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 امللخص

 هدف البحث إلى : 
 .فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي الممتاز بيلمصادر القوة التنظيمية لدى مدر بناء مقياس  -1
 لممتازفرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي ا يمصادر القوة التنظيمية لدى مدرب التعرف على مستويات -2

 من وجهة نظر الالعبين .
لى ع ا  ( العب 120، 182) عينتي البناء والتطبيق النهائيوضمت ،ام المنهج الوصفي بطريقة المسح تم استخد

قوة قياس التم بناء م وللحصول على البيانات ،كرة قدم الصاالتلالتوالي من العبي اندية الدوري العراقي الممتاز 
ف نحراالوا،ت إحصائيا من خالل الوسط الحسابيعولجت البياناو عد توفر الشروط العلمية فيه،وتطبيقه بالتنظيمية 

 ومعامل ألفا كرونباخ . ،ومعادلة جيتمان،المعياري واالرتباط البسيط
 :أهمهاعدة وقد استنتج الباحثان استنتاجات 

ري والذي تم بناءه من قبل الباحثان على فرق الدو ، صالحية مقياس القوة التنظيمية من قبل المدربين  -1
 العراقي الممتاز بكرة قدم الصاالت . 

جهة القوة من و يمتلك المدربون مستوى مرتفع من القوة التنظيمية مع وجود تباين في استخدام مصادر هذه  -2
  -ية : لمؤشرات االتا  لنظر العبيهم ووفق

 ابدى المدربون مستوى ) مرتفع جدا  ( في استثمار قوة الخبرة لديهم . –آ  
 اظهر المدربون مستوى ) مرتفع جدا  ( في امتالكهم لمصدر قوة االعجاب . –ب  
 تمتع المدربون بمستوى ) مرتفع جدا  ( في تفعيل مصدر لقوتهم الشرعية ي –ج  
 حصل المدربون على مستوى ) مرتفع ( في استخدام قوة المكافأة .  –د  
 المدربون قوة االكراه بمستوى ) متوسط ( .  يستخدم -هـ  

 أهمها : عدة توصياتوأوصيا ب
 . الالعبين نظر وجهة من للمدربين التنظيمية القوة لتقييم الحالية الدراسة مقياس اعتماد امكانية -
 

 (تالاكرة قدم الص القوة التنظيمية ،قوة التأثير ،التنافس الرياضي ،الممارسة الرياضية ،)المفتاحية:الكلمات 
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The Organization  Power  For The coaches of the ɪraqi  Football Teams 

Futsal for The Iraqi Super League From Footballers Point of View 
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Thaker Mahfooth al- Dulaimi                                        th7915@yahoo.com 

 
The research aims to: - 

1- Building a Scale for the sources of the organization power for the coaches of 
the Futsal teams in the super Iraqi leagues .  

2- ɪdentifying the levels to the sources of the organization power for the Futsal 
teams coaches in the Iraqi super leagues from footballer point of views .  

The description programme had been used by the survey method and it included 
two samples . The build and the final application ( 182 / 120 ) footballers in 
frequently fram the super Iraqi league teams and to got the data then built the 
gauge of the organization power to apply it in default of the scientific conditions on 
it . The data had been corrected by counting using the arithmetic and the standard 
deviation with the simple linkage by Getmans equalization and Alphakrunbakhs 
operator . The two investigator deduced many things as impartant :-  

1- Gauges ability of the organization power by the coaches which had built by 
the investingators of the Iraqi super leagues teams in futsal .                                                                                                                                                                                 

2- The coaches had very high level of the organization power and there is a 
contrast in using the sources of this power from footballers point of view and 
under these indicators :-                                                                                          

A- The coaches had offered (( very high )) Levels in exploiting the Expert power .  
B- The coaches demonstrated (( very high )) Levels in their having the Referent 

power .  
C- The coaches had gotten (( very high )) Levels in acting the source of the 

legitimate power . 
D- The coaches had gotten (( high )) Levels in using Reward power . 
E- The coaches had used (( coercive power )) in (( Middle )) Levels . 

The two investigators advised many tips :-  
1- The ability of depending on the gauges of the sitting education to evaluate 

the coaches organization power from the players point of views .   

Key words: (organizational strength, impact strength, athletic 
competition, sports practice, futsal). 

 التعريف بالبحث  – 1
 المقدمة وأهمية البحث  1-1

لتطبيقات العمل القيادي وتوفير متطلبات نجاحه كونه يشمل  المجال الرياضي نظاما مفتوحا  يعد      
هداف وتكوين الجماعات والفرق يث االنتشار والممارسة وتحقيق األاكبر الفعاليات البشرية من ح

 د. ويع وامكانات تدار بأسلوب علمي وتحرك تنظيمي مدروسالرياضية وما تتطلبه من مالكات وموارد 
المدربون احد ركائز التقدم في المجال الرياضي وتحقيق اهدافه كونهم يمثلون القيادة الميدانية المباشرة 

والمنافسات وما يتخللهما من جلسات ولقاءات  حضورهم القريب في ساحات التدريبلالعبين من خالل 
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 ية الدور القيادي للمدربين نظرا  تزداد اهمتوجيهات وارشادات ونصائح ، عليه واجتماعات وسفرات و 
يتطلب الذي مستمر التنافس الو  متنوعةالمتغيرات التحديات و المتداخلة و التنظيمية الدارية و اإل للمتطلبات

قيادة  التوجه نحو التحليل الموضوعي وتحديد القوة الدافعة للسلوك السليم وتطوير تفهم واعي لكيفية
وتحقيق اهدافهم وحل مشاكلهم  عضاءاأل قيادة مسؤولية تتضمن توحيد جهودن الألى إالالعبين استنادا 

فراد والجماعات والتميز في صيانة تنظيمية بالتأثير على سلوكيات األوتالفيها لتجسيد التوقعات ال
هذا التصور يدور و  وأيسرها قائف المتوخاة بأفضل الطر السلوكيات االيجابية وتعزيزها لتحقيق االهدا

بمقدار ما يمتلكه انه ) حريم (  يذكر ، إذالعبيه  قوة التأثير فيحول ما يمتلكه المدرب من مصادر 
هداف ه وتوجيهاته والعمل على تحقيق األفراد لالمتثال لرغباتمصادر القوة يزداد تأثيره على األالقائد من 

سة ن ممار أكما  ( 266،  1997اءة وفاعليه ) حريم ، المنشودة من خالل افراده التابعين له بكف
عندما تنفذ بالطريقة الصحيحة وتحت  تحقيق الفوائد المتوخاة منها اإل لعاب الرياضية ال يضمناأل

لمهام ومن اجل تنفيذ ا اشراف مدربين اكفاء يحدثون تأثيرات ايجابية في سلوكيات واداء الالعبين ،
الالعبين بأفضل الطرق يجب على المدربين تفهم اسس وقواعد في تطوير المطلوبة من قبل المدربين 

مع تنوع مصادرها واختالف اليات تنفيذها وما تتطلبه من ممارسات قيادية  وال سّيمااستخدام قوتهم 
ووصولهم كافة والنفسية  ةالنواحي البدنية والفنية والخططيمختلفة تلعب دورا محوريا في اعداد الفريق من 

،  المستويات الرياضية العليا التي تؤهلهم لتحقيق االنتصارات في ظل التنافس الرياضي الشريفالى 
 عليه تكمن اهمية هذه الدراسة في بيان وفهم مصادر القوة التنظيمية للمدربين من وجهة نظر العبيهم

تسخير جهودهم في في تقويم واستثمار ما يمتلكه المدربون من مرتكزات ومنابع هذه القوة  للمساهمة
فمن خالل نتائج هذه وترشيدها نحو تشكيل ممارسات واساليب واليات لبناء غايات الممارسة الرياضية 

قيادية وكيف يمكن استخدام هذه القوة الالدراسة يمكن توجيه انظار وافكار المدربين نحو مصادر 
دراسة على حسب علم المصادر وكيف يمكن للمدرب الرياضي ان يحصل عليها  ، كما تعد هذه ال

من اولى الدراسات التي توضح للمدربين والباحثين والمهتمين مصادر القوة لدى المدربين ومنافذ  انالباحث
ترتبط بمواضيع ادارية اث متقدمة هذه الدراسة المرتكزات للشروع في ابحوفر تأثيرهم القيادي ، كذلك ست

 .     واجتماعية ونفسية اخرى وفي العاب رياضية متنوعة 
 مشكلة البحث  2 - 1

في التطور الشامل والمتزن  فعاال   شخصية تربوية وتعليمية وتدريبية تؤثر تأثيرا   المدرب الرياضييعد 
لشخصية الالعبين ومستواهم الرياضي وهذا التأثير يأتي من خالل القدرات والمهارات والسمات التي 
يمتلكها ويستخدمها مع الالعبين وهو ما يطلق عليه في علم اإلدارة مصطلح القوة التنظيمية للقائد . 

