
النتائج تحليل ومناقشةعرض                                      خامس :                   الفصل ال  
 

 

76 

 . النتائج الخاصة بالالعبين :1
 .الفريق وتماسك وحدة على األثر القرار اتخاذ في المدرب لشجاعة : األول المحور
 فريقكم؟ في القرارات اتخاذ في الوحيد المسؤول ىو المدرب ىل :االول السؤال
 . القرارات اتخاذ في للمسؤولية المدرب تحمل مدى لمعرفة النتائج تبيان (:32) رقم الجدول

 
 . القرارات اتخاذ في للمسؤولية المدرب تحمل مدى لمعرفة النتائج تبيان(:60) رقم شكل

 . القرارات اتخاذ في للمسؤولية المدرب
  نسبتو ما أين العينة أفراد رلموع من 05 صلد والشكل اجلدول نتائج خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 

  ،بينما الفريق داخل القرارات ازباذ يف الوحيد ادلسؤول ىو ادلدرب بأن يرون العينة أفراد رلموع من % 16.66
 يف الوحيد ادلسؤول ىو ليس ادلدرب بأن يرون الالعبني من %  83,33 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من25
 .الفريق داخل القرارات ازباذ

 أعضاء ذلك يف يشاركو بل الفريق داخل القرارات يصنع من وحده ليس ادلدرب أن سبق شلا نستنتج:  االستنتاج
 الرياضة وىذه اجلماعة أىداف ربقيق إىل يؤدي ما وىذا الفريق، يف التفاعالت اجيابية على يدل ما وىذا الفريق
 .عامة بصفة

 الفريق؟ على سلبا أثر شيئا قرر وان للمدرب سبق ىل :الثاني السؤال
 . المدرب يتخذىا التي القرارات ايجابية سلبية لمعرفة النتائج تبيان  (:33) رقم الجدول

 
 . المدرب يتخذىا التي القرارات ايجابية سلبية لمعرفة النتائج تبيان(:60) رقم شكل
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 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 21 أن لنا اتضح والشكل اجلدول نتائج خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 
 العينة أفراد رلموع من 09 ،بينما الفريق على سلبا أثرت أشياء قرر ادلدرب بأن يرون الالعبني من%  70.00

 .الفريق على سلبا أثرت بأشياء قام ادلدرب بأن ينفون الالعبني من 30.00%نسبتو ما أي
 وتؤثر سلبية ادلدربون يتخذىا اليت القرارات معظم أن اجلدول لنتائج مناقشتنا من نستنتج أن ديكننا:  االستنتاج

 وحكمو تصرفاتو يف والعدالة األمور على الصائب باحلكم يتصف أن ادلدرب على جيب حيث .الفريق نتائج على
   .الناس مشاكل على

 الفريق؟ داخل المدرب قرارات أن ترون ىل : الثالث السؤال
 . الفريق داخل المدرب قرارات احترام مدى لمعرفة النسب تبيان  ( :34) رقم الجدول

 
 . الفريق داخل المدرب قرارات احترام مدى لمعرفة النسب تبيان(:60) رقم شكل

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 26 أن والشكل اجلدول خالل من لنا يظهرتحليل ومناقشة النتائج: 
 العينة أفراد رلموع من 04 ،بينما وتطبق زلًتمة الفريق داخل ادلدرب قرارات بأن يرون الالعبني من%  86.66

 .الفريق داخل تطبق ال ادلدرب قرارات أن يرون الالعبني من%  13.33 نسبتو ما أي
 ما وىذا الالعبني طرف من وتطبق زلًتمة، ادلدرب قرارات أن السابقة والنتائج ادلعطيات من نستنتج:  االستنتاج

 . العمل عالقة على القائم والوضوح التفهم على يدل
 لدى قويا مركزا ادلدرب تكسب النفس يف الثقة أن حيث الناجح ادلدرب صفات عنصر يف يتضح ما وىذا

 اهب وااللتزام احًتامها على الالعبني ذبرب والعدوانية العنف طابع القرارات ىذه ادلدرب يكسب أن دون الالعبني
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 الفريق؟ يواجهها التي الصعبة المواقف عند الشجاعة بصفة مدربكم يتصف ىل :الرابع السؤال
 . المدرب صفات لمعرفة النتائج تبيان( :  35) رقم الجدول

 
 . المدرب صفات لمعرفة النتائج تبيان(:60) رقم شكل

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 26 أن والشكل اجلدول خالل من لنا يتبنيتحليل ومناقشة النتائج: 
 يواجهها اليت الصعبة ادلواقف عند الشجاعة بصفة يتصف ادلدرب أن يرون الالعبني من%    86,66
 بصفة يتصف ال ادلدرب أن يرون الالعبني من%  13,33 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 04 الفريق،بينما

 .الصعبة ادلواقف خالل الشجاعة
 عزم زيادة يف تساىم اهنأل الشجاعة بصفة التحلي ىو ادلدرب عمل صلاح مفاتيح أىم من أن نستنتج:  االستنتاج

 القرارات ازباذ يف مهما دورا الشجاعة وتلعب ,مسارىم تعرقل اليت للصعاب وربديهم واجبهم أداء على ادلدربني
 .والالعبني الفريق دبستقبل ادلتعلقة و الصعبة ادلواقف يف جليا وتظهر ، ادلصريية
 ؟ الالعبين على المدرب طرف من يطبق الذي التمييز أن ترون ىل :الخامس السؤال
 . الالعبين بين الفروق إحداث مبدأ على تترتب التي النتائج لمعرفة النسب تبيان(: 36) رقم الجدول

 
 النتائج لمعرفة النسب تبيان(:16) رقم شكل
 بين الفروق إحداث مبدأ على تترتب التي

 .الالعبين
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 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 19 أن لنا يتضح والشكل اجلدول خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 
 أما الفريق وتوازن اختالل إىل يؤدي ادلدرب طرف من يطبق الذي التمييز أن أكدوا الالعبني من%  63.33

 ادلدرب طرف من يطبق الذي التمييز أن يرون الالعبني من%  36.66 نسبتو ما بأي العينة أفراد رلموع من 11
 .شخصيتو من ينقص الالعبني على

 ادلدرب طرف من ادلطبق التمييز ىي الفريق توازن اختالل إىل تؤدي اليت العوامل بني من أن نستنتج:  االستنتاج
 أداء على سلبا يؤثر شلا مهبدبدر  الالعبني ثقة وانعدام والبغضاء العداوة انتشار إىل يؤدي ذلك ألن الالعبني على

 .الفريق ونتائج
 ؟ صائبة كلها المدرب قرارات تعتبرون ىل :السادس السؤال
 . المدرب يتخذىا التي القرارات صواب مدى لمعرفة النتائج تبيان(: 37) رقم الجدول

 
 . المدرب يتخذىا التي القرارات صواب مدى لمعرفة النتائج تبيان(:11) رقم شكل

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 24 أن والشكل اجلدول نتائج خالل من لنا يتبنيتحليل ومناقشة النتائج: 
 ما أي العينة أفراد رلموع من 06 حني ،يف صائبة كلها ليست ادلدرب قرارات يعتربون الالعبني من%  80,00

 .صائبة كلها ادلدرب قرارات أن يعتربون الالعبني من %20,00  نسبتو
 يرضي ال وىذا صائبة غري ادلدربني يتخذىا اليت القرارات معظم أن نستنتج سبق ما خالل من:  االستنتاج
 .للفريق سلبية نتائج إىل يؤدي قد شلا الالعبني
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 المدرب؟ يصدرىا التي القرارات مع تتعاملون كيف:السابع السؤال
 .المدرب قرارات احترام مدى لمعرفة النسب تبيان:  (38) رقم الجدول

 
 مدى لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل
 .المدرب قرارات احترام

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 13 أن والشكل اجلدول نتائج خالل من لنا يتبنيتحليل ومناقشة النتائج: 
 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 16 بينما ادلدرب، يصدرىا اليت القرارات يتقبلون الالعبني من%  43,33
 .القرار حسب أحيانا ادلدرب قرارات مع يتعاملون الالعبني من%  53,33

 الفريق؟ داخل المدرب يؤثر كيف :الثامن السؤال
 . الفريق في المدرب تأثير كيفية لمعرفة النسب تبيان(: 03) رقم الجدول

 
 . الفريق في المدرب تأثير كيفية لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 21 أن لنا يتبني والشكل اجلدول نتائج خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 
 رلموع من 09 بينما بأسلوبو، وليس بشخصيتو يكون الفريق داخل ادلدرب تأثري أن يرون الالعبني من%  70
 .بأسلوبو الفريق داخل يؤثر ادلدرب أن أكدوا 30% نسبتو ما أي العينة أفراد

 يتميز الذي ادلدرب ألن الفريق أفراد على التأثري يف وىام كبري دور ذلا لمدربل أن سبق شلا نستنتج:  االستنتاج
 .وحدة وسباسك واستقرار الفريق ربقيق يف يساىم قوية بشخصية
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 الفريق؟ في المدرب بو يقوم الذي الدور ىو ما :التاسع السؤال
 . الفريق في المدرب دور لمعرفة النسب تبيان (:00) رقم الجدول

