.33 
61 11 3.68 3.13 1.333 -8.63 8.13 3.33 
63 

الرؤية 
املستقبلية 
لألداء 
 املهين

3 3.81 3.18 3.333 -3.11 3.61 3.33 
61 81 6.18 3.11 3.333 -3.11 -3.11 3.33 
61 13 3.33 8.81 3.333 -8.31 3.11 3.33 
61 11 6.11 3.11 3.333 -3.31 -3.11 3.33 
33 63 3.31 3.13 3.333 -3.36 -3.16 3.33 
38 33 6.11 3.11 3.333 -3.16 -3.11 3.33 
31 11 3.13 3.11 3.333 -3.13 3.11 3.33 
36 33 6.13 8.38 3.333 -3.36 -3.31 3.33 
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33 31 6.13 3.18 3.333 -3.18 3.31 3.33 
31 13 3.31 3.16 3.333 -3.66 -3.18 6.33 
33 

إدارة 
 االنفعاالت

5 3.83 3.11 3.333 -3.11 -3.83 3.33 
31 86 6.33 8.36 3.333 -3.61 -3.61 3.33 
31 18 6.31 8.33 6.333 -3.13 -3.63 3.33 
31 11 1.16 8.83 6.333 -3.31 -3.18 3.33 
13 61 3.38 3.11 3.333 -3.18 -3.13 3.33 
18 31 6.63 8.86 6.333 -3.81 -3.31 3.33 
11 16 6.13 8.33 3.333 -3.18 -3.36 3.33 
16 38 3.83 3.13 3.333 -3.38 -3.18 3.33 
13 31 3.11 3.11 3.333 -3.13 -3.68 3.33 
11 11 3.16 3.13 1.333 -8.11 1.33 3.33 
13 

ضغوط 
ة مرتبط

ابلنواحي 
 االجتماعية

3 6.11 3.11 3.333 -3.31 -3.11 3.33 
11 83 3.61 3.18 1.333 -8.11 8.31 3.33 
11 11 3.11 3.11 1.333 -8.33 3.61 3.33 
11 63 3.63 3.18 3.333 -3.11 3.66 3.33 
33 61 6.11 8.36 3.333 -3.11 -3.33 3.33 
38 33 3.33 3.13 1.333 -8.61 8.61 3.33 
31 13 3.61 3.13 1.333 -8.63 8.81 3.33 
36 31 3.63 3.18 3.333 -8.38 3.11 3.33 
33 13 3.11 3.11 3.333 -8.31 3.38 3.33 
31 11 3.11 3.38 1.333 -8.61 8.11 6.33 
33 

الضغوط 
 املادية

1 6.11 3.13 3.333 -3.13 -3.61 3.33 
31 81 3.11 3.13 1.333 -3.11 3.61 3.33 
31 16 3.61 3.16 1.333 -8.63 8.11 3.33 
31 68 3.63 3.11 3.333 -3.13 3.63 3.33 
13 61 3.63 3.11 1.333 -8.36 3.33 3.33 
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18 31 3.61 3.18 1.333 -8.81 3.16 3.33 
11 11 3.61 3.18 1.333 -8.66 8.13 3.33 
16 36 3.81 3.11 3.333 -3.13 3.61 3.33 
13 18 3.11 3.13 3.333 -3.13 3.11 1.33 
11 11 3.33 3.16 1.333 -8.61 8.16 6.33 
13 

التخطيط 
لعمليات 
التعليم 

والتدريب 
واختاذ 
 القرارات

1 3.81 3.13 3.333 -3.11 3.11 3.33 
11 83 3.11 3.13 1.333 -8.11 1.11 6.33 
11 13 6.11 3.13 3.333 -3.13 -3.11 3.33 
11 61 6.11 8.31 3.333 -3.33 -3.13 3.33 
13 33 3.11 3.11 1.333 -8.81 3.16 3.33 
18 31 3.33 3.16 1.333 -8.61 8.11 3.33 
11 13 3.33 3.13 1.333 -8.31 8.13 3.33 
16 33 3.13 3.11 3.333 -3.13 3.63 3.33 
13 11 3.11 3.33 1.333 -8.13 1.81 6.33 
11 13 3.61 3.13 1.333 -8.33 3.36 3.33 
13 16 3.11 3.11 3.333 -8.88 3.11 3.33 
11 11 3.31 3.18 3.333 -3.31 -3.81 3.33 
11 11 3.63 3.11 1.333 -8.81 3.13 3.33 
11 11 3.13 3.31 1.333 -8.81 3.16 6.33 
13 13 3.83 3.11 3.333 -3.31 -3.38 6.33 
18 18 3.16 3.13 3.333 -3.13 3.86 6.33 
11 11 3.36 3.11 1.333 -8.61 8.31 3.33 

 األرقام مقربة ألقرب رقمني عشرين
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء والتفلطح لدرجات 38يوضح جدول )

  6أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بني الفردية( على عبارات املقياس، ويالحظ  -استجاابت املدربني األلعاب )اجلماعية
 مما يدل على أن درجات املدربني على العبارات تتوزع توزيعاً اعتدالياً.
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 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء (34جدول رقم )
 (344= )ن   والتفلطح واملدى ألبعاد مقياس األداء املهين للمدربني األلعاب الفردية

 املتوسط األبعاد م
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 املدى التفلطح االلتواء الوسيط

 81.33 3.11- 3.33- 38.333 6.11 33.11 إدارة الوقت 8
 11.33 3.36 3.61- 33.333 3.63 31.33 حتمل املسئولية القيادية للمهنة 1
 31.33 3.31- 3.38 11.333 1.11 11.31 والتفوق  االجتاه حنو املنافسة والفوز 6
 13.33 3.63- 3.31 33.333 3.38 33.38 الرؤية املستقبلية لألداء املهين 3
 18.33 3.18- 3.88- 61.333 6.31 61.11 إدارة االنفعاالت 1
 16.33 8.18 3.13- 36.333 6.33 31.11 ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية 3
 18.33 8.13 3.11- 36.333 1.13 31.11 الضغوط املادية 1

1 
التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ 

 13.33 3.18 3.13- 13.333 6.11 11.11 القرارات.