بحيث تجعلهم  تمكن القائد من التأثير في االخرين عدةقدرات بكما يذكر ) فارس (  والتي تتعلق اساسا  
ولقد اهتم كثير من الكتاب والباحثين (  59،  2010وفق ما حدده القائد ) فارس ، على يؤدون مهامهم 

تخدمها بكيفية ممارسة عملية القيادة وبالتحديد مصادر القوة ووسائل وادوات التأثير التي يمكن ان يس
ن هذا الموضوع أال إ(  265،  1997فراد وتعديل سلوكهم وافعالهم ) حريم ، األالقائد في التأثير على 

على اهميته وحساسيته ومخرجاته لم ينل االهتمام الكافي والمناسب في المجال الرياضي من رغم على ال
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دارية الرياضية على ذكر مصادر القوة راته  إذ اقتصرت اغلب المصادر اإلوفق مفاهيمه وانواعه وتأثي
سطر في مختلف مباحث مواضيع القيادة وليست مركزه القيادي موزعة هنا وهناك وبين األوالتأثير 

مر الذي لم يجلب اهتمام الباحثين دالل عليها واالستفادة منها ، األوموضحة في مبحث واحد يمكن االست
ى جهد علمي دقيق ومثابر لإنظمة التأثيرية القيادية يحتاج ن تحديد هذه األأل في االدارة الرياضية نظرا  

وموضوعي نظري وميداني وهو ما انعكس على عدم وجود دراسة علمية تناولت موضوع القوة التنظيمية 
مر الذي لم يوفر رؤية واضحة حول مصادر قوتهم التنظيمية وبالتحديد للمدربين األ الرياضية في العراق

لعاب الجماعية الحديثة نسبيا  األ ىحدإالت تعد لعبة كرة قدم الصاومن جهة اخرى  ومستوى تطبيقاتها
لى المستويات الرياضية المتميزة ومنها جهود البحث عدة للوصول إوالتي تحتاج الى جهود في العراق 

العلمي وخاصة في مجال ادارة التدريب الرياضي الذي يتطلب تقويم مجمل مفاصل العمل القيادي 
  -:  يناآلتي يني التساؤلفللمدربين فيه ، عليه تتركز مشكلة البحث 

 د ؟ البعاما هي مصادر القوة التنظيمية للمدربين ؟ وما هي العوامل ) الفقرات ( التي تتضمنها هذه ا -1
 ما هي مستويات مصادر القوة التنظيمية لدى مدربي  فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي -2

 الممتاز من وجهة نظر العبيهم ؟ 
 :يهدف البحث إلى : أهداف البحث 3 - 1
 لممتازفرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي ا ربيلمصادر القوة التنظيمية لدى مدبناء مقياس  - 1
ـــدوري  يمصـــادر القـــوة التنظيميـــة لـــدى مـــدرب التعـــرف علـــى مســـتويات –2 فـــرق كـــرة قـــدم الصـــاالت فـــي ال

 العراقي الممتاز من وجهة نظر الالعبين .
 مجاالت البحث  4 - 1
 العبو فرق كرة قدم الصاالت للدوري العراقي الممتاز   المجال البشري : 1- 4 - 1
ري مقرات اندية فرق كرة قدم الصاالت في العـراق المشـاركين فـي الـدو المجال المكاني :  2- 4 - 1

 العراقي الممتاز وقاعات المنافسات فيه .
  2018/  7/  4ولغاية    2018/  3/  10الممتدة من  مدةال المجال الزماني : 3 - 4 - 1
 مصطلحات البحث  5 - 1
 القوة التنظيمية  1 -5 - 1
       وبة فراد لتحقيق نتائج مرغقسام للتأثير في األو األأحد االشخاص أهي القابلية التي يمتلكها  

 (Daft , 2001 , 447    . )قدرات والالرسمية دارية باحثان بانها مجموعة من القوى اإلويعرفها ال
نجاز فراد إلاأل فيوالخصائص والمهارات القيادية التي يتمتع بها المسؤول ويستثمرها في التأثير 

 هداف المرغوبة .المهام وتحقيق األ
 القوة الشرعية: 1-5-1-1

وامر مة الذي يعطيه الحق في اصدار األتستمد هذه القوة من موقع الفرد في المنظ 
ن اادهم لموكلة اليهم ، ويستجيب المرؤوسين لهذا النوع من القوة العتقعمال اللمرؤوسين لتنفيذ األ

 ( . Hellriegel،  324 , 2001وامر )   الصالحية الكاملة إلصدار هذه األ القائد يمتلك



 2019–( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 العبينظر الالقوة التنظيمية لدى مدربي فرق اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة قدم الصاالت من وجهة ن

18 

 

وعة د المجمفراأ فييعتمد هذا النوع من النفوذ على قدرة القائد في التأثير  قوة المكافأة: 1-5-1-2
 خرى منأ و اية وسيلةأو االثابة أوسيلة المكافأة  و الالعبين ( مستخدما  أو المرؤوسين أ) التابعين 

نافع و مأائد لما قد يعود عليهم من فوائد و المكافأة التي تجعلهم يستجيبون للقأوسائل الترغيب 
 ( . 19،  1998معنوية ) عالوي ،  أمشخصيه سواء كانت مادية 

في  أثيري المقدرة على التخويف والعقاب والحرمان من المكافأة للتتمثل فت قوة االكراه: 1-5-1-3
ن من العقاب والتخويف والحاق الضرر يمكن ان يكونوا أي أك األخرين لتحقيق نتائج معينة . سلو 

  ( .  163،  2007مصادر القوة والتأثير لبعض المديرين ) عبد العليم ، 
هم التي يمتلكها بعض االشخاص نتيجة معرفتهم وخبرتتعرف بانها القوة  :قوة الخبرة  1-5-1-4

 مواقفالمتميزة في مجال او اكثر من مجاالت العمل ، والتي تؤهلهم للتعامل بطريقة ايجابية مع ال
ان على لما ككخرين ، فتزداد قدرة القائد على التأثير تلفة وتكسبهم بالتالي قوة على األالتنظيمية المخ

 .  ( 17،  2008ذي يعمل فيه ) شحادة ، دراية كبيرة بالنشاط ال
ا تتشكل هذه القوة من مجموعة من المصادر التي يمتلكها القائد منه قوة االعجاب: 1-5-1-5

ومن ثم  ،  صفات شخصية وسمات ايجابية تدفع المرؤوسين الحترامه واالعجاب به ومحبته
هم مشاعر فراد و اهتمام القائد بحاجات األديا  مع االنصياع ألوامره ، وترتبط هذه القوة ارتباطا  طر 

 . ( 6،  2010والدفاع عن مصالحهم )خروفة ، 
 الدراسات السابقة  –2
 (: 2010دراسة ) خروفة ،  2-1

 )) القوة التنظيمية اداة لدعم مجاالت التغيير التنظيمي (( الموسومة بـ 
ف تغيير التنظيمي ، ووصومجاالت الهدفت الدراسة الى تقديم اطار نظري لمفهومي القوة التنظيمية 

معمل  لعامة لأللبسة الجاهزة /در القوة المنظمية ومجاالت التغيير التنظيمي في الشركة اوتشخيص مصأ
 بيعةلبسة الوالدية ، والشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية ، وكذلك هدفت الى دراسة الطاأل

مت استخدو صادر القوة التنظيمية ومجاالت التغيير التنظيمي . ثر بين مالمتداخلة لعالقات االرتباط واأل
انب الباحثة المنهج الوصفي اذ اعتمدت على عدد من االدوات البحثية متمثلة بالمراجع فيما يخص الج

ين لشركتاما ما يتعلق باالطار الميداني فقد تم اجراء عدد من المقابالت الشخصية مع ادارات ، أ النظري 
ن ستخدام استمارة االستبيان اداة مساندة في جمع البيانات والتي اشتملت على جزئييعن ا ، فضال  

اما الثاني فقد تضمن مقياس ، اساسيين ركز االول على المقياس الخاص بمصادر القوة التنظيمية 
سام االق ( اداريا  يمثلون المدراء ورؤساء 56مجاالت التغيير التنظيمي ، وضمت عينة البحث النهائية ) 

،  حصائيا  باستخدام النسبة المئوية ، واألوساط الحسابيةوالشعب في الشركتين وعولجت البيانات ا
صحت منها ان مؤشرات التحليل أف عدة استنتاجات تم التوصل الى(و ت)واختبار، واالنحرافات المعيارية

 ج وجودكما اظهرت النتائعلى من المتوسط مصادر القوة التنظيمية وبمستوى أ الى امتالك ) الشركتين ( ل
 نما أة بمجاالت التغيير التنظيمي كعالقة ارتباط معنوية موجبة بين كل بعد من ابعاد القوة المنظمي

 مصادر القوة المنظمية تؤثر معنويا  في مجاالت التغيير التنظيمي في الشركتين عينة البحث . 
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 :( 2017دراسة ) عثمان ،  2-2
 ي (( دار اع اإلالسلطة واإلبدتفويض سيط للقوة التنظيمية في العالقة بين )) الدور الو الموسومة بـ  

 تنميةو لى التعرف على اثر تفويض السلطة بأبعادها الثالثة ) تفويض الصالحيات ، هدفت الدراسة إ
ديدة جافكار  االبداع الوظيفي بأبعاده ) توليد فيالتنظيم االداري ( و المهارات القيادية لدى المرؤوسين ، 

ع االبدا و حل المشكالت ( ومعرفة دور القوة التنظيمية بأبعادها في توسيط العالقة بين تفويض السلطة و ، 
 ( من مدراء 101الوظيفي . واستخدم المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة ، وتمثلت العينة ) 

لبيانات اوتم اعتماد االستبيان كوسيلة لجمع  (والوسطى، )العليا اإلدارة المصارف السودانية في مستوين
، من خالل وسائل الوسط الحسابي (ANOS)ائيا  باستخدام التحليل االحصائيالتي عولجت احص

هرت (  واظSPSS)خدام حزمة برنامجواست، ومعامل االرتباط ، واالنحراف المعياري ، والنسبة المئوية 
ود اسة وجبداع الوظيفي كما بينت نتائج الدر ة ايجابية بين  تفويض السلطة واإلوجود عالقنتائج الدراسة 

لتنظيم ان بعد ان القوة الرسمية تتوسط العالقة بي ، إذعالقة جزئية بين االبداع الوظيفي والقوة التنظيمية 
لطة الس ويضعالقة بين تفاإلداري لتفويض السلطة وابعاد األبداع الوظيفي كما ان قوة المكافأة تتوسط ال

داع اري واالبم اإلدن قوة الِخبرة تتوسط العالقة بين بعد التنظي، وأبداع الوظيفي ببعديه بأبعادها الثالثة واإل
وكذلك  ،الوظيفي ببعدية وحل المشكالت وكذلك تتوسط العالقة بين التنظيم اإلداري وتوليد افكار جديدة 

لطة ض السسط العالقة بين تفويوة التنظيمية وان القوة التنظيمية تتو وجود عالقة بين تفويض السلطة والق
   واإلبداع الوظيفي . 

