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  ٥/١٠/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر   ؛    ١٠/٩/٢٠٠٦:تاریخ تسلیم البحث 

  
  ملخص البحث

 وقیادیـة مـن المـدربین ، إداریـةیتطلب موضوع التدریب وقیـادة المباریـات بكـرة الـسلة انماطـًا   
لمــدرب اثــر كبیــر علــى مــستوى اداء تحــسم نتیجــة المبــاراة لــصالحها والــسلوك القیــادي الــذي یتبعــه ا

  . یعتمد اصًال على تنوع واختالف نظریات القیادة األسالیبالالعبین ، ان تنوع 
ومفهــوم القیــادة الــذي یــراه المفكــرون كــل مــن زاویــة اختــصاصه ، ومهمــا یكــن فانــه البــد مــن   
 معـًا وهـو مـا یهـدف  والعالقـاتاألداء أسـلوب العالقات ، او اعتماد أسلوب او األداء أسلوباعتماد 

  .الباحثان الى دارسته من وجهة نظر الالعبین
تضمن البحث خمسة ابواب ، واستفاد الباحثان من الدراسـات الـسابقة فـي هـذا المجـال ومـن   

اراء الخبـــراء للتعــــرف علـــى االســــلوب القیـــادي االفــــضل وعالقتـــه بالنتــــائج وعلـــى العالقــــة بـــین هــــذه 
  .االسالیب المختلفة

  :االستنتاجات التالیة وخرج البحث ب
 القیــادي األســلوب توجــد فــروق ذات داللــة احــصائیة بــین مــدربو االندیــة فــي الــدوري الممتــاز فــي -

  . والعالقاتباألداء القیادي المهتم واألسلوب القیادي المهتم بالعالقات واألسلوب باألداءالمهتم 
  :ویوصي الباحث 

داء والعالقـــات مـــع الالعبـــین ، مـــع مراعـــاة بـــان یعمـــل المـــدربون علـــى زیـــادة االهتمـــام بـــاال  
  .الفروق الفردیة لهم
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Styles of leader ship manner of coaches and their 
relation with the results 
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Abstract 
       

Training and leadership of basketball matches require administrative 
and leadership styles from the coaches. Leadership manner followed by the 
trainer has a great impact on the level of players performance. Variety of 
style mainly depends on that of leadership theories and the concept of 
leadership that thinkers believes according to their specializations. 
Anyway , it is necessary to adopt the style of performance or relation , or to 
adopt the style of performance and relation together. This is what the 
researchers try to study according to the players' views. 

The research includes five chapters. The researchers  benefited from 
the previous studies in this field and the opinions of experts to recognize 
the best leadership style and its relation with results well as the relation 
among these different styles. 

 
Research Results: 

-There are statistically significant differences among clubs coaches 
in superior tournament with regard to leadership style interested in 
performance , The leadership style  interested in relation and leadership 
style interested in performance and relations together. 

 
Research Recommendations: 

Coaches must be more interested in performance and  relation with 
the players and take into consideration their individual differences. 
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 ٣٠٥

  التعریف بالبحث -١
   وأهمیتهمقدمة البحث  ١- ١

فــي حیاتنــا بــشكل واســع اذ نــسمع هــذه الكلمــة تتــردد یومیــًا فیقــال  ) leadership(         یــستخدم مــصطلح القیــادة 
  . والقیادة السیاسیة والقیادة الریاضیة وغیر ذلك من الشؤون العامة اإلداریةالقیادة 

والكبیــر مــن قبــل البــاحثین فــي مختلــف المجــاالت  باالهتمــام الــشامل )القیــادة ( ولقــد حظــي هــذا الموضــوع 
والتخصصات اذ تم وضع العدید من النظریـات المتخصـصة بالقیـادة بـدًا مـن نظریـة الـسمات و الرجـل العظـیم مـرورًا 

  . او حتى النظریات الحدیثة في هذا المجال األحتمالیةبنظریات النماذج 
 ومـن هـذه الفعالیـات تنـوع الفعالیـة الریاضـیة باختالف قیادیة متعددة مختلفة تتمیز التربیة الریاضیة بمواقف

، ممـــا یـــوثر علـــى اداء  التـــي تمـــارس وظـــروف ممارســـتها وتـــاثیر المواقـــف الداخلیـــة و  الخارجیـــة فیهـــا لعبةكرةالـــسلة
 ومقـدرة قیادیـة متمیـزة فـي ادارة وقیـادة فـرق كـرة الـسلة مجهـودًا كبیـراً والتـي تتطلـب الالعبین ونتائج الفرق الریاضـیة ، 

الجوانـــب المرتبطـــة بتنظـــیم جهـــود الالعبـــین وتنـــسیق العالقـــة فیمـــا بیـــنهم مـــن ناحیـــة ومـــع النـــادي او المؤســـسة التـــي 
فتــرات االعــداد و التــدریب او فــي فتــرات البطــوالت الریاضــیة یمثلونهــا مــن ناحیــة اخــرى ، ســواء كــان ذلــك مــن خــالل 

یادیــًا فــي توجیــه وتــدریب فریقــه  علــى االمــور الفنیــة والخططیــة و النفــسیة والتربویــة والــذي یلعــب فیهــا المــدرب دورًا ق
تتــرتبط بــالفرق فــي اطــار  ، وبنــاًء علــى مـا تقــدم فــان القیــادة الحدیثـة ١وصـوًال الــى تحققیــق اداء افــضل ونتیجـة مــشرفة

ــذلك فمواصــفات القائــد النــاجح لــست كافیــة لتحدیــد ا ــادة الناجحــة ، ولكــنالجماعــة والمواقــف واالهــداف ، ل  لیــست لقی
اخـتالف الجماعـات لـه تـاثیر فـي عملیـة القیـادة والهـدف اختالف المواقف یتتطلب اختالفًا في اسالیب القیادة كما ان 

  ٢. عملیة القیادة ایضًا الذي تسعى الیه الجماعة في 
 الریاضـیة  البحث بان المدرب القائد یعد احد القادة فـي مجـال التربیـةأهمیةلى جومن هنا تت

ولكونه یتعرض لكثیر من المواقـف المتغیـرة و المختلفـة سـواء كانـت داخـل الملعـب او خارجـه ، فـان 
هــذا یفــرض علیــه اســتخدام اســالیب مختلفــة فــي القیــادة ممــا یــوثر تــاثیرًا ایجابیــًا یمكــن الالعبــین مــن 