 األرقام مقربة ألقرب رقمني عشرين
مما يدل على أن درجات املدربني على أبعاد املقياس   6( أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بني 31يوضح جدول )

 (.816: 13ياً. ومناسبتها من حيث السهولة والصعوبة ابلنسبة للمدرب الرايضي )تتوزع توزيعاً اعتدال
 مصفوفة معامالت االرتباطات البينية ألبعاد مقياس األداء املهين (33جدول رقم )

 (344)ن=  ملدربني األلعاب الفردية وعالقته ابلدرجة الكلية

إدارة  األبعاد م
 الوقت

حتمل املسئولية 
 القيادية للمهنة

االجتاه حنو 
املنافسة والفوز 

 والتفوق

الرؤية 
املستقبلية 
 لألداء املهين

إدارة 
 االنفعاالت

ضغوط مرتبطة 
ابلنواحي 
 االجتماعية

الضغوط 
 املادية

التخطيط لعمليات 
التعليم والتدريب 
 واختاذ القرارات

الدرجة 
 الكلية

 3.131        - إدارة الوقت 8

1 
حتمل املسئولية 

 3.331       - 3.331 هنةالقيادية للم

6 
االجتاه حنو املنافسة 

 3.116      - 3.111 3.163 والفوز والتفوق

3 
الرؤية املستقبلية لألداء 

 3.311     - 3.183 3.183 3.613 املهين

 3.311    - 3.181 3.613 3.611 3.111 إدارة االنفعاالت 1
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3 
ضغوط مرتبطة 

 3.313   - 3.133 3.311 3.333 3.811 3.831 ابلنواحي االجتماعية

 3.333  - 3.318 3.133 3.311 3.838 3.813 3.331 الضغوط املادية 1

1 
التخطيط لعمليات 
التعليم والتدريب 
 واختاذ القرارات.

-3.331 3.313 3.811 -3.381 3.831 3.313 3.333 - 3.633 

 ( على التوايل *3.31، 3.31= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
 

( أن أبعاد الصورة النهائية ملقياس األداء املهين ملدريب األلعاب الفردية تتميز بصدق عال، حيث 36يوضح جدول )
، وهي تدل على صدق املقياس على اعتبار أن 3.38أن مجيع معامالت االتساق الداخلي له دالة إحصائيًا عند مستوى 

 (.313: 13الدرجة الكلية للمقياس هي حمك للصدق )
 (33ول رقم )جد

 مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد األول
 الكلية ملقياس األداء املهين ملدريب األلعاب الفردية ةوعالقته مبجموع البعد والدرج

 (344)ن= 

 أرقام م
 33 33 33 33 34 33 43 43 3 4 العبارات

 البعد
 األول

 الدرجة
 الكلية

8 8 -          3.116 3.811 
1 1 3.61 -         3.188 3.616 
6 81 3.311 3.811 -        3.163 3.618 
3 11 3.311 3.113 3.613 -       3.111 3.611 
1 66 3.816 3.133 3.831 3.133 -      3.311 3.181 
3 38 3.833 3.313 3.816 3.811 3.311 -     3.633 3.113 
1 31 -3.333 3.818 3.316 3.818 3.313 3.311 -    3.611 3.811 
1 11 3.381 3.881 3.833 3.811 3.313 3.331 3.311 -   3.138 3.818 
1 31 -3.311 3.313 3.331 3.311 -3.313 -3.336 3.311 3.813 -  3.683 3.813 
83 16 -3.18 3.816 3.333 3.811 -3.313 -3.313 3.338 3.316 3.813 - 3.361 3.831 

 ( على التوايل *3.31، 3.31= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (33جدول رقم )

االرتباطات البينية لعبارات البعد الثاين وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين  معامالت مصفوفة
 (344ملدريب األلعاب الفردية )ن= 

 م
 أرقام

 34 33 33 33 34 34 33 43 43 44 4 العبارات
 البعد

 ينالثا
 الدرجة
 الكلية

8 1 -           3.611 3.161 
1 83 3.186 -          3.116 3.681 
6 81 3.811 3.633 -         3.133 3.636 
3 13 3.816 3611 3.611 -        3.383 3.361 
1 63 -3.831 3.331 3.381 -3.311 -       3.181 3.333 
3 31 3.131 3.813 3.811 3.813 -3.813-       3.631 3.136 
1 13 -3.363 3.811 3.813 3.181 3.331 3.381 -     3.311 3.113 
1 11 3.338 3.133 3.111 3.131 3.331 3.311 3.163 -    3.113 3.631 
1 33 3.311 3.131 3.131 3.811 -3.363 3.316 3.113 3.633 -   3.161 3.613 
83 13 -3.811 3.363 3.866 3.311 3.831 -3.331 3.113 3.133 3.133 -  3.611 3.811 
88 18 3.816 3.813 3.833 3.368 -3.381 3.333 3.831 3.861 3.333 3.313 - 3.361 3.131 

 ( على التوايل *3.31، 3.31= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (33جدول رقم )
 مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين ملدريب األلعاب الفردية مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الثالث وعالقته

 (344)ن= 
 أرقام م

 البعد 33 33 33 34 33 33 33 34 33 33 43 43 44 3 العبارات
 الثالث

 الدرجة
 الكلية

8 6 -              3.133 3.616 
1 88 3.611 -             3.611 3.661 
6 81 3.611 3.313 -            3.163 3.318 
3 11 3.838 3.331 3.831 -           3.313 3.661 
1 61 3.161 3.631 3.613 -3.311 -          3.611 3.368 
3 36 3.811 3.313 3.311 3.113 -3.381 -         3.111 3.681 
1 18 3.131 3.311 3.118 3.611 3.331 3.111 -        3.313 3.333 
1 11 3.111 3.811 3.111 3.833 3.111 3.311 3.661 -       3.118 3.361 
1 31 3.111 3.838 3.613 3.111 3.118 3.813 3.361 3.618 -      3.381 3.313 
83 11 3.811 -3.318 3.318 3.361 -3.318 3.133 3.683 3.816 3.161 -     3.116 3.633 
88 11 3.181 3.813 3.116 3.818 3.613 3.813 3.111 3.636 3.111 3.831 -    3.161 3.311 
81 13 3.181 3.366 3.833 3.613 3.861 3.636 3.361 3.131 3.361 3.681 3.631 -   3.116 3.611 
86 13 3.311 3.313 3.838 -3.881 3.368 -3.833 -3.331 -3.331 -3.313 -3.836 -3.311 -3.831 -  3.361 3.318 
83 11 3.816 3.881 3.833 3.833 3.313 3.818 3.133 3.811 3.813 3.861 3.813 3.811 -3.331 - 3.611 3.118 

( على التوايل *3.31، 3.31= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 ( مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الرابع33جدول رقم )
 املهين ملدريب األلعاب الفردية وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء

 (344)ن= 
 م
 

 أرقام
 33 33 34 34 33 33 43 44 44 3 العبارات

 البعد
 الرابع

 الدرجة
 الكلية

8 3 -          3.163 3.181 
1 81 3.683 -         3.131 3.613 
6 13 3.811 3.381 -        3.313 3.311 
3 11 3.333 3.116 3.136 -       3.313 3.111 
1 63 3.113 3.111 3.838 3.611 -      3.131 3.633 
3 33 3.111 3.611 3.331 3.631 3.636 -     3.161 3.138 
1 11 -3.331 3.333 3.381 3.311 3.333 3.311 -    3.631 3.816 
1 33 -3.313 3.333 3.318 3.333 3.318 -3.331 3.886 -   3.113 3.331 
1 31 -3.331 3.311 3.331 3.381 3.813 3.331 3.831 3.381 -  3.681 3.613 
83 13 3.311 3.883 -3.331 3.311 3.311 3.311 3.338 3.311 3.811 - 3.633 3.811 

 ( على التوايل **3.31، 3.31= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (33جدول رقم )
 مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد اخلامس

 القته جبموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين ملدريب األلعاب الفرديةوع
 (344)ن= 

 أرقام م
 33 33 34 33 33 33 43 44 43 3 العبارات

 البعد
 اخلامس

 الدرجة
 الكلية

8 1 -          3.666 3.838 
1 86 3.816 -         3.331 3.631 
6 18 3.381 3.118 -        3.116 3.631 
3 11 3.318 3.363 3.818 -       3.311 3.813 
1 61 3.113 3.813 3.811 -3.381 -      3.338 3.381 
3 31 3.111 -3.363 -3.381 3.116 3.311 -     3.631 3.813 
1 16 -3.861 3.331 3.863 -3.383 3.333 -3.831 -    3.636 3.133 
1 38 3.831- 3.331 3.313 -3.881 -3.336 -3.813 3.611 -   3.613 3.133 
1 31 -3.811 -3.338 3.338 -3.318 -3.311 -3.883 3.831 3.136 -  3.131 3.818 
83 11 -3.81 3.381 3.381 -3.381 3.381 3.311 3.311 3.868 3.831 - 3.113 3.818 

 ( على التوايل **3.31، 3.31= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (33جدول رقم )
 صفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد السادسم

 وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين ملدريب األلعاب الفردية
 (344)ن= 

 م
 أرقام

 33 34 34 33 33 33 34 44 43 3 العبارات
 البعد

 السادس
 الدرجة
 الكلية

8 3 -          3.131 3.161 
1 83 -3.318 -         3.661 3.838 
6 11 -3.313 3.811 -        3.613 3.831 
3 63 -3.13 3.361 3.363 -       3.383 3.838 
1 61 3.361 3.818 3.831 3.338 -      3.313 3.681 
3 33 -3.331 3.331 3.811 3.131 3.831 -     3.311 3.811 
1 13 3.311 3.313 -3.381 3.811 3.831 3.333 -    3.313 3.813 
1 31 3.313 -3.311 -3.883 3.313 -3.311 3.331 3.811 -   3.613 3.311 
1 13 -3.336 -3.313 -3.368 3.838 -3.811 3.886 3.831 3.831 -  3.661 3.381 
83 11 -3.313 -3.311 -3.313 3.331 3.333 3.311 3.316 3.336 3.318 - 3.131 3.316 

 ( على التوايل *3.31 ،3.31= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (34جدول رقم )
مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد السابع وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين 

 للمدرب الرايضي
 (344)ن= 

 أرقام م
 33 34 33 33 33 33 34 43 43 3 العبارات

 البعد
 السابع

 الدرجة
 لكليةا

8 1 -          3.131 3.861 
1 81 3.333 -         3.131 3.833 
6 16 -3.313 3.363 -        3.113 3.311 
3 68 -3.311 3.388 3.336 -       3.383 3.831 
1 61 3.333 3.318 3.836 3.183 -      3.183 3.631 
3 31 -3.311 -3.383 3.331 3.818 3.811 -     3.611 3.13 
1 11 -3.311 -3.336 3.336 3.881 3.836 -3.383     3.611 3.831 
1 36 3.313 -3.311 -3.311 3.333 3.383 -3.311 -3.331 -   3.631 3.311 
1 18 -3.318 -3.881 3.331 3.333 3.311 3.318 3.313 3.361 -  3.611 3.311 
83 11 -3.311 -3.331 -3.863 -3.836 -3.318 -3.336 3.331 3.881 -3.313 - 3.836 3.333 

( على التوايل3.31، 3.31= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (34جدول رقم )
 وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الثامن

 (344)ن= 
 أرقام م

 34 34 34 33 33 33 33 34 34 33 33 33 34 34 43 43 3 العبارات
 البعد
 الثامن

 الدرجة
 الكلية

8 1 -                 3.363 -3.381 
1 83 3.331 -                3.863 -3.311 
6 13 -3.811 -3.333 -               3.636 3.813 
3 61 -3.836 -3.311 3.111 -              3.611 3.113 
1 33 -3.333 3.811 3.318 3.333 -             3.631 3.861 
3 31 3.333 3.331 -3.316 -3.311 3.318 -            3.868 -3.331 
1 13 -3.313 3.381 3.838 3.866 3.386 -3.331 -           3.611 3.888 
1 33 -3.831 -3.33 3.311 3.831 3.338 3.333 3.338 -          3.611 3.861 
1 11 -3.866 -3.336 3.313 3.331 3.313 3.311 -3.311 3.881 -         3.131 3.816 
83 13 -3.833 3.331 3.811 3.318 3.318 -3.813 3.833 3.368 3.311 -        3.636 3.863 
88 16 -3.338 3.381 -3.331 -3.313 -3.311 -3.331 -3.338 3.311 3.333 3.333 -       3.116 3.313 
81 11 -3.311 -3.838 3.311 3.311 3.363 -3.316 3.311 3.831 -3.333 3.311 3.813 -      3.613 3.861 
86 11 -3.311 -3.311 3.313 3.311 -3.313 -3.338 3.161 3.386 3.311 3.816 3.336 3.186 -     3.611 3.368 
83 11 3.331 3.361 -3.331 -3.313 3.311 3.361 -3.318 3.318 3.311 3.311 3.831 -3.311 -3.311 -    3.833 3.883 
81 13 -3.333 -3.831 3.318 3.331 3.313 3.313 3.381 3.363 3.361 3.338 3.331 3.386 3.333 3.331 -   3.113 3.811 
83 18 -3.311 -3.311 3.311 3.313 -3.381 -3.381 3.811 3.883 -3.331 3.338 -3.881 3.311 3.811 -3.838 -3.311 -  3.116 3.336 
81 11 -3.381 3.388 -3.833 -3.331 -3.333 3.331 -3.313 3.361 -3.333 -3.316 -3.331 -3.386 -3.313 -3.333 3.313 3.316 - 3.863 3.333 