 اجراءات البحث  -3
 :منهج البحث 3-1
 تم استخدام المنهج الوصفي وباألسلوب المسحي لمالءمته وطبيعة البحث الحالي .  
 : مجتمع البحث وعيناته 3-2

لكرة  تلعب في الدوري العراقي الممتاز ا  ( نادي 18يمثلون ) ( العبا   332ضم مجتمع البحث ) 
تحاد العراقي المركزي لكرة وفق االحصائيات التي حصل عليها الباحثان من االعلى قدم الصاالت 

اضة/ ربية البدنية وعلوم الريالصاالت في ضوء كتاب تسهيل المهمة من كلية التالقدم/ لجنة الخماسي/
ناء ولى للبتقسيم مجتمع البحث الى عينتين األرة البحثية فقد قام الباحثان بوللضرو جامعة الموصل، 

 .ا  ( العب132( وبواقع )%40( العب والثانية للتطبيق النهائي وبنسبة )200( وبواقع )%60وبنسبة )
 : عينة البناء 3-2-1

ول خاص األ، تكونت عينة البناء من جزئيين تم اختيارهما بشكل عشوائي من مجتمع البحث 
ونت ( العبين ، في حين ضم الجزء الثاني عينة صدق البناء وتك 10بالدراسة االستطالعية وقد شمل ) 

( استمارة صالحة للتحليل االحصائي  182، وقد استطاع الباحث الحصول على ) ا  ( العب 190)  من
 ( . 1كما مبين في الجدول رقم )  من مجتمع البحث(  %54,8وهي تمثل ) 
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 مجتمع البحث وعيناته ( 1رقم )  الجدول
 عينة التطبيق النهائي عينة البناء عدد الالعبين  اسم النادي ت

  صدق البناء  الدراسة االستطالعية

 الفعلي  الفرضي  الفعلي  الفرضي  الفعلي  الفرضي 

 10 10 12 13 2 2 25 نفط الوسط  1

 8 9 12 14   23 غاز الجنوب  2

 6 7 10 10   17 الحكيم  3

 8 8 12 12   20 مصافي الوسط  4

 6 8 10 11   19 مصافي الجنوب  5

 8 9 12 12   21 النور  6

 6 6 10 10   16 الميناء  7

 7 8 10 11   19 بلدية البصرة 8

 6 7 9 9 2 2 18 الجنسية 9

 5 5 7 8   13 بلدية الناصرية  10

 6 6 10 10   16 الجيش 11

 5 5 7 7 2 2 14 القوة الجوية  12

 7 9 12 13   22 الجنوب 13

 7 7 10 10 2 2 19 الشرطة 14

 6 7 10 10   17 ديالى  15

 6 6 8 8 2 2 16 امانة بغداد  16

 7 8 10 11   19 نفط الجنوب  17

 6 7 11 11   18 الشرقية  18

 120 132 182 190 10 10 332 المجموع 

 %91 %100 %96 %100 %100 %100 %100 النسبة المئوية 

 :عينة التطبيق النهائي  3-2-2
 ، ( العبا   132شملت عينة التطبيق النهائي على ما تبقى من مجتمع البحث والبالغ عددهم )  

(  % 36,1( استمارة صالحة للتحليل االحصائي وهي تمثل نسبة  )  120وقد حصل الباحثان على ) 
 .% ( من مجتمع البحث 36( . كما انها تمثل )  1كما مبين في الجدول رقم )  من مجتمع البحث

 : البحث  أداة 3-3
لغرض الحصول على البيانات المتعلقة بأهداف البحث تطلب بناء مقياس القوة التنظيمية 

 ستعانةوفق تخطيط يتبنى االجراءات العلمية لتحديد االبعاد وصياغة الفقرات من خالل االعلى للمدربين 
 البحوث ة وركيزة من ركائزيشكل االستبيان اداة بحثية رئيسإذ ة لجمع البيانات تبيان كأداة رئيسباالس

 فضال   ، الوصفية ، ونظرا  لخصوصية موضوع البحث في بيان مصادر القوة التنظيمية التي يستخدمها
الى  بناء المقياس بغية الوصولفقد لجأ الباحثان الى اجراءات ، عن عدم وجود مقاييس لهذا الموضوع 

ي أن ئج دقيقة ومناسبة ، ومن الطبيعمقياس تتوافر فيه المقومات العلمية التي تتيح الحصول على نتا
 كن مني مقياس بتحديد ابعاده وصياغة فقرات هذه االبعاد لتكوين صورة اولية له يمتبدأ عملية بناء أ

ت على اشتملت االجراءاو ، لى الصيغة النهائيةللوصول إ الجراءات واتخاذ ما يلزمخاللها تطبيق بقية ا
 تية :الخطوات اآل
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 : تحديد ابعاد مقياس القوة التنظيمية  3-3-1
روفة ، خ) والمتمثلة بدراسة اطلع الباحثان على الدراسات والمراجع المتوفرة بالقوة التنظيمية 

في (  2017عثمان ، ) (  2016) صباح ،  ( 2016)جبريني ، (  2015( ) فاطمة ،  2010
 ها فيمجال االدارة العامة ، وقد توصال من خاللها الى وجود خمسة مصادر للقوة التنظيمية تم اعتماد

نظرا   العجاب (قوة او قوة الخبرة ، و قوة االكراه ، و قوة المكافأة ، و ) القوة الشرعية ،  الدراسة الحالية هي
 العلمية عليها .  ألجماع الدراسات والمراجع

 : صياغة فقرات مقياس القوة التنظيمية 3-3-2
 طالع على المصادر والدراساتولية لمقياس القوة التنظيمية تم االللتوصل الى الصيغة األ

 ( 35دبيات المتعلقة بها وتحليل محتوى مضامينها وتوصل الباحثان من خالل ذلك إلى صياغة ) واأل
 قوةو ة ، الخبر  قوةو قوة االكراه ، و  قوة المكافأة ،و القوة الشرعية ،  موزعة على خمسة ابعاد هي )) فقرة  

 ( فقرات لكل بعد .  7((  وبواقع  ) االعجاب 
 : صدق المحتوى  3-3-3

توصل الباحثان الى صدق المحتوى عبر اطالعهما على المصادر المتخصصة والمتعلقة 
بقصد  بعادتحديده لألبعاد وفقا  لإلجراءات العلمية مع تحليل لمضامين تلك االبمقياس القوة التنظيمية  و 

ف تشكيل صورة متكاملة وشامله وواضحة تتضمن النواحي المكونة لكل بعد من ابعاد المقياس مع توظي
 .الباحثان لذلك في صياغة الفقرات وبما يالءم طبيعة عينة البحث واهدافه

 :الصدق الظاهري   3-3-4
للتأكد من صالحية المقياس تم عرضهما على مجموعة من المحكمين الواردين في الملحق  

ا بعاد وصالحية الفقرات ووضوحهية مالحظات يرونها حول شمولية األ( وطلب منهم ابداء ا 1رقم  ) 
الت عديوكذلك بيان صالحية بدائل االجابة المقترحة مع امكانية اجراء الت، ومالئمتها لطبيعة العينة 

المناسبة من خالل حذف او اعادة صياغة او اضافة عدد من الفقرات. وقد اجمع المحكمون على 
، وفيما يخص وضوح الفقرات (  2كما موضح في الملحق رقم ) صالحية االبعاد وبدائل االجابة 

ن لباحثاا اوالتي اخذ به، ومناسبتها لطبيعة العينة فقد ابدى الخبراء بعض التعديالت اللغوية البسيطة 
فقد استخرج ، كونها تحافظ على مضمون الفقرة وتوضحها بشكل ادق وفيما يتعلق بصالحية الفقرات 

 اذ تبين حصول جميع الفقرات على نسب اتفاق ال تقل عن )، الباحثان نسب اتفاق المحكمين عليها 
 .ابقاء هذه الفقرات بصورة مبدئية(  مما يعني  82%
استهل الباحثان خطوات بناء المقياس  بصورة عملية بدراسة : ولياالستطالعي ال التطبيق  3-3-5

( العبين اختيروا بطريقة عشوائية من بين االندية  10استطالعية اذ تم تطبيقه على عينة قوامها    ) 
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لك هادفين من خالل ذ 2018/  3/  10المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة قدم الصاالت بتاريخ 
وفهم طريقة االجابة عليها لدى الالعبين إذ وفرت هذه ، التأكد من توفر متطلبات الوضوح في الفقرات 

