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        " المعوقات المواجهة لمدربي كرة القدم بأندية محافظة الدقهلية "

  
 أعداد 

 محمد فاروق يوسف صالح
  التدريب الرياضىمدرس بقسم 

 جامعة المنصورة -كلية التربية الرياضية 

 

 الملخص

المعوقات المواجهة لمدربي كـرة القـدم بأنديـة محافظـة الدقهليـة وتقـديم تصـور مقتـر   تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على

 مدرب كرة قدم ناشئين وكبار بمحافظة الدقهلية.60لعالج تلك المعوقات وقد استخدم المنهج الوصفي على عينة 

سـح المرجعـي ، اراا الخبـراا و وكانت وسائل جمع البيانات هى المقابلة الشخصية،تطبيق استبيان من تصـميم الباحـ، ،الم 

 . 2كانت المعالجة اإلحصائية هى النسبة المئوية ، معامل االرتباط بيرسون ، التكرار وقيمة كا

وكانت أهم النتائج هى وجود معوقات تواجه مدربي أندية الدقهلية فـي طبيعـة التـدريب كمهنـة ، المسـتقبل المهنـي للمـدرب ، 

لمجتمع ، اإلشراف االدارى ، التعامل مع الالعبين ،اإلمكانيات وقدم الباح، تصور مقتر  لعـالج تلـك العوائد المالية للمدرب، رؤية ا

 المعوقات .

Abstract  

The aim of this study is to identify the obstacles that face football coaches in the 

clubs of Dakahlia Governorate and provide a suggested imagination for treatment of 

those obstacles and  a descriptive approach  was used on a sample of 60  football junior 

and senior coaches in Dakahlia Governorate .                                                                          

The means of data collection were personal interview , the application of 

questionnaire   designed by the researcher , the reference survey and expert opinions. 

The Statistical treatment was done by using the percentage , correlation  

(Pearson),repetition and value of ca2.                                           

The most important results were that the presence of obstacles facing football 

coaches in the clubs of Dakahlia Governorate in the nature of coaching as a profession, 

coach career, financial benefits for the coach ,community look , administrative super 

vision dealing with players and possibilities . The researcher offered a suggestive 

imagination for treatment of these obstacles  
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 لمقدمة ومشكلة الدراسة:ا

أصبح ميدان التدريب في كرة القدم من الميادين 

الهامة في البح، والدراسة لما له من أهمية وارتباط 

كبير بالوصول إلى المستويات الرياضية العالية واعتماده 

على قدرات المدرب الرياضي في إدارة عملية التدريب 

على الرعاية وإعداد الالعبين للمنافسات وكذلك قدرته 

 والتوجيه والتعليم واإلرشاد لالعبيه .

( أن 2000ويذكر محمد كشك ، أمرا هلل البساطي)

كرة القدم تحظى بشعبية هائلة على المستوى المحلى 

والعالمي ، لذا تعانقت كل الجهود العلمية والخبرات 

العملية نحو تطور المستوى الفني لهذه اللعبة والذي 

لفرق فيها يوما بعد يوم وأصبح يظهر ارتفاع مستوى ا

األداا فيها يعتمد على شكل العمل الجماعي إلى درجة 

 (1:14عالية من التفاهم واإلتقان .)

لذلك اهتمت التوجهات العالمية الحديثة بمهنة  

مدرب كرة القدم وجعلت منه الموجه األول والمشرف 

العام على عملية التدريب والتعليم في ضوا استخدامه  

لألساليب والطرق الحديثة في التدريب الرياضي  الماهر

.فنجا  العملية التدريبية في كرة القدم الحديثة بأساليبها 

المختلفة يعتمد بشكل أساسي على مدرب كرة القدم فهو 

المصدر األهم للمعرفة والعامل الفاعل والمرتكز األهم 

 لعملية التدريب بكل ما يحيط بها .

(أن مدرب كرة القدم 2001ويذكر حسن ابوعبده )

هو حجر الزاوية في العملية التدريبية والتعليمية والذي 

يسهم في بناا الالعبين لتحقيق أعلى المستويات 

الرياضية وقد ثبت من خالل أداا الدراسات النفسية 

% 60والتربوية أن نجا  عملية التعلم والتدريب يرجع 

إلى منها للمدرب وحده وقد يكون إرجاع هذه األهمية 

فعالية الدور الذي يقوم به بحكم وضعه القيادي في 

 (28: 6عملية التدريب . ) 

( على أن وصول 1997لذا يؤكد محمد عالوى )

الالعب إلى أعلى المستويات الرياضية يتحدد بعدة 

عوامل أهمها المدرب الرياضي إذ يرتبط الوصول إلى 

ب المستويات العالية ارتباطا وثيقا بمدى قدرات المدر

على إدارة عملية التدريب أي على تخطيط وتنظيم وتنفيذ 

وتقويم عملية التدريب وعلى قدراته في إعداد الالعب 

للمنافسات الرياضية وإدارته لها وفى ضوا ذلك كله 

يمكن النظر إليه كقائد يقوم باإلدارة الفنية للفريق أو 

 (*.19:13الالعبين.)

لتدريب من ويعتبر إعداد مدرب كرة القدم لمهنة ا

أهم الجوانب األساسية لالرتقاا والتقدم بالعملية 

التدريبية فالتفوق الرياضي هو محصلة لعدة عوامل من  

أهمها انعكاس الفلسفة التدريبية للمدرب ذو الخبرات 

العلمية والمعرفية والفنية في انتقاا الالعبين وإعدادهم 

جب لمستويات البطولة في ضوا اإلمكانات المتاحة لذا ي

أن يلم مدرب كرة القدم بأحدث التطورات المعرفية 

 والفنية التي يحتاجها أثناا عمله في مهنة التدريب . 

 (6 :29) 

( أن كرة 2001ويذكر غازي يوسف واخرون ) 

القدم أخذت شكال جديدا في العديد من الجوانب التي 

يتطلبها األداا التنافسي فنرى إبداعات المدربين المتباينة 

ق اللعب والتي نتج عنها اختالف في الخطط في طر

الهجومية والدفاعية الفردية والجماعية والتي استلزمت 

درجة عالية ومتميزة من األداا الحركي خالل مواقف 

 (207:12اللعب األكثر تعقيدا.)

ــدد  ــدم تتح ــرة الق ــي ك ــة ف ــة التدريبي ــون العملي ولك

بعوامــل عــدة مــن أهمهــا الالعــب، المــدرب، محتــوى 

يب ،اإلعـــداد ، النـــواحي اإلداريـــة ، والمجتمـــع التـــدر

،اإلمكانات وكلها تهدف لالرتقاا بمستوى الالعبين لــذلك 

يتضح أهمية مهنة التدريب الرياضي والتي تعتبــر جامعــا 

لكل هذه المحددات والتــي تتعــرع للعديــد مــن المعوقــات 

التــي تــؤثر بشــكل ســلبي علــى تحقيــق األهــداف الخاصــة 

أجرى العديــد مــن البــاحثين دراســات  بعملية التدريب .فقد

تناولت المعوقات المختلفة في األنشــطة الرياضــية والتــي 

( ،يحيـــى 19()1990منهـــا دراســـة مصـــطفى النـــوبي )

ــد)  ــدين محمـ ــياا الـ ــريف 23()1992إسماعيل،ضـ (، شـ

 (، عمـــــــرو عبـــــــد الســـــــالم8()2008إســـــــماعيل )

( كمــا أشــارت 15()2012(، محمد فوزي )11()2012) 
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ـ  ــات كــال ـم (، إبــراهيم 4()1993ن بســام هــارون)دراس

( إلى أهمية دراسة المعوقات في مجــال 1()1994صبا )

كرة القدم والذي ندرت فيه تلــك الدراســات علــى مســتوى 

 التحكيم والتدريب واإلدارة.

ومن خالل عمل الباح، كمدرب بأحد أندية الدقهلية 

لكرة القدم الحظ أن مهنة تدريب كرة القدم في محافظة 

ة تواجه العديد من المعوقات والتي تتسبب في الدقهلي

معاناة المدربين وتمثل تحديات كبيرة تحد من قدراتهم 

وخبراتهم للوصول بالالعبين إلى المستويات الرياضية 

المطلوبة وتحقيق النتائج االيجابية ويتضح ذلك جليا في 

عدم وجود أي من أندية الدقهلية الكبيرة في الدوري 

 لعدة سنوات متتالية .الممتاز المصري 

لذا يرى الباح، أن محاولة الكشف أو التعرف على 

طبيعة تلك المعوقات التي تواجه مدربي كرة القدم بأنديــة 

محافظـــة الدقهليـــة ربمـــا قـــد يســـهم فـــي تقـــديم بعـــ  

المقترحات الممكنة للتغلب عليها وإيجاد الحلول المناسبة 

 .ك الدراسةتلمستقبال األمر الذي دفع الباح، إلجراا مثل 

 هدف الدراسة 

يهدف البح، إلــى التعــرف علــى" المعوقــات التــي 

 تواجه مدربي كرة القدم بأندية محافظة الدقهلية " 

 تساؤالت الدراسة

مــا المعوقــات التــي تواجــه مــدربي كــرة القــدم بأنديــة  ▪

 محافظة الدقهلية ؟ 

ما التصور المقتر  لعالج تلك المعوقات التــي تواجــه  ▪

 دم بأندية محافظة الدقهلية؟ مدربي كرة الق

 الدراسات السابقة  

( بدراسة حول   4( )1993قام بسام هارون) -1

المشكالت التي تواجه مدربي كرة القدم في األردن 

 24واستخدم المنهج الوصفي على عينة عددها 

مدرب من أندية الدرجة األولى والثانية باألردن 

ل وأظهرت النتائج أن مجال الشئون اإلدارية احت

المرتبة األولى ثم الشئون الفنية ثم الشئون المهنية  

والشئون المالية في المرتبة الرابعة وأخيرا 

 اإلمكانات واألدوات في المرتبة الخامسة.