 
 دور لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل

 الفريق في المدرب
 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 25 أن والشكل اجلدول خالل من لنا يتضحتحليل ومناقشة النتائج: 

 أي االفراد رلموع من 05 أكد حني يف ، واحد آن يف ومريب مدرب دور يلعب ادلدرب أن يعتربون%  83,33
 ان االفراد من أي يعترب مل حني يف الفريق يف مدرب دور يلعب ادلدرب أن الالعبني من %16.66 نسبتو ما

 .الفريق يف مريب دور للمدرب
 وىذا للمدرب ادلنوط بالدور واعيني الالعبني أن نستنتج اجلدول ىذا نتائج ومناقشة ربليل خالل من:  االستنتاج

 .ادلقبول ادلستوى يف مىنظر  الالعبني أن يؤكد ما

 : األول المحور استنتاج
 ازباذ يف ادلدرب شجاعة بأن صيغت واليت األوىل الفرضية لنا خيدم والذي األول احملور نتائج عرض خالل من

 ادلدرب قرر وأن من أي اخلاص إىل العام من جاءت قد األسئلة وكانت الفريق وسباسك وحدة على تأثر القرارات
 يف ادلدرب شجاعة األول احملور عنوان كان الفريق يف ادلدرب دور إىل الوصول حىت الفريق على سلبا وأثر شيئا
 .القرارات ازباذ
 :يلي ما نستنتج اجلداول من عليها احملصل النتائج خالل ومن

 . الفريق داخل ادلدرب قرارات واحًتام الفريق يف ادلسؤول من معرفة -
 . الفريق ايواجهه اليت الصعبة ادلواقف عند الشجاعة مسة ادلدرب اتصاف -
 .قراراتو كامل احًتام جيب الفريق يف الوحيد ادلسؤول ىو ادلدرب -
 .يزيد من وحدة وسباسك الفريق الفريق داخل ادلدرب تأثري -

 مربي

 مدرب

 كالهما
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 وسباسك وحدة على األثر القرار ازباذ يف ادلدرب لشجاعة " تقول اليت األوىل الفرضية صحة مدى نستنتج وعليو 
 ." الفريق

 .الفريق تماسك وتطوير تنمية في أثر اإلبداع على المدرب لقدرة : الثاني المحور
 ؟ اللعب وتطوير تنويع في يساعد المنافسة أو التدريب أثناء المدرب بو يقوم ما رأيك في :األول السؤال

 . اللعب وتطوير تنويع في اإلبداع دور من للتأكد النتائج تبيان(: 01) رقم الجدول  

 
 . اللعب وتطوير تنويع في اإلبداع دور من للتأكد النتائج تبيان(:11) رقم شكل

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموعجل  من 29 أن صلد والشكل اجلدول نتائج خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 
 اللعب، وتطوير تنويع يف يساعد ادلنافسة أو التدريب أثناء ادلدرب بو يقوم ما أن يرون الالعبني من%  96,66

 أو التدريب أثناء ادلدرب بو يقوم ما أن يرون الالعبني من%  03,33 نسبتو ما أي العينة أفراد من 01 بينما
 .اللعب وتطوير تنويع على يساعد ال ادلنافسة

 خاصة اللعب وتطوير تنويع يف كبري بشكل يساىم ادلدرب إبداع أن نستنتج اجلدول نتائج خالل من:  االستنتاج
 .ادلنافسة أثناء
 الرياضية ادلستويات إىل الوصول يرتبط إذ الناجح ادلدرب صفات عنصر يف الرياضي ادلدرب يف صلده ما وىذا

 .التدريب عملية إدارة على الرياضي ادلدرب قدرات دبدى مباشرا ارتباطا
 
 
 
 
 
 
 

 نعم

 ال

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 ;;.;< <7 نعم

 58.88 56 ال

 655 85 اجملموع



النتائج تحليل ومناقشةعرض                                      خامس :                   الفصل ال  
 

 

83 

 يكون؟ أن رأيكم حسب المدرب على يتوجب ىل :الثاني السؤال
 . الالعبين لدى المفضل المدرب لمعرفة النسب تبيان(: 02) رقم الجدول

 
 . الالعبين لدى المفضل المدرب لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 25 أن والشكل اجلدول نتائج خالل من لنا يتبنيتحليل ومناقشة النتائج: 
 العينة أفراد من 05 بينما التدريب ميدان يف خربة ذو يكون أن جيب رب ادلد أن يرون الالعبني من% 83,33

 خالل من .التدريب ميدان يف شهادة ذو يكون أن جيب ادلدرب بأن يرون الالعبني من % 16,66نسبتو ما أي
 ألن التدريب ميدان يف وكفاءة خربة ذو ادلدرب يفضلون الالعبني أن نستنتج : االستنتاج عليها ادلتحصل النتائج
 .عالية بكفاءة ادلهنة شلارسة يف ىاما دورا تلعب اخلربة

 النجاح؟ إلى تؤدي المدرب طرف من الرياضية التمرينات في التنويع تعتبرون ىل :الثالث السؤال
 . الرياضية التمرينات في التنويع نتائج تبيان ( :03) رقم الجدول

 
 . الرياضية التمرينات في التنويع نتائج تبيان(:10) رقم شكل

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 29 أن والشكل اجلدول خالل من نالحظتحليل ومناقشة النتائج: 
 ما أي العينة أفراد من 1 بينما النجاح إىل يؤدي ادلدرب طرف من التمرينات يف التنويع أن يعتربون% 96.66

 .النجاح إىل يؤدي ال ادلدرب طرف من الرياضية التمرينات يف التنويع أن يعتربون الالعبني من % 03.33 نسبتو
 إىل يؤدي ادلدرب طرف من الرياضية التمرينات يف التنويع استخدام أن نستنتج سبق ما خالل من : االستنتاج

 .والفنية ادلهارية الالعبني قدرات االرتقاء يف يساىم ذلك الن النجاح
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 ذلك؟ تعتبر الثقة المدرب فيك يضع لما :الرابع السؤال
 .العبيو في المدرب ثقة مدى لمعرفة النسب تبيان(: 04) رقم الجدول

 
 ثقة مدى لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل

 .العبيو في المدرب
 33.53 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 16 أن والشكل اجلدول نتائج خالل من لنا يتبني :النتائج تحليل

 أفراد رلموع من 07 بينما للمسؤولية ربمل ذلك يعتربون الثقة فيهم يضع دلا ادلدرب أن يرون الالعبني من% 
 ألدائهم ربسني فيو أنو ذلك يعتربون الثقة فيهم يضع دلا ادلدرب أن يرون % 23.33  نسبتو ما أي العينة

 .بواجبهم القيام عن دافع ذلك يرون  23.33%بينما الرياضي،
 شعور وزيادة ربسيس يف كبري دور بالعبيو ادلدرب لثقة أن نستنتج عليها احملصل النتائج خالل من : االستنتاج
 .بادلسؤولية الالعبني
 الالعبين؟ قدرات تنمية في أثر لو المدرب بو يقوم الذي النفسي التحضير ىل :الخامس السؤال
 .النفسي التحضير أىمية لمعرفة النتائج تبيان(: 05) رقم الجدول

 
 .النفسي التحضير أىمية لمعرفة النتائج تبيان(:10) رقم شكل

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 25 أن صلد والشكل اجلدول نتائج خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 .الالعبني قدرات تنمية يف اثر لو ادلدرب بو يقوم الذي النفسي التحضري أن يرون الالعبني من%  83.33

 تحمل
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 لو ليس ادلدرب بو يقوم الذي النفسي التحضري أن يرون%  16.66 نسبتو أي العينة أفراد رلموع من 05 بينما
 .الالعبني قدرات تنمية يف اثر

 وذلك ادلنافسة أثناء خاصة القدم كرة العيب أداء على تأثري النفسي للتحضري أن سبق شلا نستنتج : االستنتاج
 .مهتقدرا يف الالعبني ثقة زيادة يف جدا مهم النفسي اجلانب الن

 مستواك؟ بتحسن تحس متى :السادس السؤال
 .الالعبين مستوى يتحسن بو الذي المدرب أسلوب لمعرفة النسب تبيان ( :06) رقم الجدول

 
 . الالعبين مستوى يتحسن بو الذي المدرب أسلوب لمعرفة النسب تبيان(:16) رقم شكل

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 19 أن والشكل اجلدول نتائج خالل من لنا يتبنيتحليل ومناقشة النتائج: 
 طاقتهم، حسب يعملون ادلدرب يًتكهم عندما مستواىم بتحسن حيسون مهنبأ يرون الالعبني من%  63.33

 يفرض عندما مستواىم بتحسن حيسون مهنأ يرون%  36.66 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 11 بينما
 .شلكنة طاقة بأقصى العمل ادلدرب عليهم

 العمل أثناء لالعبني ادلدرب طرف من احلرية إعطاء أن اجلدول نتائج مناقشة من نستنتج أن ديكننا : االستنتاج
 .طاقتهم وحسب جبدية ويعملون مستواىم بتحسن حيسون جيعلهم

 
 
 
 
 
 
 
 