و استفسارات تطرح من قبل الالعبين كما وفرت فرصة التعرف عن اية تساؤالت أالدراسة فرصة االجابة 
ه فضال  عن ان الدراسة والذين عبروا عن تفاعلهم مع فقرات ، على درجة استجابة المبحوثين للمقياس

االستطالعية تمثل تدريبا  عمليا  وتجربة للوقوف على المعوقات والمشكالت التي قد تواجه الباحثان 
(  6لتالفيها في التطبيق النهائي ، كما استهدف الباحثان من خاللها تحديد زمن االجابة إذ بلغ ) 

 .دقائق
 : صدق البناء3-3-6

للمقياس باعتماد اسلوبين هما اسلوب تمييز الفقرات واالتساق الداخلي على  هتم ايجاد
 .( استمارة 182االستمارات التي حصل عليها الباحثان من عينة صدق البناء والبالغة ) 

وعتين لكل فقرة من فقرات المقياس باستخدام المجم هاتم ايجاد: القوة التمييزية للفقرات3-3-6-1
 .( استمارة لكل مجموعة 49( لكل منهما وبذلك بلغ عدد االستمارات )  %27)  وبواقعالمتطرفتين 

لتمييــز لكأســاس  و تــم إيجــاد القــيم التائيــة بــين المجمــوعتين المتطــرفتين العليــا والــدنيا لكــل فقــرة مــن الفقــرات
ان احـدهما ( فقرة قد تميزت بـين المجمـوعتين العليـا والـدنيا بينمـا لـم تتميـز فقرتـ 33أن )  وقد تبين للباحثين

 . (  2وكما موضح في الملحق رقم ) من بعد قوة المكافأة والثانية من بعد قوة االكراه لذا اقتضى حذفهما 
جاد لباحثان بإيلتحرير درجة صدق العبارات وانسجامها الداخلي قام ا :االتساق الداخلي  3-3-6-2

تم  ،  و  معامل االرتباط بين درجة الفقرة وكل من درجة البعد الذي تنتمي اليه والدرجة الكلية للمقياس
ية بعد من مقياس القوة التنظيم ( فقرة   33( استمارة والمتضمنة )  182)  اجراء هذين االرتباطين على

 .( 2 )وكما موضح في الملحق رقم سقه داخليا  حذف الفقرات غير المميزة وقد تبين ان جميع الفقرات مت
لغرض التحقق من توفر الثبات في المقياس تم استخدام طريقة التجزئة النصفية : الثبات 3-3-7

 .وكذلك معامل الفا كرونباخ
ـــة النصـــ ية  3-3-7-1 ـــة التجزئ ـــان : طريق ـــام الباحث ـــة ق لغـــرض اســـتخراج معامـــل الثبـــات بهـــذه الطريق

يـــة ( فقـــرة لمقيـــاس القـــوة التنظيم33( اســـتمارة والمتضـــمنة)182عينـــة البنـــاء البالغـــة )جابات باســـتخدام اســـت
فيما ضـم النصـف ،لعبـارات ذات التسلسـالت الفرديـةقسمت الفقرات الى نصفين ضم النصف األول نتـائج ا

اج الثاني نتائج العبارات ذات التسلسالت الزوجية بحيث أصبح لكل فرد درجتـان فرديـه وزوجيـة وتـم اسـتخر 
ي اســتكمل الباحثــان اجــراءات اســتخراج الثبــات للمقيــاس بشــكل كلــو  (0,93) معامــل االرتبــاط بينهمــا إذ بلــغ

 .(على التوالي 0,93(و)  0,88) ام معادلتي جيتمان وسبيرمان إذ بلغت قيمهماباستخد
سـاق االت لتقـدير ثبـاتتم استخدام طريقة معامل الفـا كرونبـاخ  : طريقة معامل  آلفا كرونباخ 3-3-7-2

 .  (  0,94، إذ بلغت )  الداخلي للمقياس نظرا  النه ال يتم تصحيح الفقرات بشكل ثنائي
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 :وصف مقياس القوة التنظيمية  بصيغته النهائية  3-3-8

( وهــي  3( فقــرة كمــا موضــح فــي الملحــق رقــم )  33اســتقر المقيــاس بصــيغته النهائيــة علــى )  
خبــرة ، قــوة الو قــوة االكــراه ، و  قــوة المكافــأة ،و القــوة الشــرعية ، تتـوزع اساســا  علــى خمســة أبعــاد هــي  ) 

( علــــى التــــوالي وفيمـــا يخــــص بــــدائل اإلجابــــة فقــــد كانــــت  7، 7، 6، 6، 7( وبواقــــع ) قــــوة االعجــــاب  و 
التـوالي  علـى (1، 2، 3، 4، 5االوزان )وتحمـل ( دائما  ، غالبـا، احيانـا، نـادرا ، ابـدا  خماسية وتتمثل في ) 

 2 )وفيما يتعلق بتنظيم المقياس تم توزيع فقرات ابعاده بشكل عشوائي منـتظم وكمـا مبـين فـي الجـدول رقـم 
ن وتحســب الدرجــة الكليــة للمســتجيب وفقــا للبــدائل المختــارة عــ( حتــى ال يتــأثر المســتجيب بــنمط الفقــرات . 

 ( درجة .  33( درجة، بينما القيمة الدنيا ) 165ستجابة) كل فقرة اذ تبلغ القيمة العليا لال
  ( 2الجدول ) 

 توزيع فقرات ابعاد مقياس القوة التنظيمية بشكل عشوائي منتظم في المقياس بصورته النهائية 
 تسلسل الفقرات عدد الفقرات البعد ت
 31 26 21 16 11 6 1 7 القوة الشرعية 1`

  27 22 17 12 7 2 6 قوة المكافأة 2
  28 23 18 13 8 3 6 قوة االكراه 3
 32 29 24 19 14 9 4 7 قوة الخبرة 4
 33 30 25 20 15 10 5 7 قوة االعجاب 5

 ة التطبيقتم تطبيق مقياس القوة التنظيمية للمدربين على عين: التطبيق النهائي للمقياس 3-3-9 
الستفادة ( العبا  ، بعد تزويد العينة بالتعليمات حول كيفية االجابة عن المقياس مع ا 132والبالغة ) 

/  25من  للمدة، وقد امتدت مدة التطبيق النهائي للمقياس  ولياألمن مالحظات التطبيق االستطالعي 
 .  2018/  7/  4الى  2018/  4

معامل و ،النسبة المئويةو االنحراف المعياري، و الوسط الحسابي، ) : كانت:المعالجات االحصائية 4-3
لعينتين اختبار) ت (و معادلة سبيرمان براون، و معادلة جيتمان، و معامل الفا كرونباخ، و ارتباط بيرسون، 

 .(Spss)واعتمد الباحثان في استخراج هذه المعالجات االحصائية على البرنامج االحصائي (مستقلتين
 عرض النتائج ومناقشتها  -4
لمصادر القوة التنظيمية والذي ينص على )) بناء مقياس  ومناقشتها ولاألعرض نتائج الهدف  4-1

 فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي الممتاز (( .  لدى مدربي
( يوضح الصيغة  2وقد تحقق هذا الهدف من خالل إجراءات البحث في الباب الثالث والملحق رقم ) 

 النهائية للمقياس .
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مصادر القوة  عرض ومناقشة نتائج الهدف الثاني والذي ينص على )) التعرف على مستويات 4-2
 ( وقد(ن وجهة نظر الالعبين فرق كرة قدم الصاالت في الدوري العراقي الممتاز م التنظيمية لدى مدربي

 حصل الباحثان على النتائج اآلتية : 
 الكلي نظيمية و لقوة الت( الوساط  الحسابية  واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والمستوى لفقرات ابعاد ا 3الجدول ) 

تسلسل الفقرة  االبعاد 
في المقياس 
 النهائي  

 المستوى النسبة المئوية   الوسط الحسابي

 
 

 القوة الشرعية 

 مرتفع 79% 3,95 1

 مرتفع جدا 86,2% 4,31 6

 مرتفع 78% 3,90 11

 مرتفع جدا  85,4% 4,27 16

 مرتفع 80% 4,00 21

 مرتفع جدا 86,8% 4,34 26

 مرتفع جدا 80% 4,02 31

 مرتفع جدا %82,31 28,81  الكلي 

 
 

 قوة المكافأة

 متوسط 65% 3,25 2

 مرتفع 77% 3,85 7

 مرتقع 73% 3,65 12

 متوسط 67% 3,35 17

 مرتفع 73,8% 3,69 22

 مرتفع 70,2% 3,51 27

 مرتفع %71,06 21,32  الكلي

 
 

 قوة االكراه

 منخفض 58,6% 2,93 3

 منخفض 58,2% 2,91 8

 متوسط 62,6% 3,13 13

 متوسط 63,2% 3,16 18

 متوسط 62,8% 3,14 23

 متوسط 66% 3,30 28

 متوسط %62 18,60  الكلي 

 
 
 

 قوة الخبرة

 مرتفع جدا ,81% 4,05 4

 مرتفع جدا 87% 4,35 9

 مرتفع جدا 86% 4,30 14

 متوسط 77,8% 3,89 19

 مرتفع جدا 81,8% 4,09 24

 مرتفع جدا 81% 4,05 29

 مرتفع جدا   90,2% 4,51 32

 مرتفع جدا %83,6 29,26  الكلي

 
 
 