 (بدراسة بهدف1( )1994) صبا  قام إبراهيم -2

 المدربين تواجه التي المعوقات على التعرف

 الغربية في الضفة الرياضي بالتدريب  العاملين

 عينة على الدراسة وطبقت .لها المقترحة والحلول

 مختلفة رياضية العاب في (مدربا108) من مكونة

 الباح، واستخدم .العمدية بالطريقة اختيارهم تم

 من مكون استبيان وأعد .الوصفي المنهج

 جميع  أن الدراسة نتائج أهم ومن فقرة194

 لدرجة حادة معوقات المعوقات كانت مجاالت

 أكثر بالحكام المتعلقة المعوقات مجال نوكا كبيرة،

مجال  كانت فقد حدة أقلها أما حدة، المجاالت

 الحلول مجاالت جميع وإن االجتماعية المعوقات

 هي بالحكام المتعلقة المعوقات لمجال المقترحة

 مجال كان بينما المقترحة مناسبة، الحلول أكثر

 .مناسبة أقلها المالية للمعوقات المقترحة الحلول

(  17( )2004قام محمود الحليق ، أمان خصاونة ) -3

بدراسة بعنوان المعوقات التي تواجه العبي كرة 

الطاولة في األندية األردنية واستخدم المنهج 

العب وكانت أهم النتائج أن  84الوصفي على عينة 

هناك معوقات فنية ، معوقات نفسية وإدارية ، 

 اجتماعية ،مالية.

( دراسة بعنوان  8( )2008قام شريف إسماعيل ) -4

معوقات انتشار رياضة المالكمة بمحافظات الوجه 

القبلي وتهدف الدراسة إلى التعرف على معوقات 

انتشار رياضة المالكمة بمحافظات الوجه القبلي 

وقد استخدم الباح، المنهج الوصفي واشتملت 

وكان أهم النتائج التي توصل  239عينة البح، 

قات إدارية ومعوقات من إليها الباح، وجود معو

ناحية اإلمكانيات والحوافز للمشاركين إلى جانب 

 المعوقات الفنية .

(بدراسة بعنوان 11()2012قام عمرو عبد السالم ) -5

إستراتيجية لمواجهة المشكالت الفنية واإلدارية 

لدى الرياضيين المعاقين بدنيا في ج.م.ع وهدفت 

شكالت  الدراسة إلى وضع إستراتيجية لمواجهة الم

الفنية واإلدارية لدى الرياضيين المعاقين بدنيا في 

ج.م.ع واستخدم المنهج الوصفي على عينة من 

الرياضيين المعاقين بدنيا وعدد من مدربي األنشطة  

الرياضية وكانت أهم النتائج قلة المنشات 

،والمالعب الرياضية ، وقلة األجهزة واألدوات ، 

مي في وضع وعدم االعتماد على األسلوب العل
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الخطط الرياضية ، وضعف مصادر التمويل وقلة 

الميزانية وأوصى بضرورة تطبيق اإلستراتيجية 

 المقترحة.

(بدراسة بعنوان 15()2012قام محمد حسين ) -6

التعرف على المعوقات المؤثرة على تقدم رياضة 

المبارزة بجمهورية مصر العربية واستخدم الباح، 

رد من محافظتي ف  70المنهج الوصفي على عينة 

القاهرة واإلسكندرية مدربون وإداريون وأعضاا 

مجالس إدارة وكانت أهم النتائج أن هناك ضعف 

في اإلقبال على رياضة المبارزة مقارنة بالرياضات 

االخري لعدم وجود حوافز ، إمكانيات مادية ، 

 انعدام دور اإلعالم وقلة المدربين المتخصصين. 

(بدراسة 1997( )26) Tancred قام تانكريد -7

بعنوان التعرف على أوجه القصور في اإلجرااات  

المتبعة في المراكز وتهدف الدراسة التعرف على 

أوجه القصور في اإلجرااات  المتبعة في المراكز  

والتعرف على المشكالت التي تواجه الشباب 

واستخدم الباح، المنهج الوصفي واشتملت عينة  

جلترا من مركز رياضي بان 120البح، على 

مختلف القطاعات وكان من أهم النتائج أن المملكة 

المتحدة ال تعطى االهتمام الكامل للرقابة على 

مراكز الشباب مما يجعل مستوى التدريب بها 

 ضعيف إلى جانب وجود اإلدارة المتسلطة.

  Martinez Raymond قام مارتين ريموند  -8

(بدراسة بعنوان معرفة المعوقات 24( )1998)

تؤدى إلى عدم ممارسة الطلبة للنشاط  التي

الرياضي وتهدف الدراسة إلى معرفة المعوقات 

التي تؤدى لعدم ممارسة الطلبة للنشاط الرياضي 

خالل المراحل المختلفة واستخدم الباح، المنهج 

طالب وكان من  534الوصفي على عينة الدراسة 

أهم النتائج عدم وجود الدافع الحقيقي للممارسة 

معوقات كالكسل وعدم وجود الوقت وهناك 

 لممارسة الرياضة.

Songhengmao  (2011  )قام سونج هينج ماو  -9

( بدراسة بعنوان انعكاس أسباب تخلف كرة 25)

القدم الصينية من منظور التدريب وهدفت إلى 

معرفة العوامل التي تساهم في التخلف طويل 

المدى لكرة القدم الصينية وكانت أهم النتائج أن 

بب األكثر أهمية هو مشكلة التدريب ، وان الس

عالمة المنافسة تنعكس مباشرة عليه ، واالفتقار 

إلى الفنيات الدقيقة في التدريب منذ الطفولة ، 

،  التدريب على سرعة وقوة المواجهة واالفتقار إلى

ريب البدني والممارسة والفنيات الفصل بين التد

 التكتيكات()

 إجراءات الدراسة  

استخدم الباح، المنهج الوصــفي لمناســبته  المنهج:

 لطبيعة وهدف الدراسة 

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية  العينة:

مــدرب  60من مدربي أنديــة الدقهليــة لكــرة القــدم  بلغــت 

كرة قدم ناشئين وكبار وممن لديهم خبرة تدريبية لمــدة ال 

 (1سنوات كما بالجدول ) 5تقل عن 

 (1جدول )

 عينة الدراسة توصيف

 مدربي أندية الدرجة 
مدربي الفريق 

 األول

مدربي 

 الناشئين
 االجمالى

 20 15 5 المنصورة، نبروه ،شربين ،بلقاس ،بني عبيد الثانية

 20 15 5 سماد طلخا ،كهرباا طلخا ،شباب أجا ،السنبالوين ،طلخا الثالثة

 20 15 5 نية سمنودالمعصرة ،النصر ،شباب بدواى ،منية النصر، شباب م الرابعة

  15 45 60 
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 وسائل جمع البيانات

توصل الباح، للبيانات الخاصة بهذه الدراســة مــن  

 خالل:

 المقابلة الشخصية -1

قام الباح، بإجراا المقابلة الشخصــية مــع الخبــراا 

والمدربين العاملين في مجال تدريب كرة القدم والالعبين 

مــات الهامــة بغرع الحصول على بع  البيانات والمعلو

التي تلقى الضوا علــى بعــ  الجوانــب المــراد دراســتها 

واالستعانة بهــم فــي إعــداد االســتبيان الخــا  بموضــوع 

 الدراسة 

 المسح المرجعي  -2

قام الباحــ، بــاالطالع علــى المراجــع العلميــة والدراســات 

الســـابقة التـــي أجريـــت فـــي مجـــال التربيـــة الرياضـــية 

ــع ال ــذلك المراجـ ــي وكـ ــدريب الرياضـ ــت والتـ ــي تناولـ تـ

المعوقات في المجال الرياضي وذلك لحصــر وتحديــد أهــم 

 المحاور والعبارات في مجال تدريب كرة القدم

 االستبيان   -3

في ضوا ما سبق تمكن الباحــ، مــن وضــع تصــور 

ــتبيان مرفـــق ) ــاور 1مبـــدئي لالسـ ــد أهـــم المحـ ( وتحديـ

وعرضــها علــى الســادة الخبــراا الســتطالع الــرأي وكــان 

 (  3مرفق ) ( خبراا 10عددهم )