 يتركك

 يرفض
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 المدرب؟ عليها يركز التي االشياء ىي ما :السابع السؤال
 .المدرب عليها يركز الذي الجوانب أي لمعرفة النسب تبيان(: 07) رقم الجدول

 
 أي لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل

 . المدرب عليها يركز الذي الجوانب
 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 16 أن والشكل اجلدول نتائج خالل من نالحظتحليل ومناقشة النتائج: 

 رلموع من 09 بينما التكتيكية القدرات على أكثر عملو خالل يركز ادلدرب أن يرون الالعبني من%  53,33
 يف ادلهارية القدرات على عملو خالل يركز ادلدرب أن يرون الالعبني من%  30.00نسبتو ما أي العينة أفراد
 على أكثر عملو خالل يركز ادلدرب أن يرون %  16.66 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 05 حني

 .البدنية الصفات
 من أكثر التكتيكية القدرات على يركز ادلدرب أن نستنتج السابقة والنتائج ادلعطيات خالل نم : االستنتاج
 أداء عند البالغة ألمهيتو نظرا لالعبني جدا مهم التكتيكي للتحضري أن ومنو ادلهارية والقدرات البدنية الصفات
 . القدم كرة العب صفات عنصر يف لنا يتضح ما وىذا ادلقابالت
 الالعبين؟ قدرات تنمية في تساىم المدرب طرف من التدريب في المعتمدة للوسائل ىل :الثامن السؤال
 .الالعبين قدرات تطوير في الوسائل مساىمة لمعرفة النتائج تبيان :(08) رقم الجدول

 
 .الالعبين قدرات تطوير في الوسائل مساىمة لمعرفة النتائج تبيان(:11) رقم شكل

 البدنية

 المهارية

 التكتيكية

 نعم
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 ما أي العينة أفراد رلموع من 25 أن يتضح والشكل اجلدول نتائج خالل من لنا يبنيتحليل ومناقشة النتائج: 
 الالعبني، قدرات تنمية يف يساىم التدريب يف الوسائل على االعتماد أن يرون الالعبني من %83.33  نسبتو
 يساىم ال التدريب يف الوسائل على االعتماد أن يرون%  16.66 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 05 بينما

 .الالعبني قدرات تنمية يف
 وتطوير تنمية يف واضح بشكل يساىم التدريب يف ادلتعددة الوسائل استعمال أن سبق شلا نستنتج : االستنتاج

 .الالعبني قدرات
 عملكم؟ على سلبي تأثير ذات انهترو  التدريبات أثناء المتكررة غياباتكم ىل :التاسع السؤال
 .المدربين عمل على الغيابات لتأثير النتائج تبيان(: 13) رقم الجدول

 
 .المدربين عمل على الغيابات لتأثير النتائج تبيان(:11) رقم شكل

 ما أي العينة أفراد رلموع من 25 أنيتضح  والشكل رقم اجلدول نتائج من لنا يظهر تحليل ومناقشة النتائج:
 من 03 بينما عملهم، على سلبا تؤثر التدريب عن ادلتكررة مهت غيابا أن يرون الالعبني من%  83.33 يعادل
 .عملهم على تؤثر ال التدريب عن ادلتكررة الغيابات أن يرون %16.66 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع

 عن ادلتكررة للغيابات السليب بالتأثري الالعبني علم من الرغم على انو سبق ما خالل من نستنتج : االستنتاج
 .والالمباالة التساىل أسلوب معهم يستعملون ادلدربني أن يؤكد ما وىذا بالغياب يقومون مهنأ إال العمل

 : الثاني المحور استنتاج
 أثر اإلبداع على ادلدرب لقدرة بأن صيغت واليت الثاين الفرضية لنا خيدم والذي الثاين احملور نتائج عرض خالل من
 أثناء ادلدرب بو يقوم ما من أي اخلاص إىل العام من جاءت قد األسئلة وكانت .الفريق سباسك وتطوير تنمية يف

 وكان.ادلدربني عمل على سلبا تؤثر اليت ادلتكررة الغيابات إىل الوصول حىت اإلبداع من نوع فيو ادلنافسة أو التدريب
 .الفريق سباسك وتطوير تنمية يف أثر اإلبداع على ادلدرب قدرة أمهية الثاين احملور عنوان
 : يلي ما نستنتج اجلداول من عليها احملصل النتائج خالل ومن

 .الالعبني قدرات تطوير بغية الرياضية التمرينات يف للتنويع ادلدرب يعريىا اليت القيمة -
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 وبالتايل الالعبني يف يثق ذبعلو وذبربتو ادلدرب فكفاءة كبرية أمهية ذات والالعبني ادلدرب بني العالقة -
 .الفريق وسباسك وحدة يف الزيادة

 .ادلدرب طرف من النفسي العامل على الًتكيز -
 سباسك وتطوير تنمية يف أثر اإلبداع على ادلدرب لقدرة " تقول اليت الثانية الفرضية صحة نستنتج ومنو -

 ".الفريق
 .الفريق تماسك نجاح على األثر االنضباط فرض على المدرب لقدرة : الثالث المحور
 ىو؟ التدريب في بو القيام يجب ما على المدرب تأكيد أن ترى ،ىل رأيك حسب :األول السؤال
 .مبهلمدر  الالعبين احترام مدى لمعرفة النسب تبيان(: 10) رقم الجدول

 
 مدى لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل
 .مبهلمدر  الالعبين احترام
 00.90 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 27 أن لنا يتبني والشكل اجلدول نتائج خالل من :النتائج تحليل

 03 أما األداء ربسني على يساعد التدريب أثناء بو القيام جيب ما على ادلدرب تأكيد أن يرون الالعبني من% 
 أثناء بو القيام جيب ما على ادلدرب تأكيد أن يروا الالعبني من%  10.00 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من

 .لرأيو فرض ىو التدريب
 للمدرب الالعب واحًتام التدريب يف بو القيام جيب ما على ادلدرب تأكيد أن سبق شلا نستنتج : االستنتاج 

 .األداء ربسني على يساعد
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 التدريب؟ عملية نجاح في تساىم العبيو على المدرب طرف من المفروضة القرارات ىل :الثاني السؤال
 .التدريب عملية نجاح على االنضباط فرض أىمية لمعرفة النتائج تبيان(: 11) رقم الجدول

 
 .التدريب عملية نجاح على االنضباط فرض أىمية لمعرفة النتائج تبيان(:11) رقم شكل

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 25 أن يتضح والشكل اجلدول خالل من لنا يتبنيتحليل ومناقشة النتائج: 
 ،أما التدريب صلاح يف تساىم العبيو على ادلدرب طرف من ادلفروضة القرارات أن يرون الالعبني من % 83.33

 ادلدرب طرف من ادلفروضة قرارات أن يرون الالعبني من%  16.66 نسبة ما أي العينة أفراد رلموع من 05
 .التدريب عملية صلاح يف تساىم ال العبيو على

 صلاح يف اثر ادلدرب طرف من االنضباط لفرض أن السابقة والنتائج ادلعطيات خالل من نستنتج : االستنتاج
 ." يف يناء وسباسك الفريق ادلدرب دور يف لنا يتضح ما وىذا .التدريب عملية

 تعتبرونو؟ ماذا األوامر، تنفيذ على الالعب المدرب يجبر عندما :الثالث السؤال
 .المدرب ألوامر الالعبين تنفيذ لمعرفة النسب تبيان(: 12) رقم الجدول

 
 تنفيذ لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل

 .المدرب ألوامر الالعبين
 ما أي العينة أفراد رلموع من 24 أن لنا ، يتضح والشكل اجلدول نتائج خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 

 ربسني على ذلم مساعدة ىو األوامر تنفيذ على لالعبيو ادلدرب إجبار أن يعتربون الالعبني من%  80 نسبتو

 نعم
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 لالعبيو ادلدرب إجبار أن يرون الالعبني من%  13.33 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 04 ،بينما أدائهم
 .ادلبادرة لروح قتل بأنو ذلك تعترب الالعبني من%  06.66 نسبة حني ،يف لالعب تقييد ىو األوامر تنفيذ على

 ربسني على الالعبني مساعدة ىو األوامر تنفيذ على لالعبني ادلدرب إجبار أن نستنتج سبق شلا : االستنتاج
 .جيدة نتائج وربقيق أدائهم،
 مدربكم؟ يعاملكم كيف التدريبية، الحصص عن غيابكم حالة في :الرابع السؤال
 .الالعبين مع المدرب طريقة لمعرفة النسب تبيان (:13) رقم الجدول

 
 لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل
 .الالعبين مع المدرب طريقة

 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 24 أن لنا يتبني والشكل اجلدول خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 ،بينما التدريبية احلصص عن الغياب حالة يف معهم متسامح يكون ادلدرب بأن يعًتفون الالعبني من%  80.00

 عقوبات بفرض يقوم ادلدرب بأن يعًتفون الالعبني من%  13.33 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 04
 حالة يف الفريق من بإبعادىم يقوم ادلدرب بأم يعًتفون الالعبني من  06.66%سبةن حني ،يف عليهم تأديبية
 .التدريبات عن الغياب