 .تحقیق هدف العملیة التدریبیة لتحقیق االداء االفضل واالنجاز المطلوب 

  مشكلة البحث  ٢- ١
التــدریب الریاضــي عملیــة تربویــة تخــضع الســس عملیــة ومبــادىء تهــدف الــى اعــداد الریاضــي لتحقیــق مــستوى         

دورًا اساســـیًا فــي العملیـــة ) القائــد( مكن مـــن نــوع معـــین مــن انـــواع االنــشطة الریاضـــیة ، ویلعــب المـــدرب نریاضــي مــ
ومراعاة الجوانب االجتماعیة واالنسانیة و ) نیًا، قیادیًا ، خططیًا، نفسیاً بد( التدریبیة كونه المسؤول عن اعداد الفریق 

                                                 
اسالیب السلوك القیادي وعالقتها بالنتائج ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة : سالم رشید الباوي  1

   ٢٠٠٠الریاضیة ، 
  
العوامل الموثرة على ادارة وتنظم درس التربیة الریاضیة من وجهة نظر المشرفین : ي ابراهیم یونس وكاع الراو  2

  ١٩٩٠ - ٥ - ٨ في ٣٠االختصاص ، بحث منشور ، مجلة كلیة التربیة الریاضیة للبنات ، بغداد ، العدد 
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 ٣٠٦

االقتــصادیة و التربویــة وصــوًال الــى اعلــى المــستویات وتحقیــق افــضل اداء واحــسن النتــائج مــن خــالل ربــط الالعبــین 
  .٣باالداء والنتائج

واحـــسن النتـــائج دون االهتمـــام ل اداء ضان هـــذا الجانـــب لـــم یعـــد البعـــد الوحیـــد للوصـــول بـــالالعبین الـــى افـــ
تغیـرات و تبتطویر قدراتهم القیادیة والفنیة والتي تلعب دورًا هامًا في االجادة الصحیحة للفریق والكفاءة بالتعامل مع ال

تي تعززهـا طبیعـة التـدریب والمباریـات وخـصوصیة الجمهـور ومكـان المبـاراة ومـستوى الخـصم ، لالمؤثرات الخارجیة ا
الــذي یوكــد مقدرتــه واســالیبه القیادیــة فــي التكیــف والتعامــل مــع ) القائــد( المــؤثرات وجــود المــدرب حیــث تتطلــب هــذه 

الظروف والحاالت التي یواجهها خالل عملیـة التـدریب والمباریـات ، لـذا فلكـل مـدرب اسـلوبه القیـادي لقیـادة الفریـق ، 
 المهــتم ســلوكلعالقــات وهنــاك مــن یــسلك  المهــتم باســلوك وهنــاك مــن یــسلك بــاألداء المهــتم ســلوكك لفهنــاك مــن یــس

  ٤ والعالقات معًا باألداء
وتبـــاین اســـالیب الـــسلوك القیادیـــة لمـــدربي فـــرق اندیـــة الدرجـــة ومـــن هنـــا تبـــرز مـــشكلة البحـــث فـــي اخـــتالف 

ین المــؤهالت العلمیــة والتدربیــة ومــدى تــاثیر االســالیب اوتبــالممتــازة لكــرة الــسلة فــي العــراق ، وذلــك نتیجــة لالخــتالف 
 .ى اداء الالعبین وتحقیق نتیجة افضل عل
  

   البحث  أهداف٣- ١
  . القیادي لمدربي اندیة الدرجة الممتازة لكرة السلة في العراق من وجهة نظر الالعبین سلوكالتعرف على  - ١
 .المقارنة بین االسالیب القیادیة لمدربي اندیة الدرجة الممتازة لكرة السلة في العراق  - ٢

ب القیادیة للمـدرب والنتـائج فـي الـدوري الممتـاز لكـرة یلا الداللة االحصائیة بین االسالتعرف على العالقة ذات - ٣
 .السلة في العراق 

  مجاالت البحث  ٤-١
                       یشمل عینة البحث العبین اندیة الدرجة الممتازة لكـرة :البشريالمجال  ١-٤-١

  .٢٠٠٥-٢٠٠٤  الریاضيالسلة للموسم                
  . فترة توزیع االستمارات  :  المجال الزماني٢-٤-١
  مالعب االندیة المشاركة في الدوري العراقي للموسم   :  المجال المكاني٣-٤-١

                                  ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤.       
  تحدید المصطلحات   ٥-١

 جهودهم واستنفار طاقاتهم توجیه و هي فن التاثیر في االخرین ومعرفة تطلعاتهم   :القیادة  •
. لتحقیق الهدف باسلوب علمي وواقعي للقـدرة والعوامـل الذاتیـة والموضـوعیة 

تعنـي ایـضًا   و٥

                                                 
 بحث منشور ، مجلة ادراة وتنظم النشاط الریاضي الخارجیة لطالبات جامعة بغداد ،: ابراهیم یونس وكاع الراوي  3

   ١٩٩٩، ) ٢(الؤتمر العلمي ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بابل ، العدد 
  

   ١٩مصدر سابق ، ص : سالم رشید الباوي   4
  )٤٢(  ص ١٩٩٠الشباب والمنظمات الشبابیة في العراق ، اطروحة دكتوراه ، بولندا ، : براهیم یونس وكاع الراوي ا 5
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 ٣٠٧

   یحقـق انها  طریقة اهتمـام االخـرین واطـالق طاقـاتهم وتوجیههـا فـي االتجـاه الـصحیح الـذي
  ٦االهداف المطلوبة

  
  .االخرین  بیًا على اعضاء الجماعة هو عنصرالجماعة الذي یمارس تاثیرًا ایجا:القائد •
القائـــد نحـــو  ي یمارســـها قائـــد الجماعـــة او توجیـــههـــو انمـــاط الـــسلوك الـــذ:   القیـــاديســـلوك •

 . ٧الجماعة 

 .هتمامه بالالعبین  هو اسلوب المدرب الذي یهتم باالداء اكثر من :  المهتم باالداءسلوك •

 .عبین اكثر من اهتمامه بادائهم هو اسلوب المدرب المهتم بالال :  المهتم بالعالقاتسلوك •