 تحديد أبعاد االستبيان

ــرع   ــد ع ــاور بع ــبعة مح ــى س ــ، إل ــل الباح توص

االستبيان في صورته األولية على الخبــراا لتحديــد أبعــاد 

 .استمارة االستبيان

 (2جدول )

 أراء الخبراء حول أبعاد استبيان المعوقات المواجهة لمدربي كرة القدم بأندية الدقهلية 

 % فقغير موا موافق المعوقات م

 %100 - 10 طبيعة التدريب كمهنة 1

 %100 - 10 المستقبل المهني للمدرب 2

 %80 2 8 العوائد المالية للمهنة 3

 %80 2 8 الرؤية المجتمعية لمهنة المدرب  4

 %100 - 10 اإلشراف االدارى 5

 %80 2 8 التعامل مع الالعبين 6

 %100 - 10 اإلمكانيات 7

علــى أبعــاد االســتبيان مــا  تراوحت موافقة الخبــراا

%  وارتضى الباح، نسبة الموافقة فيما  100:  80بين 

ــوق  ــة 80ف ــإجراا مقابل ــ، ب ــام الباح ــه ق ــاا علي % وبن

ــع  ــية مـ ــدريس   10شخصـ ــة تـ ــاا هيئـ ــدربين وأعضـ مـ

متخصصين في التدريب الرياضي للتعرف على المعوقات 

المواجهة لمــدربي كــرة القــدم بمحافظــة الدقهليــة ثــم قــام 

( 1ح، بعرع االستبيان في صورته المبدئية مرفــق )البا

 خبراا في مجال  في تدريب كرة القدم   10على 

                                         

 

 



المعوقات المواجهة لمدربى كرة القدم بأندية 

 محافظة الدقهلية
د/ محمد فاروق يوسف  

 صالح
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 (3جدول  )

 آراء الخبراء حول العبارات المقترحة لتصميم استبيان المعوقات المواجهة لمدربي 

 10ن=                          كرة القدم بمحافظة الدقهلية 

 7محور 6محور 5محور 4محور 3محور 2محور 1محور

 رقم 

 العبارة
 % 

 رقم 

 العبارة
 % 

 رقم 

 العبارة
 % 

 رقم 

 العبارة
 % 

 رقم 

 العبارة
 % 

 رقم 

 العبارة
 % 

 رقم 

 العبارة
 % 

1 90 1 80 1 90 1 90 1 90 1 100 1 90 

2 90 2 80 2 80 2 80 2 100 2 100 2 80 

3 80 3 100 3 80 3 80 3 100 3 80 3 80 

4 80 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 

5 100 5 100 5 90 5 100 5 100 5 100 5 100 

6 100 6 100 6 80 6 100 6 100 6 100 6 100 

7 100 7 80 7 90 7 100 7 100 7 90 7 100 

8 100     8 80 8 90 8 80 8 80 

9 80       9 80 9 80   

10 80       10 80 10 100   

11 100       11 100 11 100   

12 100             

(أن العبــارات تخطــت نســبة 3يتضــح مــن الجــدول )

% من أراا الخبراا وبــذلك ارتضــاها 80الموافقة عليها 

 الباح، على داخل محاور االستبيان.

 الدراسات االستطالعية  

حتى يطمئن الباحــ، علــى ســالمة كافــة اإلجــرااات 

المرتبطة بالبحــ، مــن حيــ، وضــو  االســتبيان بعباراتــه 

ئها قـــام الباحـــ، بدراســـة والتوقيـــت الـــالزم الســـتيفا

استطالعيه على مجموعة ضمن أفــراد المجتمــع األصــلي 

  2012/ 29/9إلــى   2012/ 21/9ودون أفراد العينة من 

. 

 من غير أفراد العينة 20وبلغ عددهم 

 وقد استهدفت الدراسة االستطالعية االتى :

مــدى مناســبة صــياغة العبــارات لمســتوى فهــم  -1

 العينة .

 د اى عبارات يصعب فهمها  التأكد من عدم وجو -2

 صدق وثبات المقياس -5

 الصدق :

للتحقق مــن الشــروط العلميــة القائمــة قــام الباحــ،  

 بحساب الصدق كاالتى :

 صدق االتساق الداخلي : 

استخدم الباح، صــدق االتســاق الــداخلي مــن خــالل 

إيجاد معامل االرتباط بين درجــات كــل عبــارة والمجمــوع 

 كما هو موضح بالجدول التالي: الكلى للمحور الذي تمثله



 
  –العدد الواحد والعشرون 
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 (4جدول )

 العـــبـــــــــــــــــــــــــــــــارة  م المحور 
معامل 
 االرتباط

 0.78 العمل في تدريب كرة القدم مرهق للغاية     1 األول

 0.87 يوجد نقص ملحوظ في األجهزة واألدوات بأندية كرة القدم  2

 0.86 دم لفترات طويلة يتأخر صرف مستحقات مدربي كرة الق 3

 0.81 قلة فر  استكمال دراسة مدربي كرة القدم في التدريب  4

 0.55 شخصية بع  مدربي كرة القدم ال تتناسب مع العمل في التدريب  5

 0.85 تسرب بع  مدربي كرة القدم بسبب ظروف العمل في التدريب  6

 0.68 القدم  ضعف مستوى الخريجين الجدد المتخصصين في تدريب كرة 7

 0.85 قلة صرف الزى الرياضي لالعبي ومدربي كرة القدم  8

 0.81 عدم صياغة مدربي كرة القدم ألهدافهم التدريبية بشكل جيد  9

 0.72 قلة دور المدرب في اإلشراف على التدريب  10

 0.51 شعور مدربي كرة القدم بأنهم مهددون دائما باالستغناا عنهم  11

 0.69 نصر البشرى المتخصص والمؤهل علميا وعمليا  غياب الع 12

 0.91 البحوث والدراسات التي تجريها كليات التربية الرياضية ال تساهم في تطوير مهنة تدريب كرة القدم 1 الثاني

 0.87 مدرب كرة القدم يسعى للعمل االدارى لعدم اقتناعه بمهنة التدريب  2

 0.63 لقدم ينسحب تدريجيا من العمل في التدريب كلما زادت سنوات عمل مدرب كرة ا 3

 0.75 مهنة تدريب كرة القدم غير معترف بها بين المهن األخرى  4

 0.70 العمل في التدريب في كرة القدم يتصف بالرتابة والنمطية وعدم التجديد  5

 0.60 مهنة التدريب في كرة القدم ال تقدم مستقبل مضمون للمدرب   6

 0.50 الدراسات التي تجريها كليات التربية الرياضية ال تساهم في تطوير مهنة تدريب كرة القدمالبحوث و 7

 0.82 ال يتناسب الدخل المادي مع الجهد المبذول في تدريب كرة القدم   1 الثال،

 0.72 ال توجد اى بدالت مالية وضمانات لمهنة تدريب كرة القدم  2

 0.69 بمهن أخرى أفضل من مهنة تدريب كرة القدم توجد مميزات مادية في العمل  3

 0.43 ال يوفر النادي مقابل النتقاالت مدرب كرة القدم الخارجية   4

 0.64 يعتبر المدرب أن عمله بتدريب كرة القدم ال يكفى لمواجهة أعباا الحياة المادية  5

 0.85 القدم   يشعر المدرب دائما بعدم األمان واالستقرار في عمله بتدريب كرة 6

 0.69 أغلب المدربين ال يضمنون حقوقهم بعقود رسمية مع األندية  7

 0.75 ينظر المجتمع لمهنة التدريب في كرة القدم نظرة متدنية    1 الرابع

 0.80 ال يهتم المسئولون بمهنة التدريب في كرة القدم   2

 0.79 تدريب في كرة القدم  يتم تقدير التخصصات االخري لجهودها المبذولة اكبر من ال 3

 0.75 ينظر المجتمع للعمل في تدريب كرة القدم علي انه غير مجدي  4

 0.59 ال يشعر المجتمع بأهمية الرسالة التربوية التي تؤديها مهنة التدريب .  5

 0.58 يعتبر المجتمع العمل في تدريب كرة القدم تضيع لوقت الفراغ   6

 0.42 م بكيانه وإثباته لذاته أثناا عمله في التدريب ال يشعر مدرب كرة القد 7

 0.64 ال يعتبر المجتمع مدربي كرة القدم ذوي قيمة تربوية واجتماعية   8

 0.81 عدم اهتمام اإلدارة بوحدات تدريب كرة القدم ومتابعتها    1 الخامس 

 0.78 تكلف اإلدارة مدربي كرة القدم بأعمال ال صلة لها بالتدريب   2



المعوقات المواجهة لمدربى كرة القدم بأندية 

 محافظة الدقهلية
د/ محمد فاروق يوسف  

 صالح
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 العـــبـــــــــــــــــــــــــــــــارة  م المحور 
معامل 
 االرتباط

 0.60 إدارة النادي ال توفر االشتراطات الالزمة لنجا  التدريب  3

 0.51 رف  اإلدارة لبع  الطلبات الضرورية لمدرب كرة القدم 4

 0.61 تكلف اإلدارة مدرب كرة القدم بأعباا فوق استطاعته   5

 0.79 إحساس مدرب كرة القدم بان اإلدارة غير مقتنعة بكفااته   6

 0.75 داريين بصورة مباشرة في صميم عمل مدرب كرة القدم تدخل بع  اإل 7

 0.74 األسلوب الذي يتبعه المسئولون ال يشجع مدرب كرة القدم علي بذل المزيد من الجهد أثناا التدريب 8