 الشكل وىو التسيري يف والتساىل الدديقراطية األساليب يستعملون ادلدربني أغلبية أن نستنتج سبق شلا : االستنتاج
 . الالعبني مع التعامل يف فعالية واألكثر

 
 
 
 
 
 

 فرض

 ابعادكم

 يكون

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
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 مدربكم؟ عمل طريقة تتصف بماذا :الخامس السؤال
 .عملو في المدرب طريقة لمعرفة النسب تبيان(: 14) رقم الجدول

 
 .عملو في المدرب طريقة لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل

 ما أي العينة أفراد رلموع من 23 أن يتضح والشكل اجلدول نتائج خالل من لنا يتبني تحليل ومناقشة النتائج:
 تطبيق يف واحلرص الدائم باحلضور تتصف مهبمدر  عمل طريقة بأن يعًتفون الالعبني من%  76.66 نسبتو

 مهبمدر  عمل طريقة أن يعًتفون الالعبني من%  23.33 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 07 بينما الربنامج،
 . أحيانا العمل أوقات يف احلضور وعدم بالغياب تتصف

 برامج تطبيق عن االنقطاع وعدم وادلواصلة بادلداومة تتصف ادلدربني عمل طريقة أن سبق شلا نستنتج : االستنتاج
 .العام ادلدرب دور عنصر يف الرياضي ادلدرب يف صلده ما وىذا، العمل

 شرحو؟ في التدريب عملية أثناء مدربكم يهتم بماذا :السادس السؤال
 .التدريب عملية في المدرب اىتمام لمعرفة النسب تبيان (:15) رقم الجدول

 
 اىتمام لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل

 .التدريب عملية في المدرب
 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 26 أن يتضح والشكل اجلدول خالل من لنا يتبنيتحليل ومناقشة النتائج: 

 من 04 ،بينما ذبنبو جيب وما عملو جيب دبا التدريب أثناء يهتم مهبمدر  بأن يقرون الالعبني من%  86.66

 الغياب

 الحضور

 عمله

 تجنبه

 االنين

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 78.88 >5 احلضور وعدم الغياب

 ;;.;> 78 وحرصو ادلستمر احلضور

 655 85 اجملموع
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 جيب دبا التدريب عملية أثناء يهتم ادلدرب ألن يقرون الالعبني من%  13.66 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع
 .عملو

 ربقيق يف كبري دور وذبنبو فعلو جيب ما ادلدرب لقيام أن مستنتج عليها ادلتحصل النتائج خالل من : االستنتاج
 .الفريق أفراد وانسجام سباسك وكذا احملكم التنظيم عملية يف مسامهتو خالل من اإلجيابية النتائج

 المباريات؟ أثناء الجيد األداء ترجعون ماذا إلى :السابع السؤال
 .الجيد األداء مصدر لمعرفة النسب تبيان(: 16) رقم الجدول

 
 مصدر لمعرفة النسب تبيان(:16) رقم شكل
 .الجيد األداء

 أي العينة أفراد رلموع من 22 ،أن يتضح والشكل اجلدول نتائج خالل من لنا يظهرتحليل ومناقشة النتائج: 
 من 05 ،بينما الالعبني يف ادلدرب لثقة ادلباريات أثناء اجليد األداء يرجعون الالعبني من%  73.33 نسبتو ما

 ،يف ادلدرب طرف من ادلفروضة للصرامة ذلك يرجعون الالعبني من%  16.66 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع
 .ادلعاملة يف ادلدرب لطريقة ذلك يرجعون الالعبني من 10.00%يف تتمثل خرىاأل نسبةال حني

 .والالعبني ادلدرب بني ادلتبادلة للثقة يرجع اجليد األداء أن نستنتج سبق شلا : االستنتاج
 الفريق؟ داخل االنضباط فرض يتم ىل :الثامن السؤال
 .الفريق في االنضباط فرض على القدرة لمعرفة النسب تبيان(: 17) رقم الجدول

 
 .الفريق في االنضباط فرض على القدرة لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل

 فرض

 ابعادكم

 يكون

 نعم

 ال

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 8.88> 77 بالالعبني ادلدرب ثقة

 ;;.;6 :5 ادلفروضة للصرامة

 65.55 58 ادلعاملة يف ادلدرب طريقة

 655 85 اجملموع

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 85 نعم

 55.55 55 ال

 655 85 اجملموع
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 نسبتو ما أي العينة أفراد رلموع من 30 أن يتضح والشكل اجلدول خالل من لنا يتبنيتحليل ومناقشة النتائج: 
 فرض يوجد ال انو يرى احد ال حني يف الفريق داخل لالنضباط فرض ىناك أن يرون الالعبني من%  100

 .لالنضباط
 .الفريق وسباسك وحدة إىل يؤدي ما وىذا ادلدرب طرف من االنضباط فرض أن نستنتج السابقة النتائج خالل من

 : الثالث المحور استنتاج
 صلاح على األثر االنضباط فرض على ادلدرب لقدرة الثالثة الفرضية لنا خيدم والذي الثالث احملور نتائج خالل من

 وجاءت الفريق سباسك صلاح على األثر االنضباط فرض ادلدرب قدرة أمهية احملور عنوان وكان ،الفريق سباسك
 القيام جيب ما على ادلدرب تأكيد من بداية اآلخر بالسؤال عالقة لو سؤال كل ،حيث ببعضها عالقة ذلا األسئلة

 . الفريق داخل االنضباط فرض يف ادلسؤول من الوصول إىل التدريب يف بو
 : يلي ما نستنتج عليها احملصل النتائج خالل ومن

 . التدريب عملية يف التقدم قصد الالعبني طرف من الفريق داخل االنضباط ضرورة -
 . ادلباريات أثناء اجليد األداء إىل تؤدي الفريق داخل ادلتبادلة الثقة -
 . التدرييب برنارلو تطبيق يف كثريا يساعده للمدرب ادلستمر احلضور -
 . التدريب عملية صلاح يف تساىم العبيو على ادلدرب طرف من ادلفروضة القرارات -
 صلاح على األثر االنضباط فرض على ادلدرب لقدرة ": تقول اليت الثالثة الفرضية صحة مدى نستنتج ومنو -

 ." الفريق سباسك
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 . البيانات الخاصة بالمدربين :1
 الفريق وتماسك وحدة على األثر القرار اتخاذ في المدرب لشجاعة : األول المحور
 ؟ التقنية القرارات باتخاذ المختص من رأيكم حسب :األول السؤال
 . الفريق في المدرب مكانة لمعرفة النسب تبيان(:  18) رقم الجدول

 
 المدرب مكانة لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل

 . الفريق في
 أن يرون العينة أفراد من%  66.66 نسبتو ما صلد والشكل اجلدول نتائج خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 

 العينة أفراد من%  33.33 نسبتو وما  الفريق يف التقنية القرارات ازباذ يف وادلختص الوحيد ادلسؤول ىو ادلدرب
 ادلدربني بني التفاىم يبني ما وىذا الفريق داخل االنضباط فرض يف سلتصني كالمها وادلسؤولني ادلدربني أن يرون

  وادلسؤولني
 يدل ما وىذا وادلسؤولني ادلدربني بني تفاىم وىناك القرارات ازباذ يف الوحيد ىو ادلدرب أن نستنتج : االستنتاج

 بصفة الرياضة وىذه اجلماعة أىداف ربقيق إىل يؤدي ما وىذا الفرق ىذه داخل التفاعالت عملية اجيابية على
 .عامة
 ادلواقف يف عليها االعتماد ديكن اليت قوية القرارات ازباذ على قدرة ادلدرب امتالك خالل من لنا يتضح ما وىذا

 . الصعبة
 
 
 
 
 

 المدرب

 المسؤولين

 كالهما

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 ;;.;; 59 ادلدرب

 55.55 55 ادلسؤولني

 88.88 57 كالمها

 655 ;5 اجملموع
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 رأيكم؟ حسب القرار اتخاذ عملية تتطلب ماذا :الثاني السؤال
 . المدرب طرف من القرارات اتخاذ عملية كيفية لمعرفة النسب تبيان(: 23) رقم الجدول

 
 كيفية لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل
 . المدرب طرف من القرارات اتخاذ عملية

%  100 نسبتو ما أي العينة أفراد كل أن والشكل اجلدول يف ادلبينة النتائج أظهرتتحليل ومناقشة النتائج: 
 ازباذ يف واالرذبال السرعة تغيب ،فيما القرارات ازباذ يف األساسيتان العمليتان مها والتفكري التأين بأن أقروا

 .فيها للًتدد رلال وال مباشرة تكون اليت األخرية ىذه القرارات
 بالتأين يتميزون بل القرار ازباذ يف والًتدد بالسرعة يتميزون ال ادلدربني بأن النتائج خالل من نستنتج : االستنتاج
 . القرار ازباذ قبل والتفكري
 المدرب؟ في أساسية الشجاعة سمة أن تعتبرون ىل :الثالث السؤال
 . المدرب في الشجاعة سمة أىمية نتائج تبيان(: 20) رقم الجدول