ــاتم الســلوك • ــاالداء و العالق ــتم ب االداء و  هــو اســلوب المــدرب القائــد الــذي یجمــع بــین : ه
 .٨العالقات لتحقیق االنجاز المطلوب

تقـودهم  بانـه مجموعـة الـصفات االیجابیـة التـي تـؤثر فـي الجماعـة  :  للقائدانتعریف الباحث •
السلوكیة الناجحة التي یعتمـدها  وب القیادي هواحد االنماط وان اسل. باتجاه تحقیق االهداف

 .القائد لتوظیف امكانیات وقدرات الجماعة لتحقیق افضل النتائج 

  
   الدراسات النظریة والدراسات المشابهة  -٢
   الدراسات النظریة - ١- ٢
   مفهوم القیادة - ١- ١- ٢

 القیادة تبعًا لمنطلقاتهم الفكریة ، اذ اختلفت وجهات نظر الباحثین في تحدیدهم لمفهوم          
الیوجد تعریف واحد متفق علیه من قبل هوالء الباحثین ، وقد یرجع ذلك الى صعوبة الفصل 

تبطة ر بینهما ولغرض التوصل الى تعریف مفید القیادة البد من ان نفهم مصطلحات رئیسة م
ومناقشة تلك التعریفات  استعراض انحثبمفهوم القیادة وهي القوة ، التاثیر ، السلطة وسیحاول البا

  : التي تتناول مفهوم القیادة 
   القیادة باعتبارها القدرة او القابلیة في التاثیر باالخرین - ١- ١- ١- ٢

القائد في التاثیر على  هنالك العدید من الباحثین الذین یعرفون القیادة بانها قدرة او قابلیة          
  .االخرین 

                                                 
  س. ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربیة ، ب١سیكلوجیا الجماعات والقادة ، ج ) واخرون( لویس ملیكه 6

  .٣٠٣ ص ١٩٨٧سیكولوجیا التدریب والمنافسات ، القاھرة ، دار المعارف ،  : محمد حسن عالوي  7
، ص ١٩٩٥، القاهرة ، دار الفكر ، ١علم النفس الریاضي المفاهیم والتطبیقات ، ط: اسامة كامل راتب  8

١٧.  
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 ٣٠٨

القدرة للتاثیر في انشطة االفراد والجماعات الجل " بانها  ) Sharmaا شارم( فقد عرفها 
القابلیة في التاثیر " بانها  ) hodgettsهودجیست (  ، وعرفها ٩"انجاز الهدف في وقت معین 

"الخاصة باالخرین لتوجیه جهدهم نحو تحقیق االهداف 
 & warnورن و فوج  (  ، وعرفها ١٠

voich  (  ص في التاثیر باالخرین لجعلهم یتعاونون ویسهمون في مواصلة قدرة الشخ" بانها
الجهد او العمل للتاثیر في الناس " بانها  ) teadتید ( وعرفها ١١" ق االهداف التنظیمیة یتحق

ق هدف یرغبون كلهم في تحقیقه ویجدونه صالحًا لهم جمیعًا وهم یرتبطون یتحقتعاونون لی موجعله
  ١٢معًا بمجموعة واحدة 

عملیة التاثیر في نشاط المجموعة المنظمة تجاه هدف " بانها ) ستودن( رفها كما ع
العملیة التي من خاللها یمارس عضو الجماعة تاثیرًا " بانها  ) showشو (   ویعرفها ١٣"معین

 ، ومما یالحظ من خالل التعریفات السابقة الذكر بان ١٤" ایجابیًا على باقي اعضاء الجماعة 
من خالل  الرئیسي و المؤثر في اعمال ونشاطات المرؤوسین ، ویظهر ذلك القائد هو العنصر

ان القائد قدراته و قابلیته في التاثیر على تصرفات سلوك مرؤوسیه  بغیه تحقیق االهداف ، وذلك 
 هو الذي یستطیع ان یكسب ثقة من یقودهم و التي یحصل علیها من خالل الحكم الصائب جحالنا

مور التي یعالجها مع االخرین و التصور المسبق لالهداف االنیة والبعیدة و التقدیر الصحیح لال
 .التي یعمل الجمیع من اجل الوصول الیها 

   القیادة باعتبارها عملیة التفاعل ٢- ١- ١- ٢
لقیادة هي عملیة تفاعل وتبادل بین القائد من جهة وبین ا  یرى اصحاب هذا االتجاه ان           

رى ، وان العنصر الرئیس لهذا التفاعل یتجسد في القوة التي یستمدها القائد مرؤوسیه من جهة اخ
تبؤ مركز القیادة في المنظمة ، وهذا یعني ان االتباع . من الجماعة المقادة التي تتمتع في اهلیة 

هم الذین یوفرون القائد هذه القوة وفق للمواصفات والسمات التي یفضلونها على غیرهم ویجدونها 

                                                 
9  sharma R.A: organizational theory & begavior N.D., Tate Mc Graw,     

Delhi,1982,p212. 
 
10Hodgetts R.:Modern human relations, Ilinois, Dryden, Press,1980, p237 
 
11Wern D.H & Voich : Managements proces struchture & begavior N.Y., John Willy & 

Sons Ince, 1984, p 471. 
 

  
 ص  ١٩٦٥ القاھرة دار النھضة العربیة للنشر -محمد عبد الفتاح) ترجمة(تید اور دولر اي فن القیادة والتوجیھ 12 
١٦-١٥ 

   .١٦- ١٥ ، ص١٩٧٥، بغداد ، دار الحریة للطباعة ، ٢االدارة العامة بین النظریة و التطبیق ، ج:عامرخضر الكبیسي   13
ضرورة مصري و محي الدین احمد حسین ، القاهرة ، ) ترجمة(  دراسات سلوك الجماعة الصغیرة ، –الجماعة دینامات : مارفن شو  14

  . ٦٦٧ ، ص١٩٨٦دار المعارف ، 
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 ٣٠٩

عملیة التفاعل بین " القیادة بانها ) دیفز ، نیستروم ( ة فیه ، وفي هذا الصدد عرف كل من متوفر 
القائد وتابعیه ، ومقتضاها یقوم القائد بتشجیع ومساعدة المرؤسین على العمل بحماس من اجل 