 0.69 ال تهتم اإلدارة بالعالقات اإلنسانية في معاملة مدربي كرة القدم  9

 0.64 ت التدريبية بواقعية تتفق مع متطلبات التدريب قصور اإلدارة في تحديد السياسا 10

 0.42 عدم استفادة اإلدارة من أراا مدربي كرة القدم في مستوي أداا الالعبين   11

 0.85 محاولة بع  الالعبين التكتل ضد مدربي كرة القدم   1 السادس 

 0.78 يب والمباريات  عدم التزام الالعبين بتعليمات مدرب كرة القدم يؤثر سلبا علي التدر 2

 0.64 عدم تقدير الالعبين للجهد الذي يبذله مدرب كرة القدم في عملية التدريب   3

 0.72 وجود صرا عات داخلية بين الالعبين  4

 0.81 عدم وجود اتصال مباشر بين الالعبين ومدرب كرة القدم  5

 0.65 درب كرة القدم أثناا التدريب والمباريات  تأخر المستحقات المالية لالعبين يؤثر علي تعاملهم مع م 6

 0.47 ضعف إلمام الالعبين بأهداف التدريب ومتطلبات النادي  7

 0.52 عدم وجود حوافز تقدمها اإلدارة لالعبين مادية أو معنوية  8

 0.83 تدني الخدمات الطبية والعالجية لالعبين والمصابين التي تقدمها إدارة النادي   9

 0.80 دم توفر الوقت الكافي لالعبين للتدريب النشغالهم بأعمال أخري ع 10

 0.72 ضعف العالقات االجتماعية بين المدرب والالعبين  11

 0.46 عدم توفر األدوات واألجهزة الحديثة المطلوبة لتنظيم التدريب    1 السابع

 0.52 قلة المالبس الخاصة بالتدريب التي تقدمها إدارة النادي  2

 0.49 عدم توافر المالعب القانونية الالزمة للتدريب  3

 0.39 عدم توفر مسكن خا  لالعبين المغتربين وتعرضهم للسفر واإلرهاق الدائم   4

 0.51 عدم توفر وسيلة لنقل الالعبين للتدريب والمباريات   5

 0.39 عدم توفر وسائل االستشفاا المناسبة بالنادي   6

 0.45 ل األمن والسالمة والعالج أثناا التدريب والمباريات  عدم توفر عوام  7

 0.49 عدم توفر التغذية المناسبة لالعبين أثناا التدريب والمباريات  8

 0.378=  0.05قيمة ر الجد ولية عند مستوى 

ــدول )  ــن جـ ــح مـ ــاط  4يتضـ ــامالت االرتبـ ( أن معـ

( 0.39،0.91لعبارات محاور المقياس تراوحت مــا بــين )

 يدل على  اتساق العبارات وبالتالي صدق المقياس مما

 ثبات المقياس

تم التأكد من ثبات المقياس من خالل حساب معامــل 

الثبات بطريقة التجزئة النصفية كما هو موضح بالجــدول 

(5) 
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 (5جدول )

 المحاور
 العبارات الزوجية العبارات الفردية 

 معامل االرتباط
 نحرافاال المتوسط االنحراف المتوسط

 0.85 3.58 13.90 2.99 13.85 األول 

 0.68 1.53 9.95 2.17 9.00 الثاني 

 0.47 1.95 7.15 2.18 9.55 الثال، 

 0.92 2.21 8.80 1.86 9.25 الرابع 

 0.89 2.59 11.71 2.87 13.35 الخامس 

 0.86 2.37 11.81 3.26 13.95 السادس 

 0.53 1.49 8.65 1.39 9.05 السابع 

 0.378=  0.05ولية عند مستوى قيمة ر الجد 

ــم ) ــدول رق ــن الج ــاط دال 5يتضــح م ــود ارتب ( وج

إحصــائيا  بــين درجــات العينــة علــى العبــارات الزوجيــة 

للمقياس والعبارات الفردية حي، أن قيمــة ر المحســوبة 

( وهى أعلى مــن قيمتهــا 0.47،0.92تراوحت  ما بين  )

مما الجد ولية وهذا يعنى تقارب درجات نصفى المقياس 

 يدل على ثباته .

 

 

 

 تطبيق المقياس

بعد أن تأكد الباح، من صدق وثبات المقيــاس قــام 

( على العينــة قيــد 2بتطبيقه في صورته النهائية مرفق )

 2012/ 1/10الدراسة وتم تطبيقــه فــي الفتــرة مــن يــوم 

واستخدم الباح، ميزان التقدير   2012/ 1/12إلى يوم  

ال ( على أن تكون درجة نعم الثالثي ) نعم ، إلى حد ما ، 

 1، ال =  2درجات ، إلى حد ما =  3=

وبعد تفريغ البيانات طبقا آلراا العينة قيد البح، وتحليل 

 جاات نتائج الدراسة كما يلي :  البيانات

 (6جدول )

 والترتيب النسبي لمعوقات طبيعة التدريب كمهنة 2التكرار وقيمة  كا

 عبارات المحور األول 
 ال د ما إلى ح نعم

 الترتيب 2كا
 %  ك %  ك %  ك

 1 27.7 4.8 8 23.4 39 7.8 13 1 المحور األول

2 13 7.8 25 15.0 22 13.2 3.9 11 

3 12 7.2 11 6.6 37 22.2 21.7 6 

4 4 2.4 30 18.0 26 15.6 19.6 7 

5 14 8.4 33 19.8 13 7.8 12.7 9 

6 6 3.6 18 10.8 36 21.6 22.8 4 

7 2 1.2 32 19.2 26 15.6 25.2 2 

8 10 6.0 27 16.2 23 13.8 7.9 10 

9 9 5.4 14 8.4 37 22.2 22.3 5 

10 5 3.0 29 17.4 26 15.6 17.1 8 

11 3 1.8 34 20.4 23 13.8 24.7 3 

12 7 4.2 26 15.6 27 16.2 12.7 9 



المعوقات المواجهة لمدربى كرة القدم بأندية 

 محافظة الدقهلية
د/ محمد فاروق يوسف  

 صالح
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 (7جدول )

 هني للتدريب والترتيب النسبي لمعوقات المستقبل الم 2التكرار وقيمة  كا

 عبارات المحور الثاني 
 ال إلى حد ما  نعم

 الترتيب  2كا
 %  ك %  ك %  ك

 5 12.7 8.4 14 19.8 33 7.8 13 1 المحور الثاني

2 5 3.0 41 24.6 14 8.4 35.1 1 

3 5 3.0 23 13.8 32 19.2 18.9 3 

4 12 7.2 30 18.0 18 10.8 8.4 6 

5 14 8.4 21 12.6 25 15.0 3.1 7 

6 5 3.0 28 16.8 27 16.2 16.9 4 

7 3 1.8 25 15.0 32 19.2 22.9 2 

 (8جدول )

 والترتيب النسبي لمعوقات العوائد المالية للمهنة 2التكرار وقيمة  كا

 عبارات المحور الثالث 
 ال إلى حد ما  نعم

 الترتيب 2كا
 %  ك %  ك %  ك

 5 11.1 18.6 31 11.4 19 6 10 1 المحور الثال،

2 10 6 18 10.8 32 19.2 12.4 4 

3 1 0.6 29 17.4 30 18.0 27.1 1 

4 2 1.2 26 15.6 32 19.2 25.2 2 

5 11 6.6 24 14.4 25 15.0 6.1 6 

6 17 10.2 20 12.0 23 13.8 0.9 7 

7 4 2.4 26 15.6 30 18.0 19.6 3 

 (9جدول )

 لمجتمعية للتدريبوالترتيب النسبي لمعوقات الرؤية ا 2التكرار وقيمة  كا

 عبارات المحور الرابع
 ال إلى حد ما  نعم

 الترتيب 2كا
 %  ك %  ك %  ك

 5 2.5 9.0 15 15.0 25 12.0 20 1 المحور الرابع

2 19 11.4 21 12.6 20 12.0 0.1 6 

3 14 8.4 26 15.6 20 12.0 3.6 4 

4 20 12.0 25 15.0 15 9.0 2.5 5 

5 10 6 35 21.0 15 9.0 17.5 2 

6 19 11.4 28 16.8 13 7.8 5.7 3 

7 4 2.4 36 21.6 20 12.0 25.5 1 

8 9 5.4 21 12.6 20 12.0 0.1 6 
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 (10جدول )