 ( على التوايل3.31، 3.31= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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دربني األلعاب اجلماعية لفردية يف أبعاد مقياس اإلعداد املهين وللتعرف على الفروق بني درجات أفراد جمموعة امل
للتعرف على الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات وقيمه "ت" احملسوبة وذلك  للمدرب الرايضي، قاما الباحثان إبجياد

 ( يوضح ذلك.11اجملموعتني، واجلدول التايل رقم )
 (34جدول رقم )

د جمموعة مدربني األلعاب اجلماعية ومدربني األلعاب الفردية يف أبعاد مقياس األداء املهين داللة الفروق بني درجات أفرا
 ية للفروق بني متوسطات اجملموعتنيئللمدرب الرايضي وقيمة "ت" احملسوبة والداللة اإلحصا

 (4444)ن= 

 األبعاد م

 املدربني اجلماعية
 (344)ن= 

 املدربني الفردية
 الفرق بني (344)ن= 

 وسطاتاملت
 قيمة ت
 احملسوبة

 قيمة ف
 احملسوبة

 الداللة
 املتوسط اإلحصائية

 احلسايب
 االحنراف
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 دال 16.11 83.83 6.118 6.113 33.181 1.368 36.183 إدارة الوقت 8
 دال 813.66 1.68 8.113 3.611 31.613 1.616 31.611 حتمل املسئولية القيادية للمهنة 1

6 
نافسة والفوز املاالجتاه حنو 

 دال 611.31 16.16 1.333 1.113 11.316 1.163 38.311 والتفوق

 دال 833.31 81.61 3.638 3.331 33.331 1.611 33.683 الرؤية املستقبلية لألداء املهين 3
 الد 8.11 11.31 1.311 6.313 61.113 6.331 36.631 إدارة االنفعاالت 1

3 
ضغوط مرتبطة ابلنواحي 

 دال 33.11 3.13- 8.381- 6.336 31.113 3.311 38.131 االجتماعية

 دال 88.13 1.31 8.831 1.311 31.118 1.188 36.163 الضغوط املادية 1

1 
التخطيط لعمليات التعليم 
 دال 81.13 8.38- 3.368- 6.116 11.118 3.311 11.113 والتدريب واختاذ القرارات.

 دال 61.61 11.13 13.381 81.613 613.163 86.611 611.131 لدرجة الكليةا
 ( على التوايل1.11، 8.13= )3.38، 3.31* قيمة "ت" عند مستوى 
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بني مدربني األلعاب اجلماعية  3.38( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 11يتضح من جدول )
األداء املهين للمدرب الرايضي لصاحل املدربني األلعاب الفردية، وتراوحت قيم "ت"  ومدربني األلعاب الفردية من نتائج مقياس

 "ت" اجلدولية. ، وهي قيم أعلى من قيم1.18إىل  1.38احملسوبة من 
وللتعرف على ترتيب العبارات يف صورهتا النهائية مت حساب االتساق الداخلي للعبارات وعالقتها بدرجة البعد 

 ( يوضح ذلك.16مدرب ملقياس األداء املهين، واجلدول التايل رقم ) 8333مقياس للعينة األساسية والدرجة الكلية لل
 (33جدول رقم )

وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين  مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد األول
 (4444)ن=  للمدرب الرايضي الرايضي

 م
 أرقام

 33 33 33 33 34 33 43 43 3 4 عباراتال
 البعد
 األول

 الدرجة
 الكلية

8 8 -          3.113 3.811 
1 1 3.831 -         3.188 3.613 
6 81 3.811 3.116 -        3.113 3.331 
3 11 3.313 3.166 3.616 -       3.333 3.311 
1 66 3.311 3.181 3.813 3.631 -      3.313 3.111 
3 38 3.311 3.311 3.888 3.831 3.313 -     3.131 3.811 
1 31 -3.318 3.881 3.833 3.136 3.811 3.831 -    3.313 3.113 
1 11 3.381 3.318 3.816 3.818 3.861 -3.381 3.181 -   3.136 3.161 
1 31 3.333 3.813 3.818 3.838 -3.311 -3.313 3.333 3.818 -  3.381 3.633 
83 16 3.381 3.818 3.813 3.313 -3.388 -3.311 3.311 3.633 3.111 - 3.363 3.183 

 ( على التوايل3.318، 3.331= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (33)جدول رقم 
 للمدرب الرايضي الرايضي وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين البينية لعبارات البعد الثاين اتمصفوفة معامالت االرتباط

 (4444)ن= 

 أرقام م
 34 33 33 33 34 34 33 43 43 44 4 العبارات

 البعد
 الثاين

 الدرجة
 الكلية

8 1 -           3.611 3.661 
1 83 3.811 -          3.311 3.811 
6 81 3.111 3.811 -         3.111 3.331 
3 13 3.831 3.613 3.836 -        3.313 3.811 
1 63 -3.311 3.331 3.318 -3.381        3.136 3.331 
3 31 3.831 3.363 3.861 3.333 -3.333 -      3.683 3.811 
1 13 3.363 3.313 3.811 3.881 3.311 3.318 -     3.313 3.633 
1 11 3.313 3.863 3.111 3.318 3.333 3.811 3.133 -    3.111 3.613 
1 33 3.331 3.333 3.161 3.318 -3.81 3.13 3.683 3.631 -   3.113 3.636 
83 13 -3.831 -3.383 3.836 3.331 3.831 -3.311 3.111 3.811 3.111 -  3.616 3.311 
88 18 3.831 3.831 3.311 3.161 -3.331 3.83 3.313 3.833 3.333 .338 - 3.611 3.111 

 على التوايل( 3.318، 3.331= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي  ( مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الثالث33جدول رقم )
 (4444)ن=                      الرايضي