 
 المدرب في الشجاعة سمة أىمية نتائج تبيان(:11) رقم شكل

 العينة أفراد كل أن ادلدرب يف الشجاعة مسة بأمهية اخلاص والشكل اجلدول نتائج تشريتحليل ومناقشة النتائج: 
 . ادلدرب يف الشجاعة مسة توفر ضرورة على أكدوا%  100 نسبتو ما أي

 التأني

 السرعة

 التردد

 نعم

 ال

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 القرار ازباذ يف والتفكري التأين

القرار ازباذ يف واالرذبال السرعة  55 55.55 

 55.55 55 القرار ازباذ يف الًتدد

 655 ;5 اجملموع

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 نعم

 55.55 55 ال

 655 ;5 اجملموع
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 أن جيب اليت اذلامة الشخصية السمات من الشجاعة مسة أن نستنتج اجلدول نتائج ربليل خالل من : االستنتاج
 ادلواقف يف ادلدرب تصاحب أن جيب أساسية مسة وىي ادلهنية، حياتو يف الكبرية ألمهيتها وذلك ادلدرب اهب يتحلى
 . الفريق اهب دير اليت الصعبة
 ا؟ىتكتسبو  أين فمن أساسية الشجاعة سمة كانت إذا : الرابع السؤال
 . السمة ىذه مصدر لمعرفة النسب تبيان(: 21) رقم الجدول

 
 ىذه مصدر لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل
 . السمة

 أن يرون العينة أفراد كل أي%  100 نسبتو ما أن لنا يتضح رقم اجلدول خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 .األنصار أو ادلسؤولني من تأخذ وال بالنفس الثقة من مستمدة الشجاعة مسة

 بالشجاعة ادلدرب لتزويد الوحيد ادلصدر ىي بالنفس الثقة أن نستنتج اجلدول نتائج ربليل خالل منو  : االستنتاج
 من أو ادلسؤولني من تستمد ال الشجاعة فسمة الناجح، للمدرب الشخصية ادلكونات من وىي الالزمة

 . األنصار تشجيعات
 العمل؟ فما صائب غير أنو ذلك بعد وتبين ما قرار باتخاذ قمتم إذا :الخامس السؤال
 . صائبة الغير القرارات مع المدرب تعامل كيفية لمعرفة النسب تبيان(: 22) رقم الجدول

 
 . صائبة الغير القرارات مع المدرب تعامل كيفية لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل

 المسؤولين

 االنصار

 الثقة

 تعترفون

 تصرون

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 55.55 55 ادلسؤولني من

 55.55 55 األنصار تشجيعات من

 655 06 بالنفس الثقة من

 655 ;5 اجملموع

 النسبة التكرارات االجابات
وتتحملون ادلسؤولية خبطأكم تعًتفون  5; 655 

 55.55 55 الصائب القرار كان أنو على تصرون

 655 ;5 اجملموع
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 يرون العينة أفراد من%  100 نسبتو ما أن لنا يتبني والشكل اجلدول نتائج خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 
 كانت اهنأ على يصرون وال صائبة غري قرارات بازباذ قيامهم عند مسؤوليتهم ويتحملون بأخطائهم يعًتفون مهنبأ

 .الناجح ادلدرب يف تتوفر أن البد الشخصية السمات من مسة وىي صائبة، قرارات
 اإلصرار وعدم ادلسؤولية وربمل باخلطأ االعًتاف أن نستنتج اجلدول نتائج ومناقشة ربليل خالل منو : االستنتاج

 اهنشأ من اليت الالئقة غري األمور و التصرفات عن للًتاجع واسعا الجملا يفتح ىذا كل ، صائبة الغري القرارات على
 يراىا اليت القرارات مجيع يف النظر يعيد الذي ىو الناجح فالدرب مسريتو، تعرقل و النادي زبدم ال قرارات تنتج أن
 . مناسبة غري

 الفريق؟ داخل المتخذة قراراتكم ترون كيف:السادس السؤال
 . الفريق داخل المدرب قرارات احترام مدى لمعرفة النتائج تبيان(: 23) رقم الجدول

 
 . الفريق داخل المدرب قرارات احترام مدى لمعرفة النتائج تبيان(:10) رقم شكل

 يرون العينة أفراد من%  100 نسبتو ما أن لنا يتضح والشكل اجلدول نتائج خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 والسيطرة مدربيهم لقرارات الالعبني احًتام لنا يؤكد ما ،وىذا وتطبق زلًتمة الفريق داخل ادلتخذة مهتقرارا بأن

 .عليهم
 داخل وتطبق ربًتم ادلدربني طرف من ادلتخذة قرارات أن نستنتج اجلدول ومناقشة ربليل خالل منو  : االستنتاج

 على تفرض عتها وصلا التدريب عملية فنجاح الالعبني على ادلدرب طرف من وربكم سيطرة ىناك أن أي الفريق،
 . األوامر إىل واالنصياع التقبل الالعبني على وتفرض والتماسك االنضباط فرض ادلدرب

 
 
 
 
 

 محترمة

 غير محترمة

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 زلًتمة

 55.55 55 زلًتمة غري

 655 ;5 اجملموع



النتائج تحليل ومناقشةعرض                                      خامس :                   الفصل ال  
 

 

98 

 الالعبين؟ بين الفروق إحداث أسلوب تعتبرون ىل :السابع السؤال
 . الالعبين بين الفروق إحداث عن تترتب التي النتائج لمعرفة النسب تبيان(: 24) رقم الجدول

 
 النتائج لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل
 . الالعبين بين الفروق إحداث عن تترتب التي

 أن يعتربون العينة أفراد من % 100 نسبنو ما أن صلد والشكل اجلدول نتائج خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 ينتهجها اليت اخلطة يف ىذا يدخل ال ،بينما الالعبني قدرات يف ويطور ينمي الالعبني بني الفروق إحداث أسلوب
 . بالنفس الثقة غرس يف أو ادلدرب

 طرف من الالعبني بني الفروق إحداث مبدأ عن ادلًتتبة اجلدول نتائج ومناقشة ربليل خالل من : االستنتاج
 ادلدرب يلزم الرياضية للنتائج األقصى احلد فتحقيق الالعبني، قدرات لتنمية ادلدرب يستعملو أسلوب ىو ادلدرب
 . آلخر شخص من زبتلف اليت واإلمكانيات األخري ىذا الستعدادات طبقا ادلستويات أعلى إىل بالفرد الوصول

 دائما ليس: الفردية الفروق مبدأ الرياضي التدريب خصائص عنصر يف " الرياضي ادلدرب دور" يف نلمسو ما وىذا
 ربدد فردية فروق فهناك الرياضيني لكل الرياضي االصلاز مستوي نفس حيقق موحد تدرييب برنامج استخدام أن

 .ربقيقو شلكن األقصى احلد
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمة

 تنمية

 غرس

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 55.55 55 تنتهجوهنا اليت للخطة خدمة

 55.55 ;5 الالعبني لقدرات تنمية

 655 00 النفس يف الثقة غرس

 655 ;5 اجملموع
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 المدرب؟ في تتوفر أن ينبغي التي السمات ماىي :الثامن السؤال
 . الناجح المدرب سمات أىم لمعرفة النسب تبيان(: 25) رقم الجدول

 
 أىم لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل

 . الناجح المدرب سمات
 يرون العينة أفراد من % 83.33 نسبتو أن لنا يتضح والشكل اجلدول نتائج خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 

 اليت السمة أن يرون العينة أفراد من%  16.66 بينما ، ادلدرب يف تتوفر أن ينبغي اليت السمة ىي الشجاعة بأن
 .االحًتام عن العينة أفراد تغاضى حني يف القرار، ازباذ ىي ادلدرب يف تتوفر أن جيب

 مجلة فيو تتوفر أن ديتهنها من على تفرض التدريب مهنة أن نستنتج النتائج ومناقشة ربليل خالل من : االستنتاج
 والقدرة واحلزم فاإلصرار ، والشجاعة القرار ازباذ على كالقدرة ، ادلهنة متطلبات دلواجهة واخلصائص الشروط من

 يف فريق قيادة إىل يطمح من كل يف توفرىا يتوجب اليت اخلصائص بعض عن تلم ادلسؤولية وربمل التخطيط على
  .الناجح دلدربا مكونات رلملها يف تكن واليت الصفات ذههب التحلي من والبد ، الطائرة كرة

 .الفريق وسباسك وحدة على األثر القرار ازباذ يف ادلدرب لشجاعة " تنص واليت األوىل الفرضية لنا حيقق ما وىذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشجاعة

 اتخاذ 

 االحترام

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 8.88= :5 الشجاعة

 ;;.;6 56 القرار ازباذ

 55.55 55 االحًتام

 655 ;5 اجملموع
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 :األول المحور استنتاج
 ازباذ يف ادلدرب لشجاعة بأن صيغت واليت األول الفرضية لنا خيدم الذي األول للمحور النتائج عرض خالل من

 التقنية القرارات بازباذ ادلختص من أي العام من جاءت قد األسئلة وكانت الفريق وسباسك وحدة على األثر القرار
 . ادلدرب يف تتوفر أن ينبغي اليت السمات إىل الفريق يف