 والترتيب النسبي لمعوقات اإلشراف االدارى 2التكرار وقيمة  كا

 عبارات المحور الخامس 
 ال إلى حد ما  نعم

 الترتيب 2كا
 %  ك %  ك %  ك

 9 5.02 13.2 22 15.6 26 7.2 12 1 المحور الخامس

2 11 6.6 12 7.2 37 22.2 21.7 4 

3 10 6.0 35 21.0 15 9.0 17.5 5 

4 19 11.4 28 16.8 13 7.8 5.7 8 

5 14 8.4 33 19.8 13 7.8 12.7 6 

6 6 3.6 18 10.8 36 21.6 22.8 3 

7 2 1.2 32 19.2 26 15.6 25.2 2 

8 19 11.4 21 12.6 20 12.0 0.1 11 

9 14 8.4 26 15.6 20 12.0 3.6 10 

10 9 5.4 31 18.6 20 12.0 12.2 7 

11 2 1.2 17 10.2 41 24.6 38.7 1 

 

 (11جدول )

 والترتيب النسبي لمعوقات التعامل مع الالعبين 2التكرار وقيمة  كا

 عبارات المحور السادس 
 ال إلى حد ما  نعم

 الترتيب 2كا
 %  ك %  ك %  ك

 8 7.9 13.8 23 16.2 27 6.0 10 1 السادس المحور

2 9 5.4 14 8.4 37 22.2 22.3 3 

3 5 3.0 29 17.4 26 15.6 17.1 6 

4 14 8.4 26 15.6 20 12.0 3.6 10 

5 11 6.6 12 7.2 37 22.2 21.7 4 

6 10 6.0 30 18.0 15 9.0 17.5 5 

7 19 11.4 28 16.8 13 7.8 5.7 9 

8 14 8.4 33 19.8 13 7.8 12.7 7 

9 6 3.6 18 10.8 36 21.6 22.8 2 

10 2 1.2 32 19.2 26 15.6 25.2 1 

11 14 8.4 26 15.6 20 12.0 3.6 10 

 



المعوقات المواجهة لمدربى كرة القدم بأندية 
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 (12جدول )

 والترتيب النسبي لمعوقات اإلمكانيات 2التكرار وقيمة  كا

 عبارات المحور السابع
 ال إلى حد ما  نعم

 الترتيب 2كا
 %  ك %  ك %  ك

 6 6.7 10.8 18 17.4 29 7.8 13 1 السابعالمحور  

2 4 2.4 22 13.2 34 20.4 22.8 2 

3 3 1.8 29 17.4 28 16.8 21.7 3 

4 11 6.6 24 14.4 25 15.0 6.1 7 

5 3 1.8 34 20.4 23 13.8 24.7 1 

6 7 4.2 26 15.6 27 16.2 12.7 5 

7 8 4.8 33 19.8 19 11.4 15.7 4 

8 18 10.8 27 16.2 15 9.0 3.9 8 

(وهو يوضح معوقـات طبيعـة 6بدراسة نتائج جدول )

التدريب كمهنة اتضـح أن أهـم معوقـات هـلا المحـور 

 كانت :  

العمل في تدريب كــرة القــدم مرهــق للغايــة . ويــرى  -1

ــي  ــل ف ــ، أن العم ــا حي ــد منطقي ــك يع الباحــ، أن ذل

تدريب كرة القدم يحتاج إلى جهد ووقت مضني مــن 

مدرب بادوار كثيرة فهو المعلم المدرب حي، يقوم ال

والمرشد والموجه والقائد األول المســئول عــن كــل 

ما يتعلــق بعمليــة التــدريب الرياضــي باإلضــافة إلــى 

ضغوط عمله الشخصي الذي يعــد العامــل األول مــن 

مقومات حياته األسرية فان كــل ذلــك يشــكل إرهاقــا 

ــة  ــدم بأندي ــرة الق ــدرب ك ــى م وضــغوطا شــديدة عل

تفــق ذلــك مــع مــاذكره محمــد عــالوى الدقهليــة . وي

(من أن عمــل المــدرب يــرتبط بالعديــد 13( )1997)

من العوامل التي تتميز باالنفعاالت كــالقلق والتــوتر 

وكذلك االســتثارة الفســيولوجية والنفســية والضــغط 

النفسي أو العصبي والتي قد تسهم في إنهــاك قــوى 

وطاقات المدرب الرياضي وتحرمــه مــن االســتمتاع 

 على الوجه األكمل. بحياته

ضعف مستوى الخــريجين الجــدد المتخصصــين فــي  -2

تدريب كرة القدم أحد أهم معوقات هذا المحور حي، 

يؤثر ذلك بشكل كبير على مستوى أدائهم وقــدراتهم 

التفاعلية خالل عملية التدريب. ويرجع الباح، ذلــك 

ــى للمـــدربين  ــاعات التطبيـــق العملـ ــى قلـــة سـ إلـ

ــاا الدراســة ــات  المتخصصــين أثن ســواا داخــل كلي

ــة  ــدورات التدريبيـ ــية أو خـــالل الـ التربيـــة الرياضـ

للمنــاطق واالتحــاد الرياضــي وانــه البــد مــن وجــود 

تخطيط علمــي لهــذا الجانــب يضــع لــه أهميــة أولــى 

ومحورية في عمل المدربين في كرة القدم . ويتفــق 

ــرف  ــد شـــ ــد الحميـــ ــاذكره عبـــ ــع مـــ ــك مـــ ذلـــ

 (20()1993(وكمال درويش )10()1999)

تطبيق مبــادا التخطــيط العلمــي فــي المجــال  من أن -3

الرياضي يعمل على نجا  كافة الخــدمات والبــرامج 

 التي تقدمها المؤسسات.

ــا  -4 ــددون دائم ــأنهم مه ــدم ب ــرة الق ــدربي ك ــعور م ش

باالســتغناا عنهم.حيــ، اليــرتبط العمــل فــي تــدريب 

ــة  ــة بضــمانات قانوني ــة الدقهلي كــرة القــدم فــي أندي

ـ  ــظ حقــوق المــدربين المالـي ة واألدبيــة وطبقــا تحف

للنتائج يمكــن االســتغناا أو اإلبقــاا علــى المــدرب . 

ويرى الباح، أن عدم االســتقرار النفســي والتقــدير 

المادي والمعنــوي لمــدربي الدقهليــة يفقــد معظمهــم 

الثقــة بــالنفس والقــدرة علــى العطــاا بشــكل متميــز 

ــوق  ــور المع ــى ظه ــاعد عل ــذا يس ــا أن ه ومبتكركم

 التالي.

ــدرب -5 ــ  م ــدم بســبب ظــروف تســرب بع ــرة الق ي ك

العمل. ويــرى الباحــ، انــه نتيجــة للضــغوط الكبيــرة 



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 

 

 

215 

التي يواجهها المدرب تحدث لــه حالــه اإلنهــاك ممــا 

يــؤدى إلــى ابتعــاده إمــا بشــكل مؤقــت أو دائــم عــن 

ــراق  ــه االحت ــق علي ــا يطل ــدريب وهــو م ــة الت مزاول

(بأنــه 13( )1997النفسي ويعرفــه محمــد عــالوى )

ي واالنفعــالي والبــدني يشــعر حالة من اإلنهاك العقل

ــدة والمســتمرة  بهــا المــدرب كنتيجــة لألعبــاا الزائ

 عليه.

(وهـــو يوضـــح معوقـــات 7بدراســـة نتـــائج جـــدول )

ح أن أهـم معوقـات هـلا المستقبل المهني للمدرب اتض

 :المحور كانت

مدرب كرة القدم يسعى للعمل االدارى لعدم اقتناعــه  -1

كل خطــرا بمهنة التدريب . ويرى الباح، أن ذلك يش

ــول  ــ، يتحــ ــدريب حيــ ــة التــ ــى مهنــ ــرا علــ كبيــ

المتخصصـــون فـــي التـــدريب إلـــى العمـــل االدارى 

ــم  ــي ثابـــت ودائـ ــتقبل مهنـــي ووظيفـ ــمان مسـ لضـ

وكنتيجة لذلك يقــوم بــدورهم التــدريبي داخــل أنديــة 

الدقهلية من هم ليسوا بمتخصصين وال عالقــة لهــم 

بالمهنة وهذا يشكل عائقا كبيرا في عملية التدريب. 

فق ذلك مع دراسة يحيى إسماعيل ،ضياا الــدين ويت

(عــدم قــدرة المــدربين علـــى 23( )1992محمــد )

ــل  ــدم التأهي ــة ، ع ــدريب المتبع ــرق الت ــتخدام ط اس

ــاا  ــدربين ، ضــعف البن ــبع  الم ــافي ل ــي الك العلم

 العلمي لبرامج التدريب التي يستخدمها المدربين..

أن البحوث والدراسات التي تجريهــا كليــات التربيــة  -2

لرياضــية ال تســاهم فــي تطــوير مهنــة تــدريب كــرة ا

القدم . ويرى الباح، أن ذلك يرجع إلى بعــد الفجــوة 

مابين كليات التربيــة الرياضــية واألنديــة فــال توجــد 

ــالس  ــاع مج ــة إلخض ــة أو إلزامي ــط قانوني اى رواب

إدارات األندية إلشــراف الكليــات المتخصصــة علــى 

تطبيقاتــه األقل في الجانب الخا  بالبح، العلمــي و

وضــرورة تنفيــذ الخطــط البحثيــة الخاصــة باألقســام 

العلمية فنــرى األنديــة تعمــل بمشــاكلها الكثيــرة فــي 

اتجاه بينما تقــوم الكليــات بجهــود كبيــرة فــي اتجــاه 

أخــر وال دور للمســئولين أو ل عــالم الرياضــي فــي 

 إبراز هذه القضية.