 ، وهذا التعریف یتضمن ان القائد یقوم بتوجیه سلوك تابعیه من خالل ١٥" تحقیق االهداف 
   . هم ومساعدتهم نحو هدف معین یرمون تحقیقهتشجیع

دون من عملیة تفاعل بین القائد واتباعه حیث الیوجد قیادة " ، بانها ) هاشم ( وعرفها 
  ١٦"اه الذي حدده القائد جتابعین وعلى التابع ان یتجه االت

   ا القیادة باعتبارها سلوك٣- ١- ١- ٢
 جدیدة ، وذلك الن محور اهتمامات هذا المنهج یدور فقد اعطى هذا االتجاه بعدًا ونظرة             

حول السلوك االنساني ، ویعتمد على توضیف مبادىء ومفاهیم العلوم االنسانیة المختلفة لفهم 
وتفسیر السلوك االنساني واالستفادة من هذه التفسیرات في التنبؤ باشكال السلوك المتوقع لالفراد في 

سلوك الحاجات التابیعین في ظروف او موقع معین والعمل على فان میادین العمل المختلفة ، لهذا 
  .تكیفه ما امكن فیها ، و هو الشىء الجدید الذي اضافة هذا االتجاه 

عملیة تحكمها اسس " القیادة بانها  ) feidelerفدلر ( وعلى وفق هذا المنظور عرف 
 ، كما ١٧مع ظرف معینینسجم ئم والذي كن استخدام السلوك القیادي المالعلمیة وبموجبها یم
رئیس یقوم القائد به اثناء تفاعله مع غیره من افراد المجموعة  دور اجتماعي " عرفها محمود بانها 

 على الرغم من تاكیدها على عملیة التفاعل بین القائد  ، وهكذا نجد ان التعریفات السابقة١٨"
وهر عملیة وتفاعل االسس التي یحكمها ، كنها لم تعطي تفسیرًا واضخًا لمفهوم محددًا لجلواتباعه 

لوحدها التكفي لظهور القیادة ، وان وعلیه فان هذا االتجاه یرى بان مواصفات وقدرات القائد 
ناع و االستسالم الذي تعطیه الجماعة قالعنصر الحاكم لظهورها هو نوع االستجابة لدرجة اال

ائد وقدراته في استحضار هذه القناعة من قبل ومع ذلك فان هوالء الیلغون دور القالمقادة للقائد ،
كما یظهر من هذه التعریفات ایضًا تاثیر حركة اتباعه بعد ان كان  التاكید منصب على القائد ، 

  .العالقات االنسانیة التي ظهرت مطلع الثالثینیات من هذا القرن 
حصیلة تفاعل بین  هو كد على ان سلوك القائد انماؤ ولعل المتفحص النصار هذا االتجاه الذي ی

و هذه المتغیرات هي قدرات كافة العناصر و المتغیرات التي توثر في طبیعة عملیة القیادة 
ان من المالحظ في . حاجات التابعین ، متطلبات الظرف او الموقف وحاجات وشخصیة القائد ، 

                                                 
15 davis K.&NEW STORM: human behavioral work N.Y,McGraw,hill book co.W.,1985         

 
   .٢٣٤ ، ص ١٩٨٩یت ، دار السالسل ، ادارة الموارد البشریة ، الكو: ھاشم زكي محمود  16

17 fiedler F:athory of leader ship effectiveness , N.Y.Mc graw –hill book co 1976 p.11 
     . ٣٠ص،١٩٨٤،مكتبة عین شمس،القاهرة،نظریة المنظمة :محمود زهران  18
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 ٣١٠

ات و الخمسینات وضوح تاثیر النهج السلوكي الذي ظهر في اواخر االربعین االتجاهمنطلقات هذا
  .هذا  حتى یومنا

لقد اعتبر انصار هذه النظریة بان القائد یتصف بسمات كالسمات الجسمیة من حیث         
الطول او الحیویة وسمات عقلیة من حیث الذكاء العالي و القدرة على التنبؤ باالحداث ، و 

دة و الثقة بالنفس و سمات مستویات عالیة من االدراك و التفكیر و سمات انفعالیة وقوة االرا
المهارات االجتماعیة امتالك اجتماعیة كالتعاون مع الجماعة و المیل الى االنبساطو المرح و 

وسمات عامة مثل حسن المظهر واالمانة والعادات الشخصیة الحسنة والتمسك بالقیم والمعاییر 
  .١٩االجتماعیة والتواضع

   ) .situationl theory( فیة  النظریة الموق٣- ٢- ١- ٢
قیام قائدها في موقف یمكنه من الاشارت هذه النظریة الى ان أي عضو في الجماعة قد یصبح 

بالوظائف القیادیة المناسبة لهذا الموقف وان الفرد الذي یكون قائدًا في موقف معین قد الیصلح 
ح والیصلي موقف اخر مختلف فقد یصلح شخص ما لقیادة جماعیة في وقت الحرب ان یكون ف

 فعلى سبیل المثال ال الحصر ان المتخرجین الكبار والقادة لم یكونوا كذلك ٢٠لقیادتها وقت السلم
  .الوظائف ولم یكن العوامل الموقفیة قد ادت الى التنبؤ لهذه 

   ) interation theory) (یوكل (  النظریة التفاعلیة ٤- ٢- ١- ٢
 واالتباع على وفق د القائ التفاعل بین  تعتمد هذه النظریة في منطلقاتها على عملیة         

  متغیرات مهمة تمثل
  . في الجماعة هة ونشاطتالقائد شخصی -
 .تجاههم وحاجاتهم ومشكالتهم  ااالتباع -

الجماعة نفسها من حیث العالقة بین افرادها وخصائصها واهدافها وعملیة التفاعل بین  -
 .افرادها 

 .العمل وظروفه الموقف كما تحددها العوامل المادیة وطبیعة  -

لذا فان القیادة تفاعل هذه العناصر مع بعضها المتمثلة في ادراك متبادل بین القائد         
هذه النظریة تتوقف على الجهود المبذولة التي تمیز بها القائد ٢١ واالهدافواالتباع وادراك الموقف 

في مشاكلهم وحلها وتوطید والنظر في التفاعل مع مرؤوسیه من خالل تلبیة حاجاتهم ومتطلباتهم 

                                                 
   .٣٠٥، ص١٩٨٤تب ، ، القاھرة ، دار الك٥علم النفس االجتماعي ، ط: حامد عبد السالم زھران  19
   .٣٠٥المصدر السابق ، ص: حامد عبد السالم زھران  20