 أرقام م
 33 33 33 34 33 33 33 34 33 33 43 43 44 3 العبارات

 البعد
 الثالث

 الدرجة
 الكلية

8 6 -              3.136 3.313 
1 88 3.618 -             3.336 3.613 
6 81 3.6 31 3.311 -            3.311 3.111 
3 11 3.118 3.831 3.618 -           3.181 3.131 
1 61 3.116 3.611 3.381 3.811 -          3.318 3.311 
3 36 3.113 3.833 3.631 3.338 3.811 -         3.316 3.311 
1 18 3.131 3.313 3.161 3.611 3.836 3.611 -        3.131 3.611 
1 11 3.113 3.133 3.631 3.113 3.611 3.116 3.613 -       3.136 3.311 
1 31 3.631 3.136 3.333 3.611 3.111 3.633 3.618 3.331 -      3.318 3.183 
83 11 3.111 3.863 3.113 3.313 3.881 3.331 3.111 3.131 3.331 -     3.311 3.311 
88 11 3.133 3.818 3.111 3.161 3.631 3.168 3.113 3.663 3.633 3.133 -    3.168 3.333 
81 13 3.133 3.311 3.813 3.681 3.831 3.613 3.618 3.161 3.631 3.631 3.631 -   3.113 3.633 
86 13 3.363 -3.338 3.311 3.881- -3.336 -3.868 -3.313 -3.381 -3.313 -3.313 3.313 -3.311 -  3.336 3.363 
83 11 3.318 3.313 3.313 3.311 3.831 3.818 3.163 3.833 3.863 3.311 3.311 3.861 -3.388 - 3.111 3.183 

 ( على التوايل3.318، 3.331= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (33)جدول رقم 
 مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الرابع

 وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي الرايضي
 (4444)ن= 

 م
 أرقام

 33 33 34 34 33 33 43 44 44 3 العبارات
 البعد
 الرابع

 الدرجة
 الكلية

8 3 -          3.118 3.113 
1 81 3.611 -         3.113 3.338 
6 13 3.833 3.833 -        3.333 3.816 
3 11 3.611 3.113 3.131 -       3.311 3.666 
1 63 3.113 3.111 3.813 3.331 -      3.111 3.613 
3 33 3.683 3.663 3.813 3.611 3.638 -     3.111 3.633 
1 11 3.383 3.333 3.331 3.331 3.313 3.811 -    3.681 3.188 
1 33 3.383 3.838 3.318 3.831 3.311 3.311 3.831 -   3.386 3.181 
1 31 3.311 3.883 3.313 3.833 3.811 3.313 3.883 3.816 -  3.331 3.313 
83 13 3.311 3.813 3.311 3.836 3.813 3.381 3.333 3.838 3.161 - 3.331 3.118 

 ( على التوايل3.318، 3.331= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
( مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد اخلامس وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية 33جدول رقم )

 ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي الرايضي
 (4444)ن= 

 أرقام م
 33 33 34 33 33 33 43 44 43 3 العبارات

 البعد
 اخلامس

 الدرجة
 الكلية

8 1 -          3.611 3.136 
1 86 3.181 -         3.161 3.311 
6 18 3.831 3.638 -        3.313 3.161 
3 11 3.861 3.118 3.311 -       3.338 3.331 
1 61 3.113 3.161 3.111 3.186 -      3.313 3.331 
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3 31 3.131 3.863 3.138 3.313 3.111 -     3.133 3.366 
1 16 -3.316 3.316 3.813 3.833 3.311 3.313 -    3.381 3.661 
1 38 -3.331 3.831 3.833 3.366 3.336 3.338 3.611 -   3.611 3.111 
1 31 -3.313 3.313 3.313 3.333 3.381 -3.366 3.831 3.133 -  3.631 3.118 
83 11 -3.313 -3.363 -3.331 -3.331 3.338 3.361 3.311 3.316 3.313 - 3.818 3.311 

 ( على التوايل3.318، 3.331= )3.38، 3.31عند مستوى * قيمة "ر" 
 (33جدول رقم )

 مصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد السادس
 وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي الرايضي

 (4444)ن= 

 أرقام م
 33 34 34 33 33 33 34 44 43 3 العبارات

 البعد
 السادس

 الدرجة
 الكلية

8 3 -          3.318 3.638 
1 83 3.811 -         3.333 3.311 
6 11 3.833 3.138 -        3.331 3.311 
3 63 3.811 3.181 3.131 -       3.313 3.816 
1 61 3.883 3.313 3.868 3.831 -      3.338 3.683 
3 33 3.316 3.311 3.838 3.166 3.831 -     3.313 3.883 
1 13 3.831 3.811 3.331 3.186 3.883 3.811 -    33.313. 663.8 
1 31 3.866 3.861 3.361 3.116 3.361 3.883 3.813 -   3.338 833.8 
1 13 3.381 -3.386 -3.383 3.816 -3.316 3.838 3.311 3.811 -  3.636 3.318 
83 11 -3.316 -3.311 -3.331 -3.313 -3.366 -3.311 -3.331 3.331 3.311 - 3.311 8813. 

 ( على التوايل3.318، 3.331= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (33جدول رقم )
 البينية لعبارات البعد السابع اتمصفوفة معامالت االرتباط

 للمدرب الرايضي الرايضي وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين
 (4444)ن= 

 م
 أرقام

 33 34 33 33 33 33 34 43 43 3 العبارات
 البعد
 السابع

 الدرجة
 الكلية

8 1 -          3.161 3.311 
1 81 -3.313          3.661 3.811 
6 16 -3.833 3.333 -        3.111 3.313 
3 68 -3.333 3.313 -3.313 -       3.613 3.831 
1 61 -3.331 3.831 3.338 3.833 -      3.313 3.118 
3 31 -3.313 -3.311 3.331 3.313 3.313 -     3.681 3.831 
1 11 -3.368 3.361 -3.311 3.831 3.311 -3.333 -    3.613 3.118 
1 36 3.361 -3.311 -3.883 3.311 3.386 -3.336 3.381 -   3.111 3.883 
1 18 -3.311 -3.316 3.388 3.311 3.311 3.331 3.868 3.361 -  3.633 3.111 
83 11 -3.311 3.331 -3.311 -3.333 3.381 -3.313 3.336 3.333 3.333 - 3.183 3.333 

 ( على التوايل3.318، 3.331= )3.38، 3.31* قيمة "ر" عند مستوى 
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 (34جدول رقم )
 وعالقته مبجموع البعد والدرجة الكلية ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي الرايضي امنمصفوفة معامالت االرتباطات البينية لعبارات البعد الث