 اجلداول من عليها احملصل النتائج خالل ومن القرارات ازباذ يف ادلدرب شجاعة أمهية األول احملور عنوان وكان
 : يلي ما نستنتج
 العملية ىاتو يف والتفكري التأين وجب وتطبيقها واحًتامها ادلدرب إىل تعود الفريق يف التقنية القرارات ازباذ -

 . الصائبة الغري القرارات ازباذ يف ادلسئولية وربمل االعًتاف مع
 الثقة من السمات ذلاتو مهبواكتسا الشجاعة مثل الناجح مدربلل ادلكونة بالسمات ادلدربني ربلي ميزة -

 . بالنفس
 .الالعبني قدرات تنمية بغية وذلك ادلدرب يستعملو أسلوب ىو الالعبني بني الفروق إحداث أسلوب -
 وحدة على أثر القرار ازباذ يف ادلدرب شجاعة " تقول اليت األوىل الفرضية صحة مدى نستنتج وعليو -

 ."الفريق سباسك
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 .الفريق تماسك وتطوير تنمية في أثر اإلبداع على المدرب لقدرة :الثاني المحور
 الفريق؟ داخل اإلبداعية اللمسة مالحظة يمكننا كيف :األول السؤال
 . االيجابية النتائج حصد في اإلبداعية اللمسة أىمية الكتشاف النتائج تبيان (:26) رقم الجدول

 
 أىمية الكتشاف النتائج تبيان(:16) رقم شكل

 . االيجابية النتائج حصد في اإلبداعية اللمسة
 يرون العينة أفراد من%  100 نسبتو ما أن يتضح والشكل اجلدول نتائج خالل من تحليل ومناقشة النتائج:

 يف اهب يدخل اليت بالتشكيلة وليس ، الفريق يف ادلسجلة النتائج خالل من تظهر للمدرب اإلبداعية اللمسة بان
 . ادلقابالت أثناء جيريها اليت التغيريات أو ادلنافسات
 يف أنو جيد سوف فإنو نفسو مع أمينا ادلدرب كان فإذا ، نتائجو يف تظهر ادلدرب فلسفة أن نستنتج : االستنتاج

 بالفوز اىتمامو تعكس اليت القرارات بعض يتخذ األحيان بعض ويف الفوز على كبرية بدرجة يشدد األوقات بعض
 للعملية ادلدرب نظرة فإن لذلك الفائزين يكافئ تمعجملفا أىدافو خبصوص مشكلة ادلدربون ويواجو بادلباريات
 . النتائج على دائما مركزة تكون التدريبية
 الالعبين؟ قدرات تطوير في أثر لو الرياضية التمرينات في التنويع ىل :الثاني السؤال
 . الرياضية التمرينات تنويع على المدرب تركيز مدى لمعرفة النتائج تبيان(:27) رقم الجدول

 
 . الرياضية التمرينات تنويع على المدرب تركيز مدى لمعرفة النتائج تبيان(:11) رقم شكل

 النتائج

 التشكيلة

 التغيرات

 نعم

 ال

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
ادلسجلة النتائج خالل من  5; 655 

التشكيلة خالل من  55 55.55 

التغيريات خالل من  00 55.55 

 655 ;5 اجملموع

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 نعم

 55.55 55 ال

 655 ;5 اجملموع
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 يرون العينة أفراد من % 100 نسبتو ما أن لنا يتبني والشكل اجلدول نتائج خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 .وادلهارية نية البد الالعبني قدرات وتنمية تطوير يف اثر لو الرياضية التمرينات يف التنويع بأن

 الرياضية التمرينات يف التنويع على يركز ادلدرب أن نستنتج اجلدول نتائج ومناقشة ربليل خالل من : االستنتاج
 .الثانية الفرضية لنا حيقق ما وىذا التدريب جبوانب اإلدلام بدرجة يؤكد ما وىذا التدريبات أثناء

 إلى يعود المنافسة أثناء أو التدريب أثناء الالعبين بو يقوم ما أن تعتبرون ىل رأيكم حسب :الثالث السؤال
 المدرب؟ توصيات
 . الالعبين أداء على اإلبداعية اللمسة دور من للتأكد النتائج تبيان(:28) رقم الجدول

 
 . الالعبين أداء على اإلبداعية اللمسة دور من للتأكد النتائج تبيان(:11شكل رقم )

 ما بأن يرون العينة أفراد من % 100 أن لنا يتبني والشكل اجلدول نتائج خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 يشرحون ادلدربني أن لنا يؤكد ما وىذا ادلدرب توصيات إىل يعود ادلنافسة أثناء أو التدريبات أثناء الالعبون بو يقوم

 .ادلنافسة أثناء وذبنبو عملو جيب ما
 العبيو أداء على تظهر للمدرب اإلبداعية اللمسة أن نستنتج اجلدول نتائج ومناقشة ربليل خالل من : االستنتاج

 .الناجح دلدربا مسات من مسة وىي توصياتو خالل من وذلك التدريب، أو ادلنافسة أثناء سواء
 حقوق العنصر ويف .اجلماعية للجهود ادلنظم الًتتيب و التنسيق على القدرة إن التنظيم عنصر يف صلده ما وىذا

 ادلدرب يستطيع ادلقابل ويف..... التدريب عملية يف واذلامة الرئيسية األعمدة أحد ادلدرب يعترب : وواجباتو ادلدرب
 . الالعبني لدى ادلتعددة ادلواىب و الكامنة الطاقات استخراج

 
 
 
 
 

 نعم

 ال

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 نعم

 55.55 55 ال

 655 ;5 اجملموع
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 إلى؟ يعود العبيكم أداء تحسن أن ترون ىل :الرابع السؤال
 .التدريب أثناء المدرب يتخذه الذي العمل أسلوب معرفة :السؤال من الغرض

 . التدريب أثناء المدرب يتخذه الذي العمل أسلوب لمعرفة النسب تبيان(: 33) رقم الجدول

 
 . التدريب أثناء المدرب يتخذه الذي العمل أسلوب لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل

 بأن يرون العينة أفراد من % 100 نسبتو ما لنا يتبني والشكل اجلدول نتائج خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 يفضلون الالعبني بان لنا يؤكد ما وىذا حبرية، طاقتهم باستغالل الالعبني عمل إىل يعود العبيهم أداء ربسني
 بالنتيجة يأيت أن درجة بأقصى ادلدرب طرف من ادلفروض للعمل ديكن وال معهم، وادلتساىل الدديقراطي ادلدرب
 .احلاالت كل يف ادلطلوبة

 أكثر الالعب جيعل التدريب أثناء العمل يف احلرية إعطاء أن نستنتج النتائج ومناقشة ربليل خالل من : االستنتاج
 . ديكن ما أفضل تقدمي يف الرغبة وإبداء قدراتو إلبراز استعدادا

 ضلو بالدافعية يتميز الناجح ادلدرب إن ادلستوى واقعية عنصر يف الرياضي ادلدرب صيةخش يف هرظي ما وىذا
 .شلكن مستوى أعلى لتحقيق وتوجيههم العبيو دفع إىل يسعي لذلك ونتيجة العالية الرياضية ادلستويات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمل

 العمل

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 باستغالل الالعبني عمل

 55.55 55 على ادلفروض العمل

 655 ;5 اجملموع
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 إلى؟ تؤدي العبيو في المدرب ثقة أن ترون ىل :الخامس السؤال
 . الالعبين في المدرب ثقة عن المترتبة النتائج لمعرفة النسب تبيان(: 30) رقم الجدول

 
 النتائج لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل

 . الالعبين في المدرب ثقة عن المترتبة
 العينة أفراد من%  66.66 نسبتو ما أن لنا يتبني والشكل اجلدول نتائج خالل من تحليل ومناقشة النتائج:

 أفراد من%  33.33 نسبتو ما أما ، ادلباريات أثناء ذلم جيد أداء ربقيق إىل تؤدي العبيو يف ادلدرب ثقة يرون
 .الالعبني لدى ادلسؤولية لروح تنمية ذلك يف يرون العينة

 على التأثري يف كبري دور بالعبيو ادلدرب لثقة أن نستنتج اجلدول نتائج ومناقشة ربليل خالل من : االستنتاج
 .جدا مهم الثقة عامل الن الفريق مع واستقراره الرياضية النتائج وربسنوسباسك الفريق  األداء

 إلى؟ يرجع الالعبين لدى المهارات اكتشاف ىل :السادس السؤال
 . والمعاينة المتابعة على المدرب مقدرة لمعرفة النسب تبيان ( :11) رقم الجدول

 
 .والمعاينة المتابعة على المدرب مقدرة لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل

 يرون العينة أفراد من%  100 نسبتو ما أن يتضح والشكل اجلدول نتائج خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 ىناك وليس التدريبات، أثناء للمدرب ادلستمرة وادلتابعة ادلعاينة إىل يرجع الالعبني لدى ادلهارات اكتشاف بأن

 .ادلهارات الكتشاف الالعبني سبيز معايري

 تنمية

 تزيدهم

 تحقق

 المعاينة

 معايير

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
لديهم ادلسؤولية روح تنمية  57 88.88 