  .٣٠٥المصدر السابق ،ص: حامد عبد السالم زهران  21
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 ٣١١

اواصر الصداقة والصلة معهم ، وبالتالي تحقیق اهدافهم ولكي یتم التفاعل بشكل صحیح البد من 
  . ٢٢ كه لنفسه اوالً  ومن ثم ادراك االخرین له ، وادراكه لالخریناادر 
   )  behavior( السلوك ٣- ١- ٢

كالتفكیر والتخیل والرغبة والشعور هو كل مایصدر من نشاط داخلي من حاالت شعوریة           
  ٢٣ن وكل ما یشعر به وكل ما یفكر بهباالرتیاح و االنضباط ، ویشمل كل ما یفعله االنسا
ة ، لفظیة ، فسیولجیة ، انفعالیة ، معرفیة ، یو االستجابات هنا تكون باشكال مختلفة منها حرك

كذلك العوامل الخارجیة المحیطة به الكف عن النشاط ، ان السلوك یخضع للتكوین الداخلي للفرد و 
مجال الذي الوالتي تتفاعل معه وتؤثر فیه وتتغیر بتغیر أي نشاط اساسي من شروط البیئة وبتغیر 

كما ان السلوك یتصف بالكلیة أي انه وحدة معینة نتیجة وجود الكائن الحي في یوجد فیه الفرد 
  .٢٤موقف معین

وك لجمیع االنشطة التي یقوم بها الفرد او اما مفهوم السلوك فیفهم تحت مصطلح السل
تغیرات او تصرفات جسمیة ونفسیة تجعل االنسان یتوافق مع الظروف المحیطة به ویتعایش معها 

 كالتفكیر هاكالنوم والجوع وغیر  ضمن المجتمع لیؤدي دوره فیها وطبیعة هذه االنشطة ظاهریة 
ن الموروث والمكتسب في المحیط او واالدراك ،والسلوك بصفة عامة هو محصلة التفاعل بی

  .٢٥البیئة
  اسالیب السلوك القیادي ٤- ١- ٢

أي ان سلك القائد الذي یظهر ،٢٦  المرؤوسین غالبااآلخرونیعني سلوك الفرد كما یراه       
 او نمطا ویتكون بصورة متكررة من خالل اعماله و افعاله  مع الناس هو ما یطلق علیه اسلوبا

انماط السلوك التي یتبناها قائد " انه ي ارته وتعلمه وتدریبه وطفولته القائد من خبأسلوب
"او توجیه القائد نحو الجماعة، الجماعة

٢٧  
  األفراد أو خالل الجماعة  القیادي من سلوك دراسة أهمیةمشیرا الى ) سید الهواري(ویضیف 

وفي ، ة األهمیة لهفأن هذه المعلومة في غای، انه قاس او مستبد  كان التابعین یعتقدون إذا
اما اذا كان المدیر نفسه یعتقد انه دیمقراطي ألن تابعیه سیتعاملون ، الحقیقة انه ال یهتم كثیرا 

                                                 
  تطبیق ات ف ي المج ال االدراة والعم ل ، الق اھرة ، مكتب ة ع ین –ال سلوك االن ساني : محمود العساف وعل ي احم د  22

  . ٤٧ ، ص١٩٨٥شمس ، 
  .٢٠ ، ص ١٩٩٠علم النفس الفني جامعة بغداد ، كلیة الفنون الجمیلة ، : ابو طالب محمد سعید  23
   .٣٠٣ ، ص١٩٨٧سیكلوجیا التدریب والمنافسات ، القاھرة ، دار المعارف ، : محمد حسن عالوي  24
  ، ص١٩٩٥، الق اھرة ، دار الفك ر العرب ي ، ١ المفاھیم والتطبیقات ، ط–علم نفس الریاضة : اسامة كامل راتب  25

١٧.   
  .٤٧ ص  ١٩٨٢ دراسة تحلیلیة النماط المدیرین ، القاھرة ، مكتبة عین الشمس ،–المدیر الفعال : سید الھواري  26
  .٦٦٧مصدر سبق ذكره ،ص: مارفن شو  27
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 ٣١٢

وتجدر ، هذه الحالة سیعامله التابعون على أساس قاس أو مستبد رؤیتهم  ففي أساسمعه على 
 العكس قد یكون للشخص  بل علىاالشارة الى ان القائد ال یستخدم اسلوبا واحدا ال یحید عنه 

  على سلوكه معظم  الوقت والمواقف،ولكن البد ان یكون هناك اسلوب یغلب، عدة اسالیب 
 هذا و قد اختلف ،٢٨و سلوك یظهر في مواقف مختلفه و انما هالشخص  لیس صفات سلوكف

  .الباحثون في تصنیف اسالیب القیادة بالقدر الذي اختلفوا فیه بتعریفها
  و العالقات النسانیة القیادة ٥- ١- ٢

االنسان مخلوق اجتماعي لذلك فاننا نالحظ ارتباطه مع غیره من البشر بشبكة من          
 و من خالل هذه العالقات یتعلم ،العالقات فبینه و بین والدیه و بین اشقائه و اصدقائه و هكذا

 اذا ما اعترضته مشكلة المساعدة منهموقد یتطلب ،  و التعامل االنساني االنسان االخذ والعطاء
 اذا كان هو عضو  نادیهمع زمالئه في العمل و مدیره و اعضاءو هناك عالقات اخرى لالنسان 

  .في النادي 
و من هنا نرى ان حیاة االنسان و اعماله و نشاطه وحده و لعبه یتطلب قیام عالقات 

   الخ...توروالف كثیرة تربطه مع غیره و هذه العالقات  اذا تعرضت الى االضطراب
یواجه نتیجة لذلك الكثیر من المشاكل التي تحد من نشاطه في فانه و الفتور في حیاة االنسان 

    .العمل و هذه یطلق علیها العالقات االنسانیه 
و هذه تقوم بین الرئیس و مرءوسیه في الدوائر االداریة و بین الناظر و المدرسین و التالمیذ في 

 افراد االسرة جمیعا في المنزل و بین المدرب و العبیه أي بین االنسان المدارس و المعاهد و بین
   .٢٩وغیره من البشر