(وهو يوضح معوقـات العوائـد 8بدراسة نتائج جدول )

يــة للمهنــة اتضــح أن أهــم معوقــات هــلا المحــور المال

 كانت :

وجود مميزات مالية أفضل في العمــل بمهــن أخــرى  -1

أفضل من مهنة التدريب .ويرى الباحــ، أن مــدربي 

ــدنى  ــن ت ــانون م ــة يع ــة الدقهلي ــدم بمحافظ ــرة الق ك

أجــورهم مقارنــة بمهــن أخــرى كثيــرة وهــذا يشــكل 

ــل  ــي العم ــم ف ــتمرار معظمه ــام اس ــرا أم ــا كبي عائق

التــدريب ومــن يســتمر مــنهم ال تســمح لــه قدراتــه ب

المالية في تطــوير إمكانياتــه التدريبيــة وهــذا يعمــل 

ــرور  ــدرب بمـ ــدرات المـ ــتوى وقـ ــدنى مسـ ــى تـ علـ

الوقــت.ويتفق ذلــك مــع دراســة بهجــت ابوطــامع 

(2007()5) 

والتــي أظهــرت أن أهــم معيقــات تنفيــذ األنشــطة  -2

ــة  ــات الماديـ ــوافز ، اإلمكانيـ ــت الحـ ــية كانـ الرياضـ

 لبرامج .وا

ال توفر األندية مقابــل النتقــاالت مــدربي كــرة القــدم  -3

الخارجية .ويرجع الباحــ، ذلــك لضــعف اإلمكانيــات 

المالية وعدم وجود عوائد ل نفاق منها على عملية 

 التدريب.

أغلب المدربين ال يضمنون حقوقهم بعقــود رســمية  -4

مع األندية . يرى الباحــ، أن هــذا يظهــر كثيــرا فــي 

ــ  ــن بع ــدم تمك ــى  ع ــن الحصــول عل ــدربين م الم

أجورهم ومستحقاتهم الماليــة بعــد القيــام بأعمــالهم 

ــرك  ــدفعهم لت ــا ي ــا مم ــه نهائي ــد اليتحصــلون علي وق

عملهم والعمل في مكان أخر ويتفق ذلك مع ماذكره 

(مــن أن 7()1991حلــيم المنيــرى ، عصــام بــدوى )

ــذ اى خطــة  ــة تلعــب دورا أساســيا فــي تنفي الميزاني

ــى  ونجاحهــا أو فشــلها ــالغ المصــروفة عل وان المب

ــى  ــح علـ ــردود واضـ ــا مـ ــية لهـ ــطة الرياضـ األنشـ

المشاركة،كما يتفق أيضا مع ما أشارت إليه دراسة 

(، مصــبح عبــد   22()2004وفــاا عبــد الكــريم )

من أن عدم صرف المكافآت الماليــة  (18) (2005)

الجيــدة وعــدم تــوفر األجهــزة الرياضــية تعتبــر مــن 

التــي تحــول دون النجــا  فــي المعوقات االقتصادية 

ــارتن  ــير مـــــ ــة. ويشـــــ ــات الجماعيـــــ الرياضـــــ

(إلــى أن الــدعم المــالي أصــبح 24) (1998ريموند)
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ضرورة لكــل رياضــة تخصصــية وتنافســية والعــالم 

يشهد تغيرا كبيرا في هــذا االتجــاه وانــه يجــب دعــم 

 األنشطة ماليا قبل المطالبة باالنجاز.

الرؤيـة  (وهو يوضح معوقات9بدراسة نتائج جدول ) 

ح أن أهـم معوقـات هـلا المجتمعة لمهنة المدرب اتضـ 

 :المحور كانت

أن مدرب كرة القــدم ال يشــعر بكيانــه وإثباتــه لذاتــه  -1

ال يشــعر المجتمــع  -2أثنــاا عملــه فــي التــدريب.

بأهمية الرسالة التربوية التي تؤديها مهنة التدريب 

. 

 المجتمع يعتبر العمل في التدريب تضيع للوقت. -2

باحــ، ذلــك إلــى ضــعف الثقافــة الرياضــية ويرجع ال

لدى مجتمع الدقهلية تجاه مهنة تــدريب كــرة القــدم ويقــع 

علــى كاهــل االتحــاد والنقابــة الرياضــية وكليــات التربيــة 

ــع  ــأن لرف ــذا الش ــي ه ــرا ف ــالم دورا كبي الرياضــية واإلع

ــة الرياضــة  ــة بأهمي ــة الرياضــية والتوعي مســتوى الثقاف

لفة والــدور المهــم للمــدرب وأهمية العمل بمجاالتها المخت

(، 2()1999الرياضي ويتفق ذلك مع نتائج احمد حجــاج )

(، شــريف إســماعيل 9()2001عبــد الحــق عبــد الباســط )

(حي، أكــدوا علــى انــه يوجــد قصــور فــي دور 8()2008)

اإلعالم وعدم كفاية الوعي بالنواحي التربوية في المجــال 

 الرياضي.

ــدول ) ــائج ج ــة نت ــح معو10بدراس ــو يوض ــات (وه ق

اإلشراف االدارى اتضح أن أهم معوقات هلا المحـور 

 كانت :

عدم استفادة اإلدارة من أراا مدربي كرة القــدم فــي  -1

 مستوى أداا الالعبين.

تدخل اإلداريــين بصــورة مباشــرة فــي صــميم عمــل  -2

 مدرب كرة القدم.

مــدرب كــرة القــدم يشــعر بــأن اإلدارة غيــر مقتنعــة  -3

 بكفااته.

 مال ال صلة لها بالتدريب.اإلدارة تكلف المدرب بأع -4

ويرى الباح، أن معوقات اإلشراف  االدارى ترجــع 

ــة  ــر فــي تكليفــات مجــالس إدارات األندي ــل الكبي ــى الخل إل

وســماحها بتــداخل اختصاصــات االدارى والمــدرب وعــدم 

الصـــقل الـــدائم ل داريـــين وتطـــوير مســـتواهم طبقـــا 

 لمستحدثات المجال االدارى ، ويؤدى إهمال هذه الجوانب

إلى فشل العمل االدارى والتــدريبي معــا ويســبب معوقــات 

عديــدة فــي عمــل المــدرب ويتفــق ذلــك مــع دراســة بســام 

(والتــي أظهــرت أن مجــال الشــئون 4()1993هــارون )

اإلدارية احتل المرتبة األولى من بين أهم المشكالت التــي 

تواجه مدربي كرة القدم األردنية.وهــذا يتفــق مــع دراســة 

( فــي أن 16()1997، غــانم مرســى )كل من محمد فــؤاد 

ــالرغم مــن عــدم   ــدريب ب ــين فــي شــئون الت ــدخل اإلداري ت

إلمامهم بعلم التــدريب الرياضــي يعــوق مــن العمل.وكــذلك 

والتـــي أظهـــرت أن  (21()2001دراســـة كمـــال ظـــاهر)

مدربي الفرق ذات المستوى العالي يعانون مــن مشــكالت 

 إدارية اقل من مدربي الناشئين في كرة اليد  

ــدول )ب ــائج ج ــة نت ــات 11دراس ــح معوق ــو يوض (وه

ــلا  ــات ه ــين اتضــح أن أهــم معوق التعامــل مــع الالعب

 المحور كانت :

عدم توفر الوقت الكافي لالعبين للتدريب النشغالهم  -1

 بأعمال أخرى.

يــرى الباحــ، أن منظومــة االحتــراف غيــر الكاملــة 

التي تطبق من قبل االتحاد المصري قد تكــون ســببا 

ــود ــي وج ــن  مباشــرا ف ــ، م ــوق حي ــذا المع ــل ه مث

ــابين ضــمان  ــب م ــد الالع ــتت جه ــي أن يتش الطبيع

معيشــته األســرية ودخلــه المــادي ومــابين انشــغاله 

بالتدريب وقــد ظهــر ذلــك واضــحا فــي العبــي أنديــة 

الدقهلية حي، الــدخل المــادي الضــعيف جــدا وتــدنى 

ــم  ــن أهـ ــبح مـ ــين أصـ ــي لالعبـ ــتوى المعيشـ المسـ

 المعوقات في عمل المدرب .

الخدمات الطبية والعالجية لالعبين المصــابين تدنى  -2

التــي تقــدمها إدارة النــادي. حيــ، يــرى الباحــ، أن 

ضعف إمكانيات أندية الدقهلية وقلة موارها ينعكس 

ســلبا علــى المنظومــة العالجيــة لالعبــين ونــدرة 

المتخصصين العالجيين فالعبي أندية الدقهلية على 

ــون بالرعا ــنية ال يحظـ ــراحلهم السـ ــتالف مـ ــة اخـ يـ

الصحية والعالجية بالشــكل األمثــل ممــا يهــدد عمــل 

المدرب وعملية التــدريب بشــكل مباشــر حيــ، يفقــد 



 
  –العدد الواحد والعشرون 
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ــة  ــين نتيج ــن الالعب ــزة م ــدربون عناصــر متمي الم

ل صابة الكبيرة والتي تحتاج فــي األغلــب لتــدخالت 

جراحيــة كبيــرة ممــا يجبــر هــؤالا الالعبــون علــى 

ــو ــديتهم جه ــد أن ــالي تفق ــرا وبالت ــزال مبك دهم االعت

 المتميزة.