 قوة االعجاب 

 مرتفع جدا 81,8% 4,09 5

 مرتفع جدا 80% 4,00 10

 مرتفع جدا 81% 4,05 15

 مرتفع جدا 83,2% 4,16 20

 مرتفع جدا 83% 4,15 25

 مرتفع جدا 81,2% 4,06 30

 مرتفع جدا 86,6% 4,33 33

 مرتفع جدا %82,48 28,87  الكلي 

القوة التنظيمية 
 الكلي 

 مرتفع 76,89% 126,88 
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 ( امتالك المدربين من عينة البحث مستوى ) مرتفع جدا  ( في مصادر 3يتبين من الجدول ) 
من ( و  %83 - %82القوة الشرعية ، وقوة الخبرة ، وقوة االعجاب إذ توزعت نسبها المئوية ما بين ) 

      (  على التوالي وانحرافات معيارية قدره 28,87 ، 29,26 ، 28,81خالل اوساط حسابية بلغت ) 
ربين ( ان قوة المكافأة لدى المد 3كذلك من الجدول )  يتبين( على التوالي و  2,25 ، 2,96 ، 3,08) 

(  21,32( من خالل وسط حسابي بلغ)  %71ظهرت بمستوى ) مرتفع ( إذ كانت نسبها المئوية ) 
اه ن الجدول ذاته حصول المدربين على مستوى متوسط في قوة االكر يتبين مو  ( 2,22وانحراف معياري) 

 ( 2,08)  ( وانحراف معياري وصل الى 18,60ووسط حسابي بلغ )  ، ( %62وبنسبة مئوية قدرها ) 
 % (76ة) وفيما يتعلق بالقوة التنظيمية لدى المدربين فقد كانت بمستوى )مرتفع( إذ بلغت نسبتها المئوي

 ( .  7,84( وانحراف معياري بلغ )  126,88بي قدره ) من خالل وسط حسا
( حصول اغلب فقرات بعد القوة الشرعية على مستوى) مرتفع جدا (  3كما يتبين من الجدول ) 

( بينما حصلت الفقرتان المتبقيتان على مستوى )جيد(  %86 - %80نسبها المئوية بين )  اقتربتإذ ، 
( وان هذه النتائج الجزئية انعكست على النتيجة الكلية %79،   %78وبنسبتين مئويتين عاليتين تبلغ )

وهو حق مشروع ضمنته لهم ، للبعد وهذا يدل على استثمار المدربين لمنصب المدير الفني للفريق 
انظمة وقواعد وثقافة العمل في المنظمات الرياضية ، فالمدرب الرياضي يمتلك النفوذ الشرعي على 

داري سمية التي تحكم العمل اإلوذلك كله في اطار القوانين واللوائح واالنظمة الر  الالعبين الرياضيين،
هذا الخصوص يذكر)الشماع وحمود( نقال  عن ب( و 19، 1998والفني في المؤسسات الرياضية )عالوي، 

) عثمان ( ان قوة المطلب المشروع تعد احد الوسائل االساسية في تحقيق طاعة المرؤوسين للقائد ، 
ظمة الذي يعطيه الحق في اصدار ضيف ) عثمان ( ان هذه القوة تستمد من موقع الفرد في المنوي
فراد لهذا النوع من القوة بسبب اعتقادهم ان العمال الموكلة اليهم ويستجيب األوامر للمرؤوسين لتنفيذ ااأل

وسين على انها جزء من وامر وتقبل هذه القوة من المرؤ هذه األ القائد يمتلك الصالحية الكاملة إلصدار
أن المدرب هو  ( ويرى الباحثان 49،  55،  2017حياة المنظمة ولذلك فهم يتقبلونها ) عثمان ، 

خير عن نتائج الفريق فمن الطبيعي انه يمتلك ويمارس صالحيات تعينه على ضبط المسؤول األول واأل
حديد تشكيلة الفريق واسلوب اللعب من خالل ت، التدريب للحفاظ على مستوى الالعبين وفي المباريات 

وهو ما افرزته نتائج ابرز الفقرات التي اسهمت في اغناء القوة الشرعية عند المدربين من وجهة نظر 
ن من افضل ( إذ يذكر ) حماد ( ا 16،  26،  6العبيهم من عينة البحث الفقرات ذوات االرقام ) 

ها المديرون الفنيون لتحقيق افضل النتائج مع الفريق التي دارية والفنية التي يتبعالخطوات واالجراءات اإل
ليات وان واحدة من اهم االسلحة لتحقيق نتائج طيبة مع بتدريبها تحديد الصالحيات والمسؤو يقومون 

الفريق هي الصالحيات المخولة للمدرب ، ومن ثم كان ال بد ان يمتلك الصالحيات التي تمكنه من تنفيذ 
لية كاملة تجاه الفريق كما ان على المدربين اعالن تحمل المسؤو  نفسه يه في الوقتبرامجه الطموحة وعل

دارة خالل العمل ومن اولى هذه السياسات  ال تدخل في اإل الفنيين تحديد السياسات التي سوف تتبع
 16 (  وفيما يتعلق بنتيجة الفقرة   ) 8  – 7،  2001الفنية للفريق من خارج الجهاز الفني ) حماد ، 

يفرض المدرب على الالعبين تنفيذ توجيهات مساعديه كونهم (  من بعد القوة الشرعية والمتضمنة  )  
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( فالباحثان يعزوان هذه النتيجة  %85يمثلونه ( والحاصلة عل مستوى ) مرتفع جدا  ( وبنسبة مئوية ) 
ل عن تدريب الفريق الى ان هؤالء المدربين المساعدين يشكلون مع المدرب الجهاز الفني المسؤو 

وفق هيكلية تنظيمية تبرز وحدتي القيادة والتوجيه كخاصيتين من خصائص التنظيم على ويتعاونون 
و ما اتفق عليه الطرفان وفق ما حدده لهم المدرب من مهام أ على لذا فأنهم يعملون ، الرياضي الجيد 

وهو ما يساهم  ، حالة وجوده او عدم وجودهمسبقا  من واجبات عند اعداد الخطة التدريبية ليباشرونها في 
خصوص وفي هذا ال ، في ضبط الالعبين وتنظيم المسؤوليات والعالقات وحفظ موارد الفريق وطاقاته

هم عمليات ادارة التدريب التي تساعد المدرب لتوجيه برنامجه يشير ) عبد الرحمن وفكري ( إلى أن أ 
نشطة التي سوف يتم م الذي يشمل اقامة عالقات بين األظيتتمثل في التن، وتحقيق اهدافه التدريبية 

فمن المهم جدا  ان يتعلم المدرب كيف ينظم  ، نشطةالشخاص الذين سوف يقوموا بهذه األتأديتها وا
وهذا يؤدي الى استغالل افضل ، مسؤوليات وواجبات واضحة المعالم بين الالعبين وطاقم التدريب 

حة ، كذلك فان من النقاط التي تساعد في اقامة عالقات فعاله مع للوقت وللمصادر البشرية المتا
وعدم السماح بظهور مواقف يحاول فيها الالعبون الوقيعة  ،مساعديه هي تحديد مسؤولياتهم بكل وضوح 

    . 280،  256 – 255،  2004) عبد الرحمن وفكري ، بين المدرب وبين مساعديه 
( ت بعد قوة المكافأة للمدربين حصلت على مستوى )مرتفع( ان اغلب فقرا3ويتبين من الجدول)

ويرى ، (  %71( وهو ما انعكس على النتيجة الكلية للبعد إذ بلغت )  %77 - %70بين )  قربت
من  الباحثان ان هذا المستوى الجيد نوعا ما من قوة المكافأة يتناسب مع امكانيات التحفيز لدى كل

 ،حفيزظام التنوان قوة المكافأة تعني قوة التحكم في  وال سّيماعينة البحث المدربين واالندية الرياضية من 
( كما  106،  2012خرين ) السامرائي ، دراء على رقابة وادارة مكافأة األوهذه القوة تعتمد على قدرة الم

ول للحص االعتماد على القائد كمصدر اساس ان هذا النوع من القوة يعتمد على جاذبية المكافئة ومدى
ى ( عل 17،  2مر الذي يفسر مبدئيا  وجزئيا  حصول الفقرتين ) األ(  17،  2007عليها ) السقا ، 

مستوى  ) متوسط  ( وذلك يترافق مع الصعوبات المالية التي تمر بها معظم المنظمات الرياضية 
 وانعكاس ذلك على مجمل العاملين وبيئة العمل فيه . 