ان العالقات االنسانیة ینظر الیها كوسیلة للوصول الى جهود مثمرة و مشبعة في نفس الوقت فهي 
د بطریقة تضمن تحریك دوافعهم كفریق واحتعمل على ایجاد التماسك بین االفراد في مجال العمل 

 المادیة و االجتماعیة و النفسیة ذلك في سبیل الوصول الى في صورة تعاونیة و محققة الشباعهم
   .٣٠االهداف المشتركة بینهم و بین المنظمة التي یعملون بها

" التي قال فیها ) سترونج(ان اكبر دلیل على اهمیة العالقات االنسانیة في القیادة هو في عبارة 
ان یشبع الحاجات یة حركیة بین القائد و التابعین یحاول فیها القائد القیادة هي عالقة وظیف
  . ٣١" المتنوعة لهؤالء التابعین 

                                                 
   . ٤٨-٤٧المصدر السابق ، ص : سید الھواري  28
   .٢١- ٢٠ ، ص١٩٦٩ھضة للنشر ،العالقات االنسانیة في االدارة ، القاھرة ،مكتبة الن: صالح الشبكي  29
  . ٢١المصدر السابق ص : صالح الشبكي  30
  
السلوك القیادي لمدربي كرة الطائرة و عالقتھا باالنجاز الریاضي ، بحث منشور ، جمھوریة : ایزس سامي  31

   .١٩٨٦مصر العربیة ، كلیة التربیة الریاضیة للبنین ، جامعة حلوان ، 
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 ٣١٣

العالقات الممكنة مع زمالئه العاملین  و فهذه العبارة ترمز الى مسؤولیات القائد في تنمیة افضل 
  .منوعة مشبعة لرغباتهم و حاجاتهم ذلك بصورة مرنة متغیرة 

  

 المشابهة  الدراسات ٢-٢
   ) ١٩٩٣امیرة شحاذة ( دراسة ١- ٢- ٢

حول النمط القیادي للمدربین اوضحت نوعا من العرض لسلوك المدربین كقادة ریاضیین          
 الذي یركز سلوكهو  ، كما افرزت ان السلوك القیادي الشائع یؤدون وظائف متعددة و مختلفة

كما ،عبة لو استراتیجیات الاللعبةبمهارات علقة اضافة الى التعلیمات الضروریة المتعلى التدریب 
اوضحت في دراستها التي تكونت من عینة من مدربي كرة السلة ان اسلوب الدعم االجتماعي و 

 و قد حددت الباحثة ان لجمیع ،ا مهما بعد التدریب بیاخذ ترتیالتعزیز االیجابي لمدربي كرة السلة 
 م غایات و اهداف انیه متشابهة تقریبا ، و ان الدراسةالمدربین كقادة ریاضیین ادوارهم و لدیه

قد تسهم في فهم االسالیب القیادیة للمدربین و مدى ادراكهم العملیة القیادیة في المجال الریاضي 
   . ٣٢الهمیة و خصوصیة دورهم كقادة في االدارة الریاضیة

  ) ١٩٩٣عصمت درویش الكردي (دراسة٢- ٢- ٢
 و عالقته  في االردنة من تحلیل السلوك القیادي لمدربي كرة السلةاوضحت هذه الدراس          

 فقد اوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائیة في السلوك القیادي باالنجاز لفرق االندیة ،
  . لبعدي االداء و العالقات االنسانیة 

 الریاضي ،از  وجود فروق ارتباط ایجابیة بین السلوك القیادي و الفوز و االنجتكما اثبت
و ضرورة  في السلوك القیادي و قد اوصى الباحث بضرورة تدعیم االداء و العالقات االنسانیة

و عقد توثیق العالقات مع االعبین اضافة الى تزوید المدربین بالمعارف و المعلومات العلمیة 
ئد في عمله حینما ، و ذلك الن المدرب قاالندوات المتخصصة العداد المدربین اعداد قیادیا الئقا 

 القدرة المؤثرة على سلوك االعبین  له كما ان المعلم والمربيو العبیه ،یقوم بتدریب و توجیه فریقه 
  . ٣٣ و اتجاهاتهم للوصول بهم الى افضل المستویات الریاضیة

  

   ) ٢٠٠٠سالم رشید الباوي  ( دراسة ٣- ٢- ٢
وضوع البحث فهي تبحث في السلوك الى مو هذه الدراسة تعتبر من اقرب الدراسات         

و هي اطروحة . لمدربي اندیة الدرجة االولى بكرة القدم في العراق لفة تالقیادي و انماطه المخ
                                                 

   . ١٩٧- ١٩١ ، ص ١٩٩٣دي للمدربین ، المؤتمر الریاضي العلمي الثاني ، عمان ، ب ط ، النمط القیا: امیرة شحاذة  32
  

ه باالنجاز الریاضي لفرق االندیة، دراسة تحلیلیة للسلوك القیادي لمدربي كرة الطاولة في االردن و عالقت: عصمت درویش الكردي  33
  .١٧٠-١٦٨،ص ١٩٩٣مجلة الدراسات ، عدد خاص ، عمان ، الجامعة االردنیة ،
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 ٣١٤

و . للسلوك القیادي للمدربین ، و قد خلصت الدراسة الى بناء مقاییس دكتوراه من جامعة بغداد 
  . ٣٤ نتائج فرق اندیة الدرجة االولىعلىتوصل الباحث الى جملة استنتاجات من شانها التاثیر 

ابرزها هي . الریاضیة یتضح من كل هذه الدراسات ان هناك عوامل تؤثر على نتائج المباراة 
و تتباین .  قیادته لالعبین على حدة و الفریق بشكل عام أسلوب – ه مؤهل–ه دور –المدرب 

  . قبل و اثناء المباراة أسلوب تبعه منی و ما  المدربتأثیرو  ةمستویات اداء الالعبین مع قدر 
  

   منهج البحث و اجراءاته المیدانیة -٣
   منهج البحث ١- ٣

ان نجاح البحث یتوقف على الخطوات المالئمة حل المشكلة ، لهذا فرضت مشكلة        
البحث استخدام منهجا وصفیا یصف الظاهرة المبحوثة و المتعلقة بمتغیرات اسلوب السلوك 

و باعتماد اسلوب العالقات االرتباطیة االحصائیة ) الممتازة ( االندیة الریاضیة و نتائج القیادي 
  .الریاضیة منهجا مقارنا اعتمد بین االندیة 