القيام على اإلصرار تزيدىم  55 55.55 

 ;;.;; 04  دجيوسباسك  أداءا ذلم ربقق

 655 ;5 اجملموع

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 وادلتابعة ادلعاينة

 55.55 55 الالعبني سبيز معايري

 655 ;5 اجملموع
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 عن ادلهارات يكتشفون ادلدربني ومعظم جل أن صلد اجلدول نتائج ومناقشة ربليل خالل من نستنتج : االستنتاج
 .التدريبات أثناء ادلعرفية واإلدلام التحكم درجة على يدل وىذا التدريبات أثناء وادلعاينة ادلتابعة طريق

 الالعبين؟ أداء على األثر لو المدرب أن ترون ىل :السابع السؤال
 . الفريق في المدرب دور لمعرفة النتائج تبيان(: 11) رقم الجدول

 
 . الفريق في المدرب دور لمعرفة النتائج تبيان(:10) رقم شكل

 يرون العينة أفراد من % 100 نسبتو ما أن نالحظ والشكل اجلدول نتائج خالل من: تحليل ومناقشة النتائج
 .الالعبني أداء على األثر ذلا ادلدرب شخصية بأن
 .العامة الفرضية حيقق ما وىذا الالعبني أداء على األثر لمدربل أن ستنتج اجلدول ومناقشة ربليل خالل من

 وخصائصو ادلدرب يف الرياضي ادلدرب شخصية االول الفصل يف النظري اجلانب يف يتضح ما وىذا : االستنتاج
 تكون أن عليو يًتتب شلا لو، ادلعاونة األجهزة أفراد ومجيع الالعبني تقدير زلل العقلية قدراتو تكون أن " الفقرة يف

 .الالعبني على قويا تأثريه يكون وبذلك لديك، قناعة ذات تعليماتو
 فريقكم؟ تدريبات تحضير في تعتمدون أساس أي على :الثامن السؤال
 . الفريق تدريبات تحضير في والخبرة التعليمي المستوى أىمية لمعرفة النسب تبيان(:  11) رقم الجدول

 
 أىمية لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل

 . الفريق تدريبات تحضير في والخبرة التعليمي المستوى

 نعم

 ال

 الشهادة

 الخبرة

 كالهما

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 نعم

 55.55 55 ال

 655 ;5 اجملموع

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 55.55 55 الشهادة

 55.55 55 اخلربة

 655 ;5 كالمها

 655 ;5 اجملموع
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 الشهادة أن يرون العينة أفراد من%  100 نسبتو ما أن صلد والشكل اجلدول خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 ادلدرب يؤىالن واخلربة الشهادة حافز أن نستنتج. الفريق لتدريبات للتحضري ضروريان التدريب ميدان يف واخلربة

 .وجو أحسن على بدوره للقيام وبالتايل وادلسؤول ادلريب بصفيت للتحلي
 : الثاني المحور استنتاج

 على ادلدرب لقدرة النحو على صيغت واليت الثانية الفرضية لنا خيدم والذي الثاين احملور نتائج عرض خالل من
 .الفريق سباسك وتطوير تنمية يف أثر اإلبداع
 األول السؤال من األسئلة وجاءت الالعبني قدرات تنمية على وأثره اإلبداع قدرة أمهية : الثاين احملور كان حيث

 تدريبات ربضري يف ادلدربني اعتماد معرفة إىل الوصول حىت اإلبداعية للمسة ادلدرب مالحظة من الثامن السؤال إىل
 . واخلربة الشهادة على فريقهم

 : يلي ما نستنتج اجلداول من عليها ادلتحصل النتائج خالل ومن
 . الفريق يف ادلسجلة النتائج من للمدرب اإلبداعية اللمسة مالحظة -
 . الالعبني قدرات تطوير بغية وذلك الرياضية التمرينات يف للتنويع ادلدرب يعريىا اليت القيمة -
 . جيدة ونتائج مردود على احلصول بغية وذلك طاقتهم باستغالل يعملون الالعبني ادلدرب ترك -
 . ادلباريات أثناء األداء يف ربسني وبالتايل الالعبني يف يثق ذبعلو ادلدرب كفاءة -
 . واخلربة الشهادة على فريقهم تدريبات ربضري يف ادلدربني اعتماد -
 سباسك وتطوير تنمية يف أثر اإلبداع على ادلدرب لقدرة تقول اليت الثانية الفرضية صحة نستنتج ىنا ومن" -

 ."الفريق
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 .الفريق تماسك نجاح على األثر االنضباط فرض على المدرب لقدرة : الثالث المحور
 المدرب؟ ينتهجو الذي األمثل التسيير أسلوب رأيكم حسب ىو ما :األول السؤال
 . الالعبين معاملة في الفعال األسلوب لمعرفة النسب تبيان(: 11) رقم الجدول

 
 األسلوب لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم شكل
 . الالعبين معاملة في الفعال

 أن يرون العينة أفراد من%  66.66 نسبة أن نالحظ والشكل اجلدول خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 نسبتو وما تامة، سيطرة الالعبني على يسيطرون فهم التسيري يف الصرامة أسلوب ىو التسيري يف األمثل األسلوب
 الفردية للفروق راجع وىذا التسيري يف ادلرونة ىو التسيري يف األمثل األسلوب أن يرون العينة أفراد من%  33.33

 .والتوجيهات القرارات احًتام حيث من لالعبني
 ما وىذا التدريب، عملية صلاح يف يساىم ادلدرب طرف من التسيري يف الصرامة أسلوب أن نستنتج : االستنتاج

 .الفريق سباسك صلاح على األثر االنضباط فرض على ادلدرب لقدرة " تنص واليت الثالثة الفرضية لنا حيقق
 النتائج؟ لتحقيق حتمي شرط التدريبات في والمواصلة المداومة ىل :الثاني السؤال
 . المدرب عمل طريقة لمعرفة النتائج تبيان(: 10) رقم الجدول

 
                                                                         . المدرب عمل طريقة لمعرفة النتائج تبيان(:10) رقم شكل

 الصرامة

 المرونة

 التساهل

 نعم

 ال

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 ;;.;; 59 التسيري يف الصرامة

 88.88 57 التسيري يف ادلرونة

 55.55 55 التسيري يف التساىل

 655 ;5 اجملموع

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 نعم

 55.55 55  ال

 655 ;5 اجملموع
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 ادلداومة بأن يرون العينة أفراد من % 100 نسبتو ما صلد(47) اجلدول خالل من: تحليل ومناقشة النتائج
 يف وادلواصلة ادلداومة بصفة ادلدرب ربلي ضرورة وأبدوا اجيابية نتائج لتحقيق ضمين شرط التدريبات يف وادلواصلة

 .السنة بداية يف سطره الذي برنامج ال وتطبيق عملو ذبسيد
 يف ضروري شرط التدريبات يف وادلواصلة ادلداومة أن نستنتج اجلدول نتائج ومناقشة ربليل خالل من : االستنتاج

 .واالستمرار بادلداومة تتميز ادلدربني عمل طريقة أن ضلد ىنا ،ومن االجيابية النتائج ربقيق
 للتعامل مثالية انهترو  التي الطريقة ماىي التدريبية، الحصص عن الالعبين غياب حالة في :الثالث السؤال

 السلوكات؟ ىذه مع
 . التدريبي البرنامج تطبيق في المدرب جدية مدى لمعرفة النسب تبيان(:10) رقم الجدول

 
 مدى لمعرفة النسب تبيان(:16) رقم شكل
                                                                        . التدريبي البرنامج تطبيق في المدرب جدية

 بأن يرون العينة أفراد من % 83.33 نسبتو ما أن لنا تبني والشكل اجلدول خالل من تحليل ومناقشة النتائج:
 بعدم ومعاقبتو الالعب كحرمان تأديبية عقوبات فرض ىي التدريب عن الغيابات مع للتعامل ادلثالية الطريقة
 القادمة ادلقابلة يف اللعب

 ىذا مع للتعامل األمثل الطريقة بأن يرون العينة أفراد من % 16.66 نسبتو ينما الفصل، يكون واصل وإذا
 .فقط يكرر ال وأن االىتمام عدم ىي السلوك

 شلا التدرييب الربنامج تطبيق يف صارمني ادلدربني معظم أن نستنتج اجلدول ومناقشة ربليل خالل ن : االستنتاج
 أو الضرورية احلاالت يف النقد شلارسة ضرورة تتطلب ادلدرب عمل طبيعة أن إذ ،التدريب عملية صلاح يف يساىم
 الالعب حرمان أو العقوبات بعض إيقاع تتطلب

 
 
 

 عدم

 فرض

 أشياء

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 ;;.;6 01 السلوك هبذا االىتمام عدم

 8.88= :5 تأديبية عقوبات فرض

 55.55 55 أخرى أشياء

 655 ;5 اجملموع
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 الفريق؟ داخل االيجابية النتائج حصد على األثر المدرب طرف من االنضباط لفرض ىل :الرابع السؤال
 . االيجابية النتائج تحقيق في الصرامة دور من للتأكد النتائج تبيان(: 10) رقم الجدول