ما يخص بعد قوة االكراه الى حصول اغلب فقراته على مستوى وفي (3)ويتبين من الجدول 
 ، ( وهو ما انعكس على النتيجة الكلية للبعد %66 - %62بين )  اقتربت)متوسط( وبنسب مئوية 

ويعتقد الباحثان ان ظهور قوة االكراه لدى المدرب بمستوى متوسط يعزى الى ادراكهم لمشاكل وعواقب 
فضال  عن مراعاته لمشاعر العبيه واستيعاب تفكيرهم ، لهذا النوع من القوة االستخدام المفرط والمستمر 

واالحساس بدوافع تصرفاتهم من اجل تقويم شخصية الالعب الرياضي وتوجيهها نحو التفكير السليم 
من خالل استثمار المدرب لما يمكن من طرائق واساليب تتصف بالمزيد من الرشد  ، والتصرف المناسب

تهتم بتشخيص اسباب بعض السلوكيات السلبية لالعبين والعمل على و  ، والموضوعية والعقالنية
معالجتها لتالفيها بعيدا  عن التخويف والتهديد والجزاءات والعقوبات التي تدفع الالعبين للتزمت 

الى إذ يشير ) دوسة وحسين ( ان دراسات كثيرة اكدت ان القوة القسرية قد تؤدي  ،والمواجهة والمقاومة 
سلوب االستبدادي يضر بتماسك ومعنوية ، كما أن األ(  120،  2009المقاومة ) دوسة وحسين ، 
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فالقيادة الرياضية ممثلة بالمدربين قيادة ايجابية فعالة معتدلة تعمل بكل قواها وجهودها ، ومستوى الفريق 
 ، في المجال الرياضينساني السليم ئص الثقة والطمأنينة والتفاعل اإلعلى تأكيد الجمع بين خصا

ومتطلبات ضبط وحفظ النظام بما يتالءم مع السلوك التنظيمي الجماعي ومع ذلك يمكن حدوث حاالت 
ين عليه التعامل معها بجدية وحكمة وعدالة للحيلولة دون سلوكية متفاوتة السلبية تفرض على القائم

، ة التي تتصف بها القيادة االيجابية و انتشارها ومجمل هذا التصور ينطلق من الخطوط العامتفاقمها أ
، ويدرك ن يضع نفسه موضع مرؤوسيه فيتلمس مشاعرهم ) عليان ( منها انه البد للقائد أكما يذكر 

و يشعرون بها ويستجيبون لها ، كما عليه ان يتقبل مخاوفهم دون األمور من حيث هي وكما يرونها أ
خاوف وذلك بإتاحة الفرصة لهم للتعبير عنها والوقوف االستهانة بها وهو يستطيع التغلب على تلك الم

( واللتين حصلتا على  8،  3( وفيما يخص نتائج الفقرتين )  196،  2002على حقيقتها) عليان ، 
فانهما تؤكدان رؤية الباحثان في ان القائد الرياضي يبتعد ، (  %58مستوى منخفض وبنسبة مئوية ) 

 ، والتحكم الكلي المبالغ فيه معهم والتالعب بأرزاقهم بدون وجه حق ، هعن الغلو في االستبداد مع العبي
وامره للحفاظ على مكانته واحترامه ومحبته لدى الالعبين ، فالمبالغة رادته وأبل يعتدل في فرض ا

،  2005باستخدام قوة االكراه كما يشير ) العتيبي ( تفقد القائد مكانته المعنوية بين االتباع ) العتيبي ، 
ن المجموعة قد تحس كراه قد تؤدي الى نتائج عكسية ألكما ان المبالغة في استخدام قوة اال، (  179

ما زاد استخدام كلف(  2،  2013السيد ناصر ،  ن في الوقوف بحزم في مواجهته )بالخطر وتتضام
قل عدد من قهر في أميلون الى استخدام قوة المحبة العاملين له ، وان الناس عموما  ي المدير للقهر قلة

 (  .  526،  2009الحاالت )جيرنبيرج و بارون ، 
( حصول اغلب فقرات بعد  قوة الخبرة لدى المدربين على مستوى  3ويتبين كذلك من الجدول ) 

( وهو ما انعكس  %90 - %81نسبها المئوية بين )  قربت) مرتفع جدا  ( من وجهة نظر العبيهم إذ 
كبر من القوة التنظيمية للمدربين وهو ما يتوافق ية للبعد والتي كان لها الثقل األايضا  على النتيجة الكل

كبيرة لقوة الخبرة لدى من نتائج افرزت اهمية ، (  126،  2009مع ما توصلت اليه ) دوسة وحسين ، 
قوة والمتمثلة داري ، ويعزو الباحثان نتيجة قوة الخبرة لدى المدربين الى امتالكهم لمصادر هذه الالقائد اإل

التي تعززت بحصولهم على شهادات تدريبية من جهات ، بالمعلومات والمهارات والخبرات السابقة 
وفق أسس ومبادئ علمية على تساعدهم على ممارسة مهنة التدريب  ، رسمية ومعتمدة دوليا  وموثقة

معلومات العلمية في وعملية ، وفي هذا الخصوص يذكر ان المدرب الرياضي الذي يمتلك المعارف وال
ولديه سجل مشرف في مجال الممارسة ، مجال تخصصه ولديه خبرات تدريبية عالية معترف بها 

( ،  20،  1998الرياضية كالعب فانه يصبح في مقدوره اظهار نفوذ الخبرة على الالعبين ) عالوي ، 
خرين التحكم في سلوك األلك المقدرة من ( تتمثل في ت 6،  2010فقوة الخبرة كما تذكر ) خروفة ، 

والتأثر فيهم عن طريق امتالك كفاءات ومواهب ومعرفة متخصصة معترف بها . ومن الفقرات التي 
( وهي اعلى  %90( إذ حصلت على مستوى ) مرتفع جدا  ( بلغ )  32يجب االشارة اليها الفقرة ) 

المدرب للخبرات العلمية والعملية  ويرى الباحثان ان امتالك، نتيجة في فقرات مقياس القوة التنظيمية 
وينمي الثقة في امكانية تحسن  ، التدريبية يوفر لالعبين مزيدا  من االطمئنان في تنفيذ البرنامج التدريبي
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اللتان حصلتا على ، (  14،  9مستوياتهم ووصولهم الى اداء افضل وهو ما افرزته نتيجة الفقرتين ) 
( وكل ذلك يعزز من مصداقية المدرب وتقديره واحترام  %87 - %86نسبتين مئويتين عاليتين بلغتا ) 

اري تزداد فاعليته وامكانية تأثيره فيهم وتطوير مستوى تعاونهم االختي ، ومن ثمقدراته عند الالعبين 
هداف المشتركة وبهذا الشأن يذكر ) عثمان ( انه يمكن للقائد ان يحقق التأثير القيادي من لتحقيق األ
و مهنته حيث تولد ،والتي تتمثل في مستوى تعلمه أو معارفه أو تخصصه أرة التي يتمتع بهاخالل الخب

، 2017من قبل التابعين وتعزز فيهم روح االستجابة له)عثمان،  هذه االبعاد درجة عالية من الثقة به
ي ن احساس الالعب بجهود المدرب وتفانيه ف( إلى أ 26،  2012ير) زوزو ويعقوب ، ( كما يش52

مر الذي يسهم بصورة ايجابية على ه يكسب المدرب ثقة الالعبين ، األعمله لمحاولة تطوير وتنمية مستوا 
 زيادة قدرة التعاون بينهما . 

( حصول جميع فقرات بعد قوة االعجاب لدى المدربين من وجهة نظر  3ويتبين من الجدول ) 
س ( وهو ما انعك %86 - %80وية ما بين ) نسبها المئ إذ قربتالعبيهم على مستوى ) مرتفع جدا  ( 

وة لدى ن القمعلى النتيجة الكلية للبعد ، ويعزو الباحثان هذه النتائج االيجابية الى توفر اسس هذا النوع 
فضال  عن اتصافه ببعد نظر موضوعي يرتبط بطموح ، المدربين من حيث سمات شخصيته القيادية 

ك تمتعه بأسلوب تحليل علمي وتفكير منظم ينتج عنها وكذل، مشروع وواقعي حول تطور الفريق 
 ، وكل ذلك يعد مجاالت تجذب الالعبين للمدربين وتشدهم الى االعجاب بهم، سلوكيات مناسبة وذكية 

م منها التعلو وتزيد من دافعيتهم في التدريب تحت قيادته باعتباره قدوة رياضية تفرض احترامها والتأثر بها 
 فالجاذبية كما يذكر ) العتيبي ( هي صفة شخصية في القائد اشبه بالمغناطيسوالسير في خطاها ، 

      دل يجذب به االتباع ويؤثر في سلوكهم فيقبلونه دون قيد او شرط ويلتفون حوله اعجابا ال يقبل الج
كما ان قوة المرجعية المستمدة عادة من جاذبيه يتمتع بها بعض ، (  184،  2005) العتيبي ، 

خرين على االعجاب بهم واحترامهم ) بناء عالقات شخصية جيدة تشجع األ اص والتي تخول لهماالشخ
( في بعد قوة  33( مالحظة تميز نتيجة الفقرة )  3( ويتبين من الجدول )  67،  2016صباح ، 

ق وهذه النتيجة تتواف، (  %86االعجاب إذ حصلت على مستوى ) مرتفع جدا  ( وبنسبة مئوية بلغت ) 
مدير مؤهالت وسمات شخصية تدفع مع ما ذكره ) ابو زيد ( في ان قوة االعجاب تكمن في امتالك ال

اجات ئد بحديا  مع اهتمام القاوترتبط القوة المرجعية ارتباطا  طر  ، خرين الى التعامل االيجابي معهاأل
 ( .  28،  2010فراد ومشاعرهم والدفاع عن مصالحهم ) ابو زيد ، األ

عدة توى النتيجة الكلية للقوة التنظيمية والذي ظهر بمستوى مرتفع فان ذلك له مدلوالت وبخصوص مس
من خالل ، منها ان مدربي فرق الدوري العراقي الممتاز بكرة الصاالت يمتلكون مرونة القوة القيادية 

، وكذلك موضوعية تطبيق هذه المصادر والتي ظهرت بشدد مختلفة ، استخدامهم لمصادرها المتنوعة 
هداف بيا  في الالعبين وتسهل تحقيق األلى ادارة تدريب ومنافسات فاعلة ومستمرة تؤثر ايجاللوصول إ

وتنفيذ مناسب يراعي ظروف وجوانب ومتطلبات مواقف ، وفق رؤيا هادفة على المتوخاة والمشتركة 
ن على وفق ما ذكره ) عبد العليم ( في أ ويبني الباحثان هذا التصور. ياضية العمل في المنظمات الر 