   مجتمع البحث ٢- ٣
العب ) ١٠٨(البالغ عددهم ل مجتمع البحث العبي اندیة الدرجة الممتازة بكرة السلة تمیش      

  . یبین ذلك ) ١(رقم  لكل نادي ، و الجدول ا  العب) ١٢(بواقع   أندیة، یتوزعون على تسعة
  
  
  
  

  )١(رقمجدول 
  یبین مجتمع البحث موزع حسب النوادي

  

  عدد  النادي
  أالعبین

  عدد  النادي
  االعبین

  ١٢  آسو  ١٢  الكرخ
  ١٢  الشرطة  ١٢  الحلة
  ١٢  تضامن  ١٢  دهوك

                                                 
اسالیب السلوك القیادي لمدربي كرة القدم و عالقتها بالنتائج ، اطروحة دكتوراء ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة : سالم رشید الباوي  34

  .٢٠٠الریاضیة ، 
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 ٣١٥

  ١٢  االتحاد البصري  ١٢  كهرباء
  ١٠٨  المجموع  ١٢  االعظمیة

  
  ة البحث  عین٣- ٣

و %) ٦٦( بنسبة  أندیة)٦(تم اختیار عینة عشوائیة من اندیة الدرجة الممتازة بلغ عددها      
  . یبین ذلك ) ٢(رقم و الجدول . العبا ) ٧٢(اختیر العبي تلك االندیة البالغ عددهم 

   
  )٢(رقم جدول 

 یبین عینة البحث موزعة حسب النوادي
  

  العبینعدد ا  النادي  عدد االعبین  النادي
  ١٢  االتحاد البصري  ١٢  الكرخ

  ١٢  الشرطة  ١٢  االعظمیة
  ١٢  تضامن  ١٢  دهوك

  ٧٢  المجموع
  

   اداة البحث ٤- ٣
لحل مشكلة بحثه ، اذ ان تعد االدوات التي یستخدمها الباحث عنصرا اساسیا یستعین بها      

  .بحثه هي وسیلة او طریقة یستطیع بها الباحث حل مشكلة ادوات البحث 
  

جـــراءات  القیـــادي للمـــدربین ، فاعتمـــد االســـلوك مقیـــاسبنـــاء و لتحقیـــق هـــدفي البحـــث تطلـــب ذلـــك 
  : االتیة 

 انظر ص ( باالستناد الى االطار النظري  القیادي سلوك مفهوم ان حدد الباحث-١

           ، اهتمــام ءاهتمــام المــدربین بــاالدا( ، فقــد حــدد مجــالین للمقــاییس همــا  ) ٨-٦      
   ) .  األنسانیةبالعالقاتن  بیالمدر 

   
      العبارات التقدیریة  self – reportفقرة باسلوب التقریر الذاتي ) ٣٠( تم اعداد -٢

  سه او یعمل به مع الال عبینكل منهما یمثل اسلوب للمدرب یمار     
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 ٣١٦

بـــا غال البـــدیل الثــاني ، خمـــسة درجــات  دائمـــا و یعطــياألولالبــدیل : تتبعــه خمـــسة بــدائل و هـــي 
نـــادرا یعطـــى البـــدیل الرابـــع ،  احیانـــا یعطـــى ثـــالث درجـــات ، البـــدیل الثالـــثاربـــع درجـــات  یعطـــى

فقــرة لمجــال ) ١٣(كمــا وزعــت الفقـرات بواقــع .  ابـدا یعطــى درجــة واحـدة البــدیل الخــامس، درجتـان 
 :(2,3,5,9,10,12,14,15,20,22,24,27,30)  و تسلـسل الفقـرات اهتمـام المـدربین بـاالداء ، 

ــــاییسبالم  :األســــتبیانبالعالقــــات و تسلــــسل الفقــــرات ب فقــــرة لمجــــال اهتمــــام المــــدربین  )١٧( و  ق
1,4,6,7,8,11,13,16,17,18,19,21,23,25,26,28,29 )    ( 

 
 على مجموعة من المختصین في التربیة الریاضیة وبناء االختبارات و األستبیانعرض 

 من حیث األستبیانفي مدى صالحیة فقرات و طلب منهم ابداء رایهم ) ٧(المقاییس بلغ عددهم 
و لقد حصلت جمیع مالءمتها لمستوى االعبین و موافقتهم على البدائل المعتمدة ازاء كل فقرة 

الفقرات على موافقتهم في قیاس ما وضعت الجل قیاسه و مالءمتها لمستوى االعبین و البدائل 
  ) - ١-ملحق رقم . ( المعتمدة 

 
على  األستبیان الصدق الظاهري للمقیاس من خالل عرض فقرات ان لقد حقق الباحث- ٣

ما وضعت الجل  و حصلت موافقتهم على صالحیة الفقرات لقیاسمجموعة من المختصین 
 صدق "الذي یعني الذاتي   باستخدام الصدقاألستبیان من صدق انكما تاكد الباحث قیاسه ،

 و بذلك تصبح قیة خلت من اخطاء القیاس ،للدرجات الحقیالدرجات التجریبیة للمقیاس بالنسبة 
و الذي یحسب بالجذر ، ٣٥" الدرجات الحقیقیة هي المحك الذي نسب الیه صدق االختبار 

 وهو بذلك یدلل على صدق عال )٠.٩١( ، فكان معاملهاألستبیان التربیعي لمعامل ثبات 
         . للمقیاس 

الفرد           أي انه ما كررت عملیات قیاساالستقرار" یعني  لكون الثبات بمفهومه العام - ٤
      . ٣٦"الواحد ألظهرت شیئا من االستقرار 

یتـصف بهـا االختبـار الجیـد و یقـصد بثبـات االختبـار  یعد الثبات من اهم الصفات التـي اذ 
 مختلفتــین فــي ظــروف فــي فتــرتینهــو اعطــاء نفــس النتــائج اذا مــا اعیــد تطبیقهــا علــى نفــس العینــة 

  .٣٧ متشابهة
                                                 

   . ٣١٦مصدر سبق ذكره ، ص : محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدین رضوان  35
 