 (4444)ن= 
 أرقام م

 34 34 34 33 33 33 33 34 34 33 33 33 34 34 43 43 3 العبارات
 البعد
 الثامن

 الدرجة
 الكلية

8 1 -                 3.883 3.863 
1 83 3.313 -                3.861 3.811 
6 13 -3.311 -3.311 -               3.111 3.111 
3 61 -3.311 -3.313 3.131 -              3.611 3.681 
1 33 -3.331 3.836 3.311 3.311 -             3.661 3.881 
3 31 3.381 3.331 -3.331 -3.388 3.311 -            3.131 3.381 
1 13 -3.831 3.388 3.833 3.311 3.883 3.333 -           3.611 3.333 
1 33 -3.331 -3.331 3.313 3.838 3.311 3.313 3.831 -          3.611 3.831 
1 11 -3.886 3.331 3.331 3.316 3.363 3.331 3.333 3.881 -         3.811 3.386 
83 13 -3.318 -3.381 3.818 3.316 3.313 -3.313 3.313 3.331 3.833 -        3.111 3.881 
88 16 3.366 3.333 -3.338 3.381 3.333 3.381 -3.316 3.311 3.333 3.313 -       3.336 3.811 
81 11 3.381 -3.868 3.311 3.831 -3.331 -3.336 3.311 3.313 -3.313 3.333 3.161 -      3.618 3.113 
86 11 -3.313 -3.331 3.381 3.331 -3.311 -3.388 3.811 3.313 -3.333 3.333 3.311 3.133 -     3.611 3.363 
83 11 3.316 3.313 -3.883 -3.361 3.881 3.331 -3.331 3.811 3.318 3.316 3.111 3.313 3.831 -    3.613 3.333 
81 13 3.313 -3.831 3.331 3.311 3.333 3.361 -3.313 3.311 3.338 3.361 3.333 3.336 3.311 3.831 -   3.611 3.183 
83 18 -3.361 -3.311 3.333 3.311 3.388 3.331 3.831 3.886 -3.311 -3.338 3.831 3.811 3.811 3.318 3.318 -  3.611 3.313 
81 11 3.381 3.331 -3.863 3.361 -3.381 3.338 -3.311 3.313 -3.381 -3.316 3.883 3.313 3.318 3.313 3.811 3.836 - 3.131 3.381 

 ( على التوايل3.318، 3.331= )3.38، 3.31" عند مستوى * قيمة "ر
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األلعاب الفردية يف الدرجة الكلية ملقياس  -وللتعرف على الفروق بني درجات أفراد جمموعة املدربني األلعاب اجلماعية
إلحصائية للفروق بني األداء املهين للمدرب الرايضي، قاما الباحثان إبجياد وقيمة "ت" احملسوبة وذلك للتعرف على الداللة ا

 ( يوضح ذلك.38متوسطات اجملموعتني، واجلدول التايل رقم )
 (34رقم )جدول 

ملقياس األداء املهين للمدرب  داللة الفروق بني درجات أفراد جمموعة املدربني اجلماعية والفردية ابجملموع الكلي
 ات اجملموعتنيبني متوسط الرايضي وقيمة "ت" احملسوبة والداللة اإلحصائية للفروق

 (4444)ن= 

 املتوسط ن عينة البحث
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 الفرق بني
 املتوسطات

 قيمة ت
 احملسوبة

 الداللة اإلحصائية

 86.611 611.11 333 فئة املدربني اجلماعية
 دال 11.13 13.381

 81.613 613.16 333 فئة املدربني الفردية
 ( على التوايل1.11، 8.13= )3.38، 3.31* قيمة "ت" عند مستوى 

بني مدربني األلعاب اجلماعية  3.38( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 38يتضح من جدول )
ومدربني األلعاب الفردية من نتائج مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي لصاحل املدربني الفردية، وتراوحت قيمة "ت" 

 أعلى من قيم "ت" اجلدولية.(، وهي قيم 11.13احملسوبة )
( 11ويف ضوء املناقشة والتفسري السابق تصبح الصورة النهائية ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي تتكون من )

 عبارة موزعة على مثانية أبعاد وممثلة هلا وهي:
 (،16 -31 -11 -31 -38 -66 -11 -81 -1 -8إدارة الوقت وعباراته ) .8

 (،18 -13 -33 -11 -13 -31 -63 -13 -81 -83 -1ة للمهنة وعباراته )يدحتمل املسئولية القيا .1

 -11 -11 -31 -11 -18 -36 -61 -11 -81 -88 -6فوق وعباراته )تاالجتاه حنو املنافسة والفوز وال .6
13- 13- 11،) 

 (،13 -31 -33 -11 -33 -63 -11 -13 -81 -3الرؤية املستقبلية لألداء املهين وعباراته ) .3

 (،11 -31 -38-16 -31 -61 -11 -18 -86 -1النفعاالت وعباراته )إدارة ا .1

 (11 -13 -31 -13 -33 -61 -63 -11 -83 -3ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية وعباراته ) .3

 (11 -18 -36 -11 -31 -61 -68 -16 -81 -1الضغوط املادية وعباراته ) .1

 -11 -33 -13 -31 -33 -61 -13 -83 -1اراته )التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات وعب .1
 (.3( مرفق )11 -18 -13 -11 -11 -11 -16 -13
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 ميزان التقدير ملقياس األداء املهني للمدرب الرياضي
(= أقل درجة موافقة، بينما 8مت تصحيح املقياس وفقًا مليزان التقدير اخلماسي السابق إيضاحه حيث متثل الدرجة )

، x 1، وأعلى درجة للبعد= عدد عباراته x 8عباراته على درجة موافقة، وأقل درجة للبعد= عدد (= أ1متثل الدرجة )
 والدرجة الكلية للمقياس= جمموع درجات أبعاده الثمانية.

 الزمن التجريبي للمقياس:
 ( مث8333قام الباحث حبساب زمن أداء أول مفحوص يف اإلجابة على املقياس وآخر مفحوص من عينة البحث )

 ق(. 81قام حبساب متوسط األداء وكان )
 االستخالصات:

كما أمكن   -يف ضوء النتائج السابقة اليت مت مناقشتها وتفسريها تتحقق أهداف البحث وصحة تساؤالت البحث
 التوصل إىل االستخالصات التالية:

 الصورة النهائية ملقياس االداء املهين للمدرب الرايضي
( أبعاد، وهي )إدارة 1( عبارة صممت لقياس )11لمدرب الرايضي يف صورته النهائية من )أسفر مقياس األداء املهين ل -

إدارة  -الرؤية املستقبلية لألداء املهين -االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق -حتمل املسئولية القيادية للمهنة -الوقت
لتخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ ا -الضغوط املادية -ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية -االنفعاالت

 القرارات(، وهذا حيقق صحة التساؤل األول الذي ينص على "ما هي أبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي؟".