منها للتأثير ، من مدلوالت مفهوم القيادة ان القادة يمتلكون القوة ولهم القدرة على استخدام اشكال مختلفة 
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ارس ) ف إليهوكذلك في ضوء ما اشار ، (  162 – 161،  2007في سلوك التابعين   ) عبد العليم ، 
والقيادة بحاجة الى جميع انواع مصادر القوة وان كانت  ، خرينان القوة تهدف الى التأثير في األ( في 

بدرجات متفاوتة لكي تحقق االهداف وتجعل رؤيتها حقيقية وان استخدام القادة ألنواع مختلفة من القوة 
 (  .  62،  2010يولد نتائج مؤثرة ) فارس ، 

 صيات االستنتاجات والتو  - 5
 االستنتاجات  1 – 5
ري صالحية مقياس القوة التنظيمية للمدربين والذي تم بناءه من قبل الباحثان على فرق الدو  -1

 العراقي الممتاز بكرة قدم الصاالت . 
لقوة ايمتلك المدربون مستوى مرتفع من القوة التنظيمية مع وجود تباين في استخدام مصادر هذه  -2

  -تية : اآل ق النتائجعلى وفمن وجهة نظر العبيهم 
 :يةمل االتابدى المدربون مستوى )مرتفع جدا ( في استثمار قوة الخبرة لديهم وتميزوا فيه بالعوا –آ 

 توفير الثقة واالطمئنان لدى الالعبين من خالل ايمانهم بقدرة وكفاءة مدربهم .  -
 معالجة مشاكل اداء الالعبين من خالل خبرة المدربين العملية .  -
 امتالك المدربين تصور خططي ومهاري يوفر االداء الفعال لالعبيهم .  -

 اظهر المدربون مستوى ) مرتفع جدا  ( في امتالكهم لمصدر قوة االعجاب وتميزوا فيه –ب 
 بالحرص على مصالح وحقوق الالعبين قبل حقوقهم .

 :تيةاآل وتميزوا فيه بالعواملالشرعية تفعيل مصدر قوتهم بتمتع المدربون بمستوى )مرتفع جدا (  –ج 
 يستغلون مناصبهم كمدراء فنيين لضبط اداء الالعبين لواجباتهم التدريبية . -
 يعتمدون من خالل موقعهم كمدراء فنيين على تحديد تشكيلة الفريق واسلوب اللعب .  -
 يفرضون على الالعبين تنفيذ توجيهات مساعديهم كونهم يمثلونهم .  -

 مستوى ) مرتفع ( في استخدام قوة المكافأة .  حصل المدربون على –د 
 استعمل المدربون قوة االكراه بمستوى ) متوسط ( . -هـ 
 التوصيات  2 – 5
 عبين .لتقييم القوة التنظيمية للمدربين من وجهة نظر الال الحالي البحثامكانية اعتماد مقياس  -1
لى ظاهرة ايجابية تساعدهم ع بوصفهاضرورة االهتمام بتطوير القوة التنظيمية لدى المدربين  -2

 مكنواتادارة فرقهم واداء واجباتهم بشكل افضل لتحقيق اهداف المنظمة الرياضية والالعبين اذا 
 من فهم مضمونها ومصادرها واستخدامها بشكل سليم ومناسب .  
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 اجراء دراسات للقوة التنظيمية للمدربين على فعاليات رياضة اخرى مع امكانية ربطه ببعض -3
تغيرات الشخصية للمدربين او الالعبين  والتنظيمية في المؤسسات الرياضية والعلمية الم

 الرياضية  بمواضيع علوم النفس واالجتماع والتدريب ذات العالقة . 

 لمصادرا -
 المصادر العربية -
في  للعاملين ( : اثر القوة التنظيمية على االبداع الوظيفي 2010ابو زيد ، خالد ذيب حسين )  -1

سط ، ق األو ، رسالة ماجستير ، قسم ادارة األعمال ، كلية األعمال ، جامعة الشر  ردنيةالبنوك التجارية األ
 ردن .األ
دة ( : دور القيادة في تطبيق اسس ومبادئ ادارة الجو  2012السامرائي ، برهان الدين حسين )  -2

 طانية للتعليم العالي .الشاملة ، رسالة ماجستير ، االكاديمية العربية البري
تدريب ، دارة الرياضية ، كلية ال: الدورة التدريبية للتنظيم واإل ( 2007السقا ، صالح احمد  )  -3

 منية .ألقسم البرامج التدريبية ، جامعة نايف العربية للعلوم ا
( : تطوير الفكر واألساليب في اإلدارة ، ادارة األعمال ،  2005العتيبي ، صبحي جبر )  -4
 ردن . حامد للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، األتنمية اإلدارية ، دار الال
ين ( : درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى القادة التربوي 2016جبريني ، سماح حسن علي )  -5

امعات الجقسام االكاديميين في جهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األوعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من و 
 ن .الفلسطينية ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطي

جعة ( : ادارة السلوك في المنظمات ، تعريب ومرا 2009جيرنبيرج ، جيرالد و بارون ، روبرت )  -6
 .  رفاعي محمد رفاعي واسماعيل علي بسيوني ، دار المريخ ، الرياض ، السعودية

ر فراد في المنظمات ، دار زهران للنش( : السلوك التنظيمي ، سلوك األ 1997حريم ، حسين )  -7
 والتوزيع ، عمان .

 ( : التدريب الرياضي الحديث ، تخطيط وتطبيق وقيادة ، كلية 2001حماد ، مفتي ابراهيم )  -8
 القاهرة . التربية الرياضية للبنين بالقاهرة ، جامعة حلوان ، دار الفكر العربي ،

، ( :  القوة المنظمية أداة لدعم مجاالت التغيير التنظيمي 2010خروفة ، رغد محمد يحيى )  -9
،  دارية في بعض المنظمات الصناعية في محافظة نينوى العية آلراء عينة من القيادات اإلدراسة استط

 دراة واالقتصاد ، جامعة الموصل .مساعد قسم إدارة اعمال ، كلية اإلمدرس 
لسلوك ( : القوة التنظيمية للقادة االداريين واثرها في ا 2009دوسة ، طالب اصغر وحسين ، جواد ) -10

 دارة واالقتصاد ، فلسطين جلة اإلالقيادي ، بحث ميداني في وزارة الهجرة والمهجرين ، م
كرة ( :  تأثير شخصية المدرب على اداء العبي  2012زوزو ، عبد العزيز ويعقوب ، شاكر ) -11

صنف اواسط ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في  –القدم ، دراسة ميدانية لفرق دائرة تقرت الكبرى 



 2019–( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 العبينظر الالقوة التنظيمية لدى مدربي فرق اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة قدم الصاالت من وجهة ن

31 

 

نسانية واالجتماعية قسم التربية دي مرباح ـ ورقلة كلية العلوم اإلالتربية البدنية والرياضية ، جــامـعـة قاص
 البدنية والرياضية  .

ين ( : العالقة بين انماط السلوك القيادي وانماط االتصال ب 2008شحادة ، رائف شحادة نايف )  -12
جاح االداريين االكاديميين من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية  ، جامعة الن

 الوطنية في نابلس ، فلسطين .
توراه ، ، اطروحة دك( : اثر انماط القيادة االدارية على االلتزام التنظيمي  2016صباح ، بنوناس  ) -13

رة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، قسم علوم التيسير ، جامعة محمد خيضر، بسك
 الجزائر .

ة ( : ادارة وتنظيم المكتبات ومراكز مصادر التعلم ، جامع  2002عليان ، ربحي مصطفى  ) -14
 ردن . ر والتوزيع ، عمان ، األصفاء للنشولى ، دار البلقاء التطبيقية ، الطبعة األ

سلطة في العالقة بين تفويض ال( : الدور الوسيط للقوة التنظيمية  2017عثمان ، عثمان اسماعيل ) -15
 داري ، رسالة ماجستير ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .  واإلبداع اإل

توح ، م المفامعة بنها ، مركز التعلي( : مبادئ ادارة االعمال ، ج 2007عبد العليم ، محمد بكرى ) -16
 دارة االعمال .كلية التجارة ، قسم إ

 . ( :  سيكولوجية القيادة الرياضية ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة 1998عالوي ، محمد حسن ) -17
 ( : منظومة التدريب الرياضي ، دار الفكر 2004عبد الرحمن، نبيلة وفكري ، سلوى عز الدين ) -18

 ، القاهرة .   العربي
تير رسالة ماجس ( : المهارات القيادية ودورها في االداء الوظيفي ، 2010فارس ، بوعمامه احمد ) -19

 نسانية واالجتماعية ، جامعة منتوري ، قسنطينة . ، كلية العلوم اإل
ة جرجر  دارية على اداء العاملين ، دراسة حالة مون ( : اثر القيادة اإل 2015تكليش ) فاطمة ،  -20
قتصادية كحولية بالشرفة ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم االالغير اج المياه المعدنية والمشروبات إلنت

 والتجارية وعلوم التيسير ، جامعة اكلي محند اولحاج ، البويرة .
 