 
                                                                        . االيجابية النتائج تحقيق في الصرامة دور من للتأكد النتائج تبيان(:11) رقم شكل

 يرون العينة أفراد من %  100 نسبتو ما أن لنا يتبني والشكل اجلدول نتائج خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 
 .ادلدرب طرف من تأثري وىذا اجيابية نتائج وربقيق أداء إىل يؤدي الفريق داخل االنضباط فرض بأن

 الربامج تطبيق أثناء واجلد والصرامة االنضباط نستنتج اجلدول نتائج ومناقشة ربليل خالل من : االستنتاج
 .اجيابية نتائج إىل يؤدي ما وىذا النواحي مجيع يف األعلى إىل للوصول الفريق دبستوى االرتقاء قصد التدريبية
 إلى؟ الميدان فوق الجيد العبيكم أداء ترجعون ىل :الخامس السؤال
 . الجيد األداء عوامل لمعرفة النسب تبيان(: 10) رقم الجدول

 
 عوامل لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل
                                                                         الجيد األداء

 يرجعون العينة أفراد %16.66 نسبتو ما أن صلد والشكل اجلدول نتائج خالل منتحليل ومناقشة النتائج: 
 التحضري إىل ذلك يرجعون العينة أفراد من 33.33 %و ادلفروضة للصرامة ادليدان فوق لالعبيهم اجليد األداء
 .ادلادي للتحفيز ذلك يرجعون العينة أفراد من%  50.00 و اجليد

 نعم

 ال

 عالقتكم

 للصرامة

 للتحضير

 للتحفيز

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 نعم

 55.55 55  ال

 655 ;5 اجملموع

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 55.55 55 عالقتكم اجليدة معهم

 ;;.;6 01 ادلفروضة للصرامة

 88.88 57 اجليد للتحضري

 5.55: 58 ادلادي للتحفيز

 655 ;5 اجملموع
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 ادليدان فوق اجليد األداء إىل ادلؤدية العوامل من أن نستنتج اجلدول ومناقشة ربليل خالل من : االستنتاج
 .ادليدان داخل للمدرب التكتيكية الصرامة مع ادلادي والتحفيز اجليد التحضري
 األوامر؟ تنفيذ على الالعبين إجبار أن تعتبرون ىل :السادس السؤال
 . المدرب أوامر سيرورة مدى لمعرفة النسب تبيان(: 16) رقم الجدول

 
 مدى لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل

                                                                         . المدرب أوامر سيرورة
 % 66.66 العينة أفراد من الكبرية النسبة أن لنا يتبني (51)اجلدول نتائج خالل من: تحليل ومناقشة النتائج

%  33.34 أي الالعبني من ادلتبقية النسبة أما  ،أداءه يف تطور األوامر تنفيذ على لالعبني ادلدرب إجبار عتربواا
 .لديو اإلبداع روح تقتل اهنأ

 األوامر تنفيذ علي العبيو جيرب الذي ادلدرب أن نستنتج اجلدول نتائج مناقشة و ربليل خالل من : االستنتاج
 يطور حىت يفعلوه أن جيب دبا الالعبني إجبار ىو فدوره مث ومن الالزمة وادلعرفة اخلربة لديو ادلدرب أن باعتبار
 .االوتوقراطي ادلدرب اجيابيات من وىذا ومستواه أداءه الالعب
 التدريبات؟ أثناء تركيزكم ينصب ماذا على :السابع السؤال
 . المدرب طرف من أىمية األكثر الجانب لمعرفة النسب تبيان(: 11) رقم الجدول

 
 الجانب لمعرفة النسب تبيان(:11) رقم شكل

 يقيده

 يقتل

 يطور

 النظري

 النفسي

 التطبيقي

 العناصر

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 55.55 00 يقيده

 88.88 57 لديو االبتكار روح يقتل

 ;;.;; 59 أدائو يف يطور

 655 ;5 اجملموع

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 55.55 55 النظري اجلانب

 55.55 55 النفسي اجلانب

 88.88 57 التطبيقي اجلانب

 ;;.;; 59  معا الثالثة العناصر

 655 ;5  اجملموع
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                                                                        . المدرب طرف من أىمية األكثر
 يولون العينة أفراد من%  33.33 نسبتو ما لنا يتضح والشكل اجلدول نتائج خالل من: تحليل ومناقشة النتائج

 النظري اجلانب على اىتمامهم يركزون العينة أفراد من%  66.66 و التطبيقي اجلانب على اىتمامهم ويركزون
 ادلدربني لبعض الًتبوي اجلانب إمهال عدم مع البعض لبعضها مكملة وعناصر جوانب وىي والتطبيقي والنفسي

 .الوقت نفس يف ومدربني مسؤولني ادلدربني بان لنا يؤكد ما وىذا
 والعناصر للجوانب كبريا اىتماما يولون ادلدربني أن اجلدول نتائج ومناقشة ربليل خالل من نستنتج : االستنتاج
 .البعض لبعضها وادلكملة التدريب يف األساسية

 التدريبأن  يف الرياضي التدريب مفهوم عنصر يف الرياضي ادلدرب شخصية االول الفصل يف لنا يتضح ما وىذا
 وحىت النفسية أو اجتماعية أو تكتيكية بدنية كانت سواء بالفرد اخلاصة اجلوانب كل على يشمل الرياضي
 . الصحية
 التدريب؟ عملية نجاح في دورلو  المدرب ىل رأيكم في :الثامن السؤال
 . التدريب عملية نجاح في المدرب دور من للتأكد النسب تبيان(: 11) رقم الجدول

 
                                                                         . التدريب عملية نجاح في المدرب دور من للتأكد النسب تبيان(:11) رقم شكل

 لنا أكدوا العينة أفراد من%  100 نسبة أن لنا يتضح والشكل اجلدول نتائج خالل من: تحليل ومناقشة النتائج
 والفنية العلمية قدراتو حسب وذلك الفريق على والسيطرة التدريب عملية صلاح يف دور ذلا ادلدرب شخصية بأن

 .التدريب أثناء عملو وطريقة
 ما وىذا التدريب عملية صلاح يفكبري  تأثري لمدربل أن النتائج ومناقشة ربليل خالل من نستنتج : االستنتاج

 .الثالثة الفرضية لنا حيقق
 
 
 

 نعم

 ال

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 نعم

 55.55 55  ال

 655 ;5 اجملموع
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 التدريب؟ عملية نجاح على سلبي تأثير الفريق داخل الغياب لعامل ىل :التاسع السؤال
 . العمل بمواقيت المدرب انضباط مدى لمعرفة النسب تبيان(: 11) رقم الجدول

 
                                                         . العمل بمواقيت المدرب انضباط مدى لمعرفة النسب تبيان  (:10) رقم شكل

 العينة أفراد من%  100نسبتو ما أن والشكل اجلدول نتائج خالل من لنا يتضح تحليل ومناقشة النتائج:
 ونتائج أداء على كذلك وبالتايل التدريب عملية صلاح على سلبا يؤثر العمل عن واالنقطاع الغياب بأن يدركون
 .الفريق

 األىداف وربقيق العالية ادلستويات إىل الوصول أن نستنتج اجلدول، نتائج ومناقشة ربليل خالل من : االستنتاج
 الفوز إىل الوصول أجل من فيو وادلواصلة وادلداومة العمل دبواقيت بااللتزام إال يأيت ال ادلدرب طرف من ادلسطرة

 تام التزام ىناك كان إذا إال ربدث ال البشر طرف من احملققة العظيمة اإلصلازات أن": كلمان جيمز يقول فكما
 . العمل يف وادلداومة االستمرار على كليا يتوقف التدريب عملية فنجاح " ما شيء اذباه األفراد طرف من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نعم

 ال

 النسبة ادلئوية التكرارات االجابات
 655 ;5 نعم

 55.55 55  ال

 655 ;5 اجملموع
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 : الثالث المحور استنتاج
 على ادلدرب لقدرة : التايل النحو على صيغت واليت الثالثة الفرضية لنا خيدم والذي الثالث احملور نتائج خالل من

 يف أثر االنضباط فرض على ادلدرب قدرة أمهية احملور عنوان وكان ،الفريق سباسك صلاح على األثر االنضباط فرض
 من بداية اآلخر بالسؤال عالقة لو سؤال كل ،حيث ببعضها عالقة ذلا األسئلة وجاءت الفريق سباسك صلاح

 داخل التدريب عملية صلاح على الغياب لتأثري الوصول إىل  (األول السؤال) ادلدرب ينتهجو الذي التمييز أسلوب
 : يلي ما نستنتج اجلداول من عليها احملصل النتائج خالل ومن. الفريق
 عن الالعبني غياب حالة يف تأديبية فرض مع التعامل وكذا ،التسيري يف الصرامة أسلوب ادلدربني انتهاج -

 . التدريبية احلصص
 .والنظرية التطبيقية و النفسية اجلوانب على التدريبات أثناء ادلدربني وتركيز اىتمام -
  إجيابية نتائج وحصد لتحقيق وذلك وادلواصلة ادلداومة مع التدريب عملية صلاح على الغياب عامل تأثري -
 االنضباط فرض على ادلدرب لقدرة " تقول اليت الثالثة الفرضية صحة مدى نستنتج ىذا كل خالل ومن -

  . " الفريق سباسك صلاح على األثر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