( عبارة 11ويف ضوء املناقشة والتفسري السابق تصبح الصورة النهائية ملقياس األداء املهين للمدرب الرايضي تتكون من ) -
حتمل املسئولية القيادية للمهنة وعباراته  -1( عبارات، 83إدرة الوقت وعباراته ) -8ة على مثانية أبعاد هم كالتايل: موزع

(، 83الرؤية املستقبلية لألداء املهين وعباراته ) -3( عبارة، 83االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق ) -6( عبارة، 88)
 -1( عبارة، 83ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية وعباراته ) -3عبارة،  (83إدارة االنفعاالت وعباراته ) -1

( عبارة، 81التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات وعباراته ) -1( عبارة، 83) هالضغوط املادية وعبارات
 ايضي؟".وهذا حيقق صحة التساؤل الثاين الذي ينص على "ما هي عبارات األداء املهين للمدرب الر 

بيئة الرايضية املصرية للمدربني األلعاب اجلماعية الأن مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي يتميز بصدق وثبات مرتفع يف  -
 والفردية وذلك من خالل حساب معامل الصدق والثبات.

لية، حيث بلغ معامل ( بني أبعاد املقياس والدرجة الك3.31توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) -
ثبات مقياس األداء املهين للمدربني بطريقة التجزئة النصفية، وتطبيق االختبار وإعادة تطبيقه ومعامل ألفا ومعادلة جومتان 

 3.111، 3.116، 3.111، 3.166على التوايل: 

ر وإعادة تطبيقه ومعامل ألفا بلغ معامل ثبات مقياس األداء املهين للمدربني بطريقة التجزئة النصفية، وتطبيق االختبا -
 3.136، 3.131، 3.111، 3.111ومعادلة جومتان على التوايل: 
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مت حساب صدق مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي عن طريق صدق االتساق الداخلي حيث احنصر ما بني  -
ني واحملليني، حيث  .، ابإلضافة إىل حساب صدق التكوين الفرضي لكل من جمموعيت املدربني الدولي3إىل  83.11

مما أدى ذلك إىل صدق  3.38، 3.31كانت قيمة "ت" احملسوبة أكرب من قيمة "ت" اجلدولية، وذلك عند مستوى 
املقياس للمجموعتني، وهذا حيقق صحة التساؤل الثالث الذي ينص على "ما مدى التحقق من صدق وثبات مقياس 

 األداء املهين للمدرب الرايضي؟".

ء املهين للمدرب الرايضي أعطى صورة أكثر وضوحًا للتعرف على جوانب القوة والضعف لدى املدربني أن مقياس األدا -
 األلعاب الفردية واجلماعية.

ومن واقع البياانت واملعلومات اليت توصل إليها الباحثان من تضافر عينة البحث، وطبيعته وأهدافه، ويف ضوء 
اقشة النتائج ميكن التوصل إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني املدربني اجلماعية املعاجلات اإلحصائية للبياانت ومن خالل من

( يف نتائج مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي لصاحل املدربني األلعاب 3.38(، )3.31والفردية عند مستوى داللة )
ائيًا يف أبعاد مقياس األداء املهين بني اجلماعية، وهذا حيقق صحة التساؤل الرابع الذي ينص على "هل هناك فروق دالة إحص

 املدربني األلعاب اجلماعية والفردية؟
درجات، تنطبق اندرًا=  6درجات، تنطبق أحيااًن=  3ة= ددرجات، تنطبق عا 1امليزان التقديري للعبارات تنطبق دائمًا=  -

 .(1 -3 -6 -1 -8درجة وهذا للعبارات اإلجيابية والعكسية ) 8درجة، ال تنطبق=  1

 ( درجة.11( درجة والدرجة الصغرى )333الدرجة الكلية للمقياس ) -

 ( دقيقة.81الزمن التجرييب للمقياس ) -
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 التوصيات:

ضرورة تطبيق مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي يف جمال الرتبية البدنية والرايضية، حيث يعطي صورة أكثر تبصراً عن  .8
 مث ميكن توجيههم وإرشادهم نفسياً بصورة أكثر فعالية. مفهوم األداء املهين لدى املدربني، ومن

 إعداد مقاييس خاصة متعددة األبعاد للتعامل مع اجلوانب النوعية األخرى جملال الرتبية البدنية والرايضة. .1

 جيب تطبيق مقياس األداء املهين على مراحل عمرية خمتلفة، وعلى اجلنسني. .6

ألداء املهين للمدرب الرايضي مع املدربني للتعرف على اجلوانب اليت حتتاج ضرورة استخدام األخصائي النفسي مقياس ا .3
 لدعم وإرشادية لدى الرايضيني.

 الرايضي نتيجة االهتمام الزائد ابلفوز أو املكسب يف املنافسة. للمدرب العمل على خفض حدة التوتر .1

 ين للمدرب ومنحه اختصاصات وسلطات كافية.التأكيد اجلاد على ضرورة عدم تدخل اإلدارة العليا يف صميم العمل الف .3

 االهتمام بوضع أهداف واضحة وواقعية يف ضوء إمكانيات املدرب الرايضي. .1

 اللجنة األوليمبية والنادي. -االحتاد-االهتمام بتوفري الرعاية األدبية واملادية واالجتماعية للمدرب الرايضي من قبل النقابة  .1

املهنية للمدرب الرايضي وكذلك أساليب االسرتخاء للتخفيف من ضغوط الوقت  االهتمام بتنمية وحتسني املهارات .1
 والعمل التدرييب.

 ضرورة احتواء الربامج التدريبية على اإلعداد النفسي للمدربني جبانب اإلعداد البدين واملهاري واخلططي. .83

مل كثرية منها او  ميكن أن تنشأ نتيجة عميزين اليتضرورة مراعاة احلالة النفسية واملزاجية واالجتماعية للمدربني املت .88
 احلالة املزاجية الشخصية واالجتماعية للمدربني(. -اإلصاابت -)عدم صرف املستحقات املادية

 أن يعمل الباحثون على إجراء دراسات أخرى يف التنمية املهنية على اجلامعات املصرية. .81
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 قائمة املراجع
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 م(: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بريوت.8111أمحد زكي بدوي ) .3

 تطبيقات يف اجملال الرايضي، دار الفكر العريب، القاهرة. -م( تدريب املهارات النفسية1333) أسامة كامل راتب .1

 م(: موسوعة علم النفس، بريوت، مكتبة لبنان.8111أسعد رزوق ) .3
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 بناء مقياس األداء املهني للمدرب الرياضي
 ()أ.م.د/ أمحد نبيه إبراهيم حممد 

 )••( موسي م.د/ مجال رمضان
للمدرب الرايضي  قييم درجة األداء املهين اء املهين للمدرب الرايضي يرى الباحثان أن حتديد وتمن خالل أمهية األد

يف األلعاب الفردية واجلماعية، وكذلك  كجانب تشخيصي وتقييمى يعد جانبا هاما من جوانب اإلعداد النفسي للمدربني
، لذا تكمن مشكلة هذه البحث كمحاولة منهجية علمية التعرف على الفروق يف أبعاد مقياس األداء املهين ابلنسبة للمدربني