  - مصادر االنترنيت
 power-for leaders ( : مصادر القوة والنفوذ للقيادة اإلدارية  2013د . السيد ناصر )  -21 

of-https://www.slideshare.net/elsayed291/types 
  
 المصادر االجنبية  – 

th ed ) .  Daft , R . L . ( 2001 ) . Organization theory and design . ( 4 -22
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 23- Hellriegel . D. , Slocum , J. & Woodsman , R . ( 2001 ) . Organizational 
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https://www.slideshare.net/elsayed291/types-of


 2019–( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 العبينظر الالقوة التنظيمية لدى مدربي فرق اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة قدم الصاالت من وجهة ن

32 

 

 (  1الملحق ) 
 أسماء السادة الخبراء ) المحكمين ( الذين عرض عليهم

 همية النسبية لإلبعاد وصالحية الفقراتبناء مقياس القوة التنظيمية  للحكم على كل من ال 

 مكان العمل االختصاص االسم واللقب العلمي ت

 جامعة االنبار اضةاإلدارة والتنظيم / كلية التربية البدنية وعلوم الري أ.د إبراهيم يونس وكاع الراوي  1

 الموصلجامعة  اإلدارة والتنظيم / كلية التربية الساسية أ.د وليد خالد همام النعمه 2

 جامعة تكريت اضةعلم النفس الرياضي /كلية التربية البدنية وعلوم الري أ.د عبد الودود احمد الزبيدي 3

 جامعة الموصل ضةالقياس والتقويم / كلية التربية البدنية وعلوم الريا أ.د هاشم احمد سليمان 4

البدنية وعلوم علم النفس الرياضي / كلية التربية  أ.د عصام محمد عبد الرضا 5
 الرياضة

 جامعة الموصل

 جامعة الموصل ضةالقياس والتقويم / كلية التربية البدنية وعلوم الريا أ.د مكي محمود حسن 6

 جامعة ديالى اضةاالدارة والتنظيم / كلية التربية البدنية وعلوم الري أ.د نصير قاسم خلف 7

 جامعة الموصل ضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياالقياس والتقويم /  أ.د ايثارعبد الكريم غزال 8

 أ.د ناظم شاكر الوتار 9
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  ( 2الملحق رقم ) 
 (  داخلينسب اتفاق المحكمين والقوة التمييزية لكل فقرة وقيم معامل االرتباط للفقرات ) االتساق ال

 ت االبعاد
نسب 
اتفاق 

 المحكمين

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 قيمة ) ت (
 المحتسبة

مستوى 
 الداللة

درجة ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

 ع -+  -س ع -+  -س

وة لفا
 الشرعية

1 100% 4,877 0,331 3,204 1,020 10,921 0,000 0,587 

2 100% 4,795 0,407 0,714 1,258 11,018 0,000 0,693 

3 100% 4,959 0,199 3,040 1,224 10,827 0,000 0,702 

4 100% 4,816 0,391 4,020 0,877 5,798 0,013 0,573 

5 86% 4,714 0,456 2,653 1,128 11,855 0,000 0,659 

6 
96,55

% 
4,571 0,957 3,449 1,308 4,847 0,001 0,459 

7 86% 4,591 0,574 3,326 1,087 7,201 0,001 0,579 

قوة 
 المكافأة

1 93% 4,693 0,465 3,428 1,136 7,211 0,000 0,527 

2 100% 4,530 0,959 3,571 1,172 4,431 0,009 0,404 

3 93% 4,591 0,574 3,183 1,201 7,399 0,000 0,617 

4 86% 4,734 0,446 3,387 1,133 7,742 0,000 0,450 

 ساقطة بالتمييز 0,319 2,611 0,934 3,204 0,667 3,632 100% 5

6 
89,65

% 
4,755 0,434 3,081 1,187 9,265 0,000 0,544 

7 100% 4,755 0,434 3,122 1,285 8,425 0,000 0,589 

قوة 
 االكراه

1 
96,55

% 
4,918 0,276 3,449 1,225 8,185 0,000 0,605 

2 
96,55

% 
4,857 0,353 3,653 1,283 6,330 0,000 0,629 

3 
96,55

% 
 ساقطة بالتمييز 0,209 2,109 0,638 2,734 0,875 2,661

4 
96,55

% 
4,632 0,635 3,183 1,301 7,002 0,000 0,603 

5 93% 4,857 0,353 4,163 0,943 4,822 0,003 0,296 

6 
96,55

% 
4,857 0,353 3,306 0,683 14,113 0,000 0,736 

7 93% 4,918 0,276 3,102 1,122 10,997 0,000 0,736 

قوة 
 الخبرة

1 100% 4,755 0,480 2,816 1,219 10,358 0,000 0,629 

2 100% 4,898 0,305 3,040 1,274 9,922 0,000 0,693 

3 
96,55

% 
4,857 0,353 3,306 1,357 7,742 0,000 0,659 

4 100% 4,632 0,528 2,591 1,097 11,728 0,000 0,670 

5 100% 4,693 0,652 3,918 1,169 4,054 0,001 0,316 

6 100% 4,469 0,710 3,183 1,219 6,379 0,002 0,550 

7 
96,55

% 
4,857 0,353 3,918 0,975 6,334 0,000 0,552 

قوة 
 االعجاب

1 
96,55

% 
4,857 0,408 3,673 0,944 8,056 0,000 0,587 

2 100% 4,591 0,674 3,265 0,944 6,882 0,000 0,588 

3 
89,65

% 
4,836 0,373 3,714 1,414 5,372 0,000 0,466 

4 96,554,836 0,373 3,163 0,920 11,790 0,000 0,732 
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% 

5 100% 4,898 0,305 3,040 1,117 11,223 0,000 0,712 

6 93% 4,755 0,434 2,714 1,258 10,731 0,000 0,663 

7 100% 4,898 0,305 2,938 1,214 10,949 0,000 0,731 

 

 

 

 

 

 

 

  بصيغته النهائية مقياس القوة التنظيمية ( 3الملحق رقم ) 
                     بدائل االجابة                        الفقرات ت

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  ل تام بشك  يعتمد المدرب على القوانين والصالحيات المخولة له إللزام الالعبين 1

ن الخرياالمالية الشخصية لالعب المتميز لتحفيز  يعتمد المدرب على المكافأة 2
 على االلتزام والتطور .

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  .   يفرض المدرب على الالعبين تنفيذ تعليماته دون اية مناقشة او تعديل 3

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  .ويرهم اداء الالعبين وتطيستخدم المدرب خبراته المتراكمة في التأثير على  4

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  نه .يشارك المدرب الالعبين همومهم إلعانتهم وتوجيههم مما يجعلهم يطيعو 5

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما    .يبية يستغل المدرب منصبة كمدير فني لضبط اداء الالعبين لواجباتهم التدر 6

 ق عنديستطيع المدرب الحصول من ادارة النادي على المكافأة المالية للفري 7
 تفوقه في االداء .

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

الة حيتوعد المدرب الالعبين بخصم رواتبهم او حجب مكافاتهم المستحقة في  8
 االخفاق  .

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  المدرب مشاكل اداء الالعبين من خالل خبراته العملية .يعالج  9

تجعل  االنضباط (والشجاعة , ويمتاز المدرب بصفات شخصية ) الجرأة ,  10
 الالعبين يتأثرون به .

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  سلطته كمدير فني .يعالج المدرب المشكالت بين الالعبين باستخدام  11

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يستخدم المدرب اسلوب تشجيع الالعبين لكسب إلتزامهم . 12

 ألداءايستخدم المدرب الرقابة المشددة والسيّما مع الالعبين المقصرين في  13
 لضبط تصرفاتهم .  

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  .يمتلك المدرب تصوراً خططياً ومهارياً يوفر االداء الفعال لالعبيه  14

وير يتصف المدرب بطموحات وسعة افق توضح لالعبين الرؤية المستقبلية لتط 15
 الفريق .

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  توجيهات مساعديه كونهم يمثلونه .يفرض المدرب على الالعبين تنفيذ  16

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  ماليه مالئمة  . يطمح المدرب منح العبيه مكافأة 17

رة ند كثيعتمد المدرب على نقل الالعب من التشكيلة االساسية الى االحتياط ع 18
 المجادلة واالعتراض.  

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  .يستثمر المدرب معلوماته في تنويع خطط اللعب لتحقيق نتائج ايجابية  19

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  . يمتلك المدرب قدرة تحليلية تمكنه من اتخاذ القرار المناسب والمؤثر 20

ر المثي من خالل صالحياته انهاء عقد الالعبيقترح المدرب على ادارة النادي  21
 للمشاكل .

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يهتم المدرب باقتراحات واراء الالعبين لتطوير اداء الفريق . 22

ب يتخذ المدرب قرار االيقاف المؤقت لالعب عن اللعب والتدريب اذا تطل 23
 .االمر ذلك 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يعتمد المدرب على خبراته المتعددة في تقوية عالقاته مع الالعبين. 24

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يمتلك المدرب عقلية منظمه تسهم في زيادة احترام الالعبين له . 25

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما يعتمد المدرب من خالل موقعه كمدير فني على تحديد تشكيلة الفريق واسلوب  26
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 اللعب .  

ورهم يكلف المدرب الالعبين ببعض الواجبات في الوحدة التدريبية لتعزيز د 27
 القيادي في الفريق .

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما 

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما    يهدد المدرب الالعب المثير للمشاكل بالتخلي عنه مهما كان مستواه . 28

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يمتلك المدرب القدرة على تجاوز الصعوبات من خالل تجاربه السابقة . 29

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  التدريب .يعتمد المدرب على ذكاءه في تعويض النقص في امكانيات  30

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  يتمكن المدرب من خالل سلطته تحقيق التعاون بين الالعبين .   31

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  .اءته يوفر المدرب لالعبين الثقة واالطمئنان من خالل ايمانهم بقدرته وكف 32

 ابدا نادرا احيانا غالبا  دائما  المدرب بالحرص على مصالح وحقوق الالعبين قبل حقوقه .يتميز  33

 