عدم التــزام الالعبــين بتعليمــات المــدرب ممــا يــؤثر  -3

 سلبا على عملية التدريب والمباريات.

يرى الباح، أن مرجع ذلك إلى عدم التطبيق السليم 

لمنظومة االحتراف والتي تــتم شــكليا ونتيجــة لعــدم 

التــزام اإلدارة تجــاه الالعبــين وصــرف مســتحقاتهم 

بة قــد يتســبب ذلــك فــي المالية في توقيتاتها المناســ 

ــدريب  ــي الت ــدرب ف ــين للم ــتجابة الالعب ضــعف اس

 والمباريات والتعاطي بجدية نتيجة لغياب الحافز.

 عدم وجود اتصال مباشر بين الالعبين والمدرب. -4

ــاة  يرجــع الباحــ، ذلــك إلــى ضــرورة االهتمــام بالحي

اليومية لالعب والتواصل معه بشكل دائم على مــدار 

ـ  ــوم وإحــداث المعايـش ــة مــابين المــدرب الي ة الكامل

والالعب وهــو مــاال يحــدث بأنديــة الدقهليــة .ويعتبــر 

 معوقا لعمل المدرب.

ــدول )  ــائج ج ــة نت ــات 12بدراس ــو يوضــح معوق (وه

 اإلمكانيات اتضح أن أهم معوقات هلا المحور كانت :

ــدريب  -1 ــاا الت ــين أثن ــل لالعب ــائل نق ــوفر وس ــدم ت ع

 والمباريات

 لتي يقدمها النادي.قلة المالبس الخاصة بالتدريب ا -2

عدم تــوافر المالعــب القانونيــة والمنشــآت الالزمــة  -3

 للتدريب.

عدم توافر عوامــل األمــن والســالمة والعــالج أثنــاا  -4

 التدريب والمباريات.

ويــرى الباحــ، أن وســائل نقــل الالعبــين وراحــتهم 

خالل الســفر للتــدريب أو المباريــات مــن العوامــل الهامــة 

رفــع الفورمــة الرياضــية  التي تستكمل جهود المدرب فــي

لالعبيه وتحقيق أهداف التدريب وتعمل علــى عــدم إهــدار 

جهــد وطاقــة الالعبــين ممــا يســهم فــي ارتفــاع المســتوى 

البدني والذهني خــالل المباريات.وكــذلك للمالبــس أهميــة 

كبيرة فتوافرها بنوعيات وكميات كافيــة يســهم أيضــا فــي 

ع التدريب تحفيز الالعبين على بذل الجهد وتحقيق أغرا

وتحســين الحالــة النفســية والذهنيــة لالعبــين . ومالعــب 

التدريب تعطى المدرب التوقيتات المناسبة ألداا الوحدات 

التدريبيــة واســتكمالها دون نقــص أو إهــدار ألجــزاا مــن 

ــى المالعــب  ــدريب عل ــرق الت محتوياتهــا بســبب ضــغط ف

،وتعتبر عوامل األمن والســالمة والعــالج أثنــاا التــدريب 

مباريات من األهمية الكبيرة للمدرب فهي تساعد علــى وال

إنقــاذ أروا  الالعبــين فــي ظــل ظهــور حــاالت اإلصــابات 

الكبيرة والموت المفاجئ في مالعب كرة القدم في اآلونــة 

ــماعيل  ــريف إسـ ــائج شـ ــع نتـ ــك مـ ــق ذلـ ــرة ويتفـ األخيـ

(مـــن أن معـــوق اإلمكانيـــات كـــان مـــن أهـــم 8()2008)

انتشــار رياضــة المالكمــة المعوقات التي عملت على عدم 

في محافظــات الوجــه القبلــي ومــع نتــائج دراســة محمــود 

والتي أشــارت إلــى  (17) (2004الحليق،أمان خصاونة )

المعوقات المالية باعتبارهــا احــد المعوقــات الكبيــرة التــي 

واجهت العبي كرة الطاولة باألنديــة األردنيــة ،كمــا أشــار 

المشــكالت  (إلــى زيــادة حــدة3()1998إسماعيل عثمــان )

ــة  االقتصــادية التــي تواجــه العــاملين فــي مجــاالت التربي

 (10()1999الرياضية. ويشير عبد الحميد شرف )

ــه  ــه قوام ــان نوع ــا ك ــاط الرياضــي أي ــى أن النش إل

االساسى اإلمكانيات واألدوات الخاصة وانه مــن الصــعب  

التقدم بالنشاط الرياضي وتطويره بدون توافر اإلمكانيــات 

ــل واألدوات حـتـ  ــق األنشــطة أهــدافها بأق ــن أن تحق ى يمك

مجهود وأقل تكلفــة وفــى أســرع وقــت ممكــن .كمــا يشــير 

(أن أهــم المعوقــات كانــت 11()2012عمرو عبد السالم )

قلــة المنشــات ،والمالعــب الرياضــية ، وقلــة األجهــزة 

ــي  ــى األســلوب العلمــي ف ــاد عل واألدوات ، وعــدم االعتم

مويــل وقلــة وضع الخطط الرياضية ، وضــعف مصــادر الت

الميزانيـــة وأوصـــى بضـــرورة تطبيـــق اإلســـتراتيجية 

 المقترحة.

ــى  ــة عل ــم اإلجاب ــه قــد ت ممــا تقــدم يــرى الباحــ، أن

التساؤل األول وهو ما المعوقات التي تواجه مــدربي كــرة 

 القدم بأندية محافظة الدقهلية ؟

ومن خــالل النتــائج التــي توصــل إليهــا الباحــ، مــن  ▪

محــاور التــي تتبلــور دراسته للمعوقات ومن خالل ال

حولها مشكلة البحــ، يمكــن اإلجابــة علــى التســاؤل 

الثــاني والــذي يــنص علــى " مــا التصــور المقتــر  

لعالج تلك المعوقات التي تواجه مــدربي كــرة القــدم 

ــذا  ــة ه ــون إجاب ــة؟  "وتك ــة الدقهلي ــة محافظ بأندي

السؤال نابعة من النتائج التي توصــل إليهــا الباحــ، 



المعوقات المواجهة لمدربى كرة القدم بأندية 

 محافظة الدقهلية
د/ محمد فاروق يوسف  

 صالح
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ــات  ــي مــن دراســته للمعوق ــائج الت ومــن خــالل النت

 توصــل إليهــا مــن خــالل االســتبيان يقتــر  الباحــ، 

 ما يلي :

 أوال:   مهنة التدريب

ــد  - اســـتخدام األســـلوب العلمـــي فـــي حصـــر وتحديـ

 احتياجات مهنة التدريب.

االهتمام ببــرامج التــدريب ودورات الصــقل لمــدربي  -

 كرة القدم بشكل علمي.

إدارة إنشاا وحدة إداريــة متخصصــة تتــولى مهمــة  -

 شئون المدربين باالتحاد والمناطق الرياضية.

ضرورة خلق الوعي لدى مدربي كرة القــدم بأهميــة  -

 عملهم وغرس الثقة فيهم.

تعديل اللوائح والقوانين بما يضمن حقوق المدربين  -

 المادية واألدبية.

  ثانيا: مستقبل المدرب

وضع الخطط إلعداد وتأهيل المدربون الشبان وفقــا  -

 لدولية الحديثة.  للمعايير ا

الــربط العملــى واالســتفادة العمليــة مــن البحــوث  -

 والدراسات التي تجريها كليات التربية الرياضية  

اقتصار مزاولة مهنــة التــدريب علــى المتخصصــين  -

فــي مجــال التــدريب الرياضــي والحاصــلين علــى 

دورات تدريبيــة دوليــة بمــا يضــمن مســتقبل أفضــل 

 للمدرب.

 ثالثا: العوائد المالية 

ــل إدارة  - ــن قب ــدرب م ــة للم ــات المالي ــوفير المتطلب ت

 النادي واالتحاد والنقابة بما يضمن معيشته.

توفير كافة مصروفاته في االنتقاالت أثنــاا التــدريب  -

 والمباريات.

ــدفع  - ــادي بـ ــزم إدارة النـ ــمية تلـ ــود رسـ ــرام عقـ إبـ

 مستحقات المدربين وحفظ مستحقات النادي.

لذاتية لها وتوسيع عمل األندية على زيادة الموارد ا -

 قاعدة العضوية وتحسين الخدمات المقدمة.

 رابعا: الرؤية المجتمعية  

قيـــام االتحـــاد بتوعيـــة مجـــالس إدارات األنديـــة  -

بضرورة احترام المــدرب وتدعيمــه معنويــا ألهميــة 

 دوره في النهوع بالرياضة في الوطن.