للتعرف على مكوانت وأبعاد األداء املهين للمدرب الرايضي، مما قد يسهم يف اإلعداد النفسي هلؤالء املدربني وغريهم من 
يف اجملال الرايضي  خالل تطوير جوانب القوة لديهم، ولتحديد هذا املفهوم رمبا حنتاج إىل وسيلة قياس علمية يستطيع العاملني

 -استخدامها أبسلوب علمي، مما دفع الباحثان إىل بناء وتقنني مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي، ومن أهداف البحث
تقنني الصورة  -حتديد عبارات مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي -حتديد أبعاد مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي

إجياد الفروق بني جمموعيت البحث للمدربني األلعاب اجلماعية واملدربني  -داء املهين للمدرب الرايضيالنهائية ملقياس األ
األداء املهين ما هي عبارات  -ما هي أبعاد األداء املهين للمدرب الرايضي؟ -األلعاب الفردية، ومن تساؤالت البحث

 -ياس األداء املهين للمدربني األلعاب )اجلماعيةما مدى التحقق من صدق وثبات مق -للمدرب الرايضي املقرتحة؟
هل توجد فروق دالة إحصائيًا يف أبعاد مقياس األداء املهين بني املدربني األلعاب اجلماعية والفردية؟، استخدم  -الفردية(؟

جمتمع البحث  الباحثان املنهج الوصفي أبسلوب الدراسة املسحية ملالئمته لطبيعة مشكلة البحث وأهدافه وفروضه، اشتمل
على مدربني األلعاب الفردية واجلماعية من األندية الرايضية التابعة إلشراف اجمللس القومي للرايضة واملشاركني يف خمتلف 

( من األندية الرايضية، 81أنشطة االحتادات الرايضية املعنية يف مجهورية مصر العربية على املستوى احمللي قيد البحث )
( مدرابً من األندية الرايضية، 8333على جمموعة من املدربني يف خمتلف األنشطة الرايضية وعددهم )اشتملت عينة البحث 

( مدرب ابلقاهرة من مدربني األلعاب 333وتنقسم عينة البحث الكلية إىل عينة املدربني األلعاب اجلماعية البالغ عددهم )
( مدرب، اختريوا بطريقة عشوائية من جمتمع 333لبالغ عددهم )اجلماعية ابإلضافة إىل عينة املدربني األلعاب الفردية وا

( أبعاد، وهي 1( عبارة صممت لقياس )11البحث، أسفر مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي يف صورته النهائية من )
قبلية لألداء املهين، إدارة )إدارة الوقت، حتمل املسئولية القيادية للمهنة، االجتاه حنو املنافسة والفوز والتفوق، الرؤية املست

االنفعاالت، ضغوط مرتبطة ابلنواحي االجتماعية، الضغوط املادية، التخطيط لعمليات التعليم والتدريب واختاذ القرارات(. أن 
مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي يتميز بصدق وثبات مرتفع يف البيئة الرايضية املصرية للمدربني األلعاب اجلماعية 

فردية. توجد فروق دالة إحصائية بني املدربني اجلماعية والفردية يف نتائج مقياس األداء املهين للمدرب الرايضي لصاحل وال
 املدربني األلعاب اجلماعية.

                                                            

() جامعة حلوان. -بكلية الرتبية الرايضية للبنني ابلقاهرة -أستاذ مساعد بقسم علم النفس واالجتماع والتقومي الرايضي 
 جامعة األزهر. -بكلية الرتبية الرايضية للبنني ابألزهر -رس دكتور بقسم التدريب الرايضيمد (••)
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Research Summary 

Building measure of professional performance for the sports coach 

  )*( Dr. Ahmed Nabieh Ibrahiem 

  )**(   Dr. Gamal Ramadan Moussa 

Through the importance of the professional performance of the coach athlete believes 

researchers to identify and assess the degree of professional performance coach sports 

aspect diagnostic evaluation is an important aspect of psychological preparation for 

trainers in Games individual and collective, as well as to identify differences in the 

dimensions of scale professional performance for the coaches, so the problem is this 

search attempt a scientific methodology to identify the components and dimensions of 

the professional performance of the coach sports, which may contribute to psychological 

preparation for these coaches and others through the development of the strengths they 

have, and to address the aspects that need to be supported, which helps to raise their 

level, and the possibility of employment in the selection of trained applicants 

nationalism, This is in addition to providing a measure myself again, but he could not be 

reached to the concept of a clear and agreed-upon quality of professional performance, 

and this measure needs to be a measure of scientific can working in the sports field used 

in a scientific manner, which may contribute to benefit the programs of psychological 

preparation to increase the motivation sports for trainers including well affect their 

performance, prompting the researchers to build and regulate professional performance 

measure of a sports coach.- Determine the dimensions of a professional performance 

measure of a sports coach.- Identify phrases scale professional performance for the 

sports coach. 

- Legalize's final measure of professional performance for the sports coach. 

- Find the differences between the two sets of research for trainers collective 

Games and coaches individual games.Find questions:1 - What are the dimensions of the 

professional performance of the proposed sports coach?2 - What are the expressions of 

professional performance of the proposed sports coach in the form of specific 

dimensions?3 - What is the verification of the validity and reliability of professional 

performance scale for coaches Games (collective - individual)?4 - Is there any 

statistically significant differences in the dimensions of the scale of professional 

performance between coaches collective Games and individual and for 

                                                            

)*(Assistant Professor, Department of psychology and sociology and Sports Calendar Faculty of 

Physical Education - Boys Cairo-Helwan university. 

)**(Tutor Doctor, Faculty of Physical Education - Al-Azhar University. 



-443- 

whom?Curriculum and research The researchers used the descriptive method survey 

manner to its relevance to the nature of this research, as they have to choose a sample 

search intentional way among team sports coaches (400 coach), and individual games 

(600 coach) totaling 1000 coach of the research community. Conclusions:1 - resulted in 

a measure of professional performance to coach sports in its final form of (92) is 

designed to measure (8) dimensions, namely (time management, responsibility of 

leadership of the profession, the trend toward competition and winning and excellence, 

vision of the future of professional performance, management of emotions, pressures 

related aspects social, physical pressures, planning for education, training and decision-

making).2 - that the measure of professional performance for the sports coach is 

characterized by honesty and high stability in the environment Egyptian sports trainers 

collective and individual games.3 - There are statistically significant differences 

between the collective and individual coaches in the outcome measure of professional 

performance for the sports coach for trained collective Games and individuality. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