قيــام اإلعــالم بــدوره فــي توجيــه الرســالة التربويــة  -

ــع بأهم ــتوى للمجتم ــى المس ــدرب عل ــة الم ــة مهن ي

 المحلى والدولي.

إنشاا مراكز ثقافية داخــل األنديــة ومراكــز الشــباب  -

 لنشر الثقافة الرياضية وأهمية الرياضة للمجتمع.

 خامسا: اإلشراف االدارى

إعداد االتحــاد الرياضــي لــدورات الصــقل ل داريــين  -

 وتطوير مستوياتهم وفقا للمعايير الدولية.

داريــــين الرياضــــيين علـــــى اقتصــــار عمــــل اإل -

 المتخصصين من خريجي اإلدارة الرياضية .

إقامـــة ورل العمـــل المشـــتركة مـــابين المـــدربين  -

واإلداريين للتدريب على التنســيق المشــترك وإدارة 

 عملية التدريب بكفااة.

 سادسا: الالعبين

تطبيــق منظومــة االحتــراف بشــكل كامــل وضــرورة  -

 .رتقاا بمستواهمزاولة اللعبة واالتفرغ الالعبين لم

ــة  - ــدمات الطبيـ ــوفير الخـ ــة بتـ ــزام إدارات األنديـ إلـ

والعالجية لالعبين والمصابين ومتابعة االتحاد لذلك 

. 

إقامة المعسكرات الطويلة والقصيرة األجل لتحقيــق  -

االتصـــــال المطلـــــوب مـــــابين اإلدارة والمـــــدرب 

 والالعبين واإلداريين .

ـ  - ــن مرتـب ــين م ــة لالعب ــوفير المســتحقات المالي ات ت

 وحوافز ومكافآت في توقيتاتها .

 سابعا: اإلمكانيات  

توفير إدارة النادي وســائل النقــل الالزمــة لالعبــين   -

 أثناا التدريب والمباريات.

تــوفير إدارة النــادي لمالبــس التــدريب والمباريــات  -

 لالعبين والجهاز الفني.



 
  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
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إعداد المالعب القانونية للتــدريب وتــوفير األجهــزة  -

 ة للتدريبواألدوات الالزم

تــوفير عوامــل األمــن والســالمة والعــالج لالعبــين  -

 أثناا التدريب والمباريات  

مــا تــم عرضــه مــن تصــور مقتــر  يوصــى الباحــ،  -

بضــرورة تطبيقــه ألنــه قــد يســهم فــي عــالج بعــ  

المعوقــات المواجهــة لمــدربي كــرة القــدم بمحافظــة 

 الدقهلية.

 المراجع

 أوال: المراجع العربية:

 تواجــه التي (: المعوقات1994با )إبراهيم محمد ص -1

الضفة  في الرياضي التدريب في العاملين المدربين

 كليــة ، ماجستير رسالة لحلها، ومقترحات الغربية

 – عمــان األردنيــة، الجامعــة الرياضــية، التربيــة

 األردن

(: المعوقات الدراسية لدى 1999أحمد على حجاج) -2

ــن طــالب الجامـعـ  ــة م ــات القومي ــي المنتخب ة، العب

رسالة ماجستير ، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين، 

 .جامعة حلوان

بعــ  المشــكالت  (:1998إسماعيل حامد عثمــان ) -3

 ،ملين في مجاالت التربية الرياضيةالتي تواجه العا

 حلوان . دكتوراة ،كلية التربية الرياضية ،

المشــكالت التــي تواجــه  : (1993بســام هــارون) -4

ــي ا ــدم ف ــرة الق ــدربي ك ــة ألردنم ــة األردني ،الجامع

 ،األردن

ــامع ) -5 ــد ابوط ــذ  ( :2007بهجــت  أحم ــات تنفي معيق

بــرامج األنشــطة الرياضــية لالتحــاد الرياضــي فــي 

مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ، قســم التربيــة 

 الرياضية ، جامعة خضورى ،فلسطين.

: االتجاهــات الحديثــة (2001حسن السيد ابوعبده ) -6

،مكتبة اإلشــعاع 1ب كرة القدم ،طفي تخطيط وتدري

 ، اإلسكندرية

(: إلدارة فــي 1994حليم المنيــرى ، عصــام بــدوى) -7

المكتبــة األكاديميــة ،  1، ط 1الميدان الرياضي ، ج

 .القاهرة

معوقــات انتشــار  : (2008شريف محمد إسماعيل ) -8

ــه  ــات الوجـــــ ــة بمحافظـــــ ــة المالكمـــــ رياضـــــ

، جامعــة القبلي،ماجستير، كلية التربيــة الرياضــية 

 أسيوط

المعوقــــــات  (:2001عبد الحق سيد عبد الباسط) -9

المؤثرة على تقدم رياضة الســباحة بصــعيد مصــر  

 .رسالة ماجستير جامعة أسيوط

(: التخطــيط فــى التربيــة 1999عبــد الحميــد شــرف) -10

  مركـــز 1الرياضـــية بـــين النظريـــة والتطبيـــق  ط

 .الكتاب للنشر  القاهرة

ــد الســال -11 ــد عب ــرو احم إســتراتيجية  : (2012م )عم

لمواجهــــة المشــــكالت الفنيــــة واإلداريــــة لــــدى 

الرياضيين المعاقين بدنيا في ج.م.ع ،دكتوراة،كلية 

 التربية الرياضية بورسعيد ،جامعة قناة السويس 

كــــــــرة  : (2001غازي السيد يوسف واخرون )  -12

ــى ،  ــة األول ــيم ، الطبع ــدريب وتحك ــيم وت ــدم تعل الق

 الزقازيق

 

: علــم نفــس المــدرب (1997د حسن عــالوى )محم -13

 ، دار المعارف1والتدريب الرياضي ،ط

 (:2000محمــد شــوقي كشــك ، أمــرا هلل البســاطي) -14

أسس اإلعــداد المهــاري والخططــي فــي كــرة القــدم 

 ،مطبعة سامي ، اإلسكندرية

ــين ) -15 ــوزي حسـ ــد فـ ــى  : (2012محمـ ــرف علـ التعـ

ــار ــدم رياضــة المب ــى تق ــؤثرة عل ــات الم زة المعوق

بجمهورية مصــر العربية،ماجســتير، كليــة التربيــة 

 الرياضية ،جامعة بنها

ــات  (:1997محمد فؤاد  غانم مرسى غانم) -16 معوق

تنفيــذ منهــاج الجمبــاز بمــدارس البنــين فــي دولــة 

ــي  ــؤتمر العلمـ ــدة   المـ ــة المتحـ ــارات العربيـ اإلمـ



المعوقات المواجهة لمدربى كرة القدم بأندية 

 محافظة الدقهلية
د/ محمد فاروق يوسف  

 صالح
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كليــة التربيــة  21الدولي  الرياضة وتحديات القرن 

 .  جامعة حلوان   القاهرة الرياضية للبنين

ــاونة ) -17 ــان خصــ ــق ، أمــ ــود الحليــ  : (2004محمــ

ــي  ــة ف ــرة الطاول ــي ك ــي تواجــه العب ــات الت المعوق

 ، الجامعة الهاشمية ، األردناألندية األردنية

(: معوقات ممارسة النشــاط 2005مصبح عبد   ) -18

الرياضــي لــدى طلبــة جامعــة الزقــازيق فــرع بنهــا  

 لية التربية الرياضية الزقازيقرسالة ماجستير  ك

بعــ  معوقــات التحكــيم : (1990مصــطفى النــوبي) -19

في الكــرة الطــائرة  رســالة ماجســتير كليــة التربيــة 

 .الرياضية  جامعة أسيوط

(: اإلدارة الرياضــية األســس 1993كمــال درويــش) -20

   دار الفكر العربي  القاهرة.1والتطبيقات  ط

صــعوبات اإلداريــة ال (:2001كمــال عــارف ظــاهر) 21

لمـــدربي كـــرة اليـــد فـــي العـــراق ، كليـــة التربيـــة 

 الرياضية ،جامعة بغداد ، العراق

دراســـــــــــة  (:2004وفاا عبد الكريم عبد الكريم) -22

تحليلية لمشكالت العمل اإلداري بمراكــز الشــباب ، 

رسالة ماجستير ، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــات، 

 .جامعة حلوان

ــما -23 ــيد إسـ ــى السـ ــد يحيـ ــدين محمـ ــياا الـ عيل ،ضـ

دراسة ميدانية للتعرف على بعــ   : (1992أحمد)

المشكالت التي تحول دون تقدم مستوى المالكمين 

الناشئين في جمهورية مصر العربية،مجلة أسيوط 

لعلوم وفنون التربية الرياضية، العدد الثاني ، كلية 

 التربية الرياضية ، جامعة أسيوط

 :ثانيا: المراجع اإلنجليزية

24 - Martinez Raymond(1998):
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25 - Songhengmao(2011): Reflecting the 
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Training ,Education and Education 

management , vol:2   

26 - Tancred(1997): Recreation and 

leisure in modern society ,4ed, new 

York , hunter college 

 

 