   .  ٢١٩فسي و التربوي ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة ، ب س ، صالقیاس الن: محمد عبد السالم احمد  36
  :الخبراء هم * 
  .  جامعة بغداد -كلیة التربیة الریاضیة / اسعد العاني . د.  ا-
  .  جامعة بغداد -كلیة التربیة الریاضیة / خالد نجم . د.  ا-
  . داد  جامعة بغ–كلیة التربیة الریاضیة / مكرم السعدون . د. م.  ا-
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 ٣١٧

فــي مـــرتین املـــه شــكل مـــن اشــكال معاملـــه االرتبــاط بـــین نتــائج االختبـــار و یعــد الثبــات بمع
، و باســتخدام  مــا طریقــة اعــادة االختبــار لقیــاس ثبــات اداة بحثهاناســتخدم الباحثــاذ  ،٣٨متتــایتین 

بــــین االختبــــارین االول و الثــــاني لتحدیــــد قــــوة العالقــــة بــــین ) بیرســــون ( البــــسیط  معمــــل االرتبــــاط
                                                               .درجة تعكس مستوى عال من الثبات وهي ) ٠.٨٥(، و كان معامله الثبات تبارین االخ

 
  الوسائل االحصائیة المستخدمة ٥-٣

stutgraphics mini tad (spss)  تمت معالجة البیانات بواسطة برنامج  

   ) . بیرسون (ط معامل االرتباط البسی* 

  الریاضیة تحلیل التباین احادي االتجاه الیجاد الفروق بین مدربي االندیة * 
 .  القیادي سلوكة الریاضیة في الیجاد الفروق بین مدربي االندی )scheffe(اختبار *

 ) .سبیر مان ( معامل ارتباط الرتب * 

  
 
 
 
 
 
 
 

  عرض النتائج و تحلیلها و مناقشتها -٤
 :النتائجعرض  ١- ٤

 القیـــادي للمـــدربین و الفـــروق فـــي ســـلوكو الخاصـــة بتعریـــف بغیـــة تحقیـــق اهـــداف البحـــث ،      
و كـــذلك التعـــرف علـــى العالقـــة بـــین لكـــرة الـــسلة ، اســـلوبي القیـــادة لمـــدربي اندیـــة الدرجـــة الممتـــازة 

  . ین للقیادة و نتائج المباراة المحققة لفرق الدرجة الممتازة سلوك
  لنتائج وفق أهدافه وكما یأتيتم عرض ومناقشة ا

ـــــــــى  - ـــــــــنص عل ـــــــــذي ی ـــــــــة ســـــــــلوكتعـــــــــرف ( لتحقیـــــــــق الهـــــــــدف االول ال ـــــــــادي لمـــــــــدربي اندی                                                                                     القی
 )٧٢(   عـددها   على عینة البحث البـالغاألستبیانفبعد تطبیق ) . الدرجة الممتازة بكرة السلة     

للفقـرات الخاصـة بمجـال افراد العینة  العبا ، حسب الوسط احسابي و االنحراف المعیاري لدرجات

                                                                                                                                               
  . ٦٥٣ ، ص ١٩٧٠التقویم و القیاس النفسي و التربوي ، القاھرة ، مكتبة االنجلو المصریة ، : رمزیة الغریب  37
  . ٥٨ ،ص ١٩٧٤القیاس و التجریب في علم النفس و التربیة ، بیروت ، دار النهضة العربیة ، : عبد الرحمن محمد عیسوي  38
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 ٣١٨

و تمــت مقارنتهــا المــدربین بالعالقــات كــل علــى حــدة   و مجــال اهتمــاماهتمــام المــدربین بــاالداء ،
  .درجة ) ٤٥(بالمتوسط النظري لكل مجال البالغ 

مبینه النتائج كما  فكانت   One sample t – testلعینة واحدة االختبار التائي   وباستخدام
  )٣(رقم في الجدول 

 
  )٣( رقم الجدول

   بالمتوسط النظرياألستبیاننتائج االختبار التائي لمقارنة متوسط درجات یبین 
 

  القیمة التائیة
  المحسوبة  الجدولیة

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  لحسابيا

 المجال داالفر 

  االداء  ٧٢  ٥٥.٩٦  ٠.٤٣٧  ٢١.٧٦٩  ٢.٠٠٠
  العالقات  ٧٢  ٥٤.٠٢٢  ٠.٤٣٣  ١٧.٩٠٢  ٢.٠٠٠

                                                         
یتبــین مــن الجــدول ان القیمــة التائیــة المحــسوبة لكــال المجــالین كانــت اكبــر مــن القیمةالتائیــة 

ممــا یــدل ان ، ) ٧١( و درجــة حریــة) ٠.٠٥(داللــة  عنــد مــستوى )٢.٠٠٠(الجدولیــة و البالغــة 
  .العالقات معا  ویهتمون باالداء مدربي االندیة الممتازة لكرة السلة في العراق 

الدرجـة      المقارنة بین اسلوبي القیادة لمدربي اندیـة (لتحقیق الهدف الثاني الذي ینص على  -٢
درجـات االعبـین فـي مجـال االداء  متوسـطيبمقارنة  قام الباحث ،) بكرة السلة في العراق الممتازة 

 فقـــد بلغـــت القیمـــة التائیـــة  ،تبـــار التـــائي لعینتـــین متـــرابطتینخ االباســـتخدام) ات القـــاالداء ، الع( 
و هــــي اكبـــر مــــن القیمـــة التائیــــة ) ٤٢.٣١٤( Two dependent t – testالمحـــسوبة 

ا یـدل علـى ان المـدربین ممـ، ) ٧١(و درجـة حریـة ) ٠.٠٥( عند مستوى داللة) ٢.٠٠٠(الجدولیة
  .یهتمون باالداء اكثر من العالقات لكون متوسط الدرجات اعلى من متوسط درجات العالقات 

 سلوك بینالذي ینص على تعرف العالقة ذات الداللة االحصائیة  لتحقیق الهدف الثالث - ٣
 البیانات الخاصة فبعد جمع ري الممتاز لكرة السلة في العراقالقیادي للمدرب و النتائج في الدو 

 ) .٤ ( رقمفكانت كما مبینة في الجدول بنتائج االندیة الممتازة لكرة السلة في العراق ،

  
 )٤ ( رقم جدول

 یبین اداء اندیة الدرجة الممتازة لكرة السلة في العراق

  النادي  النتائج
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 ٣١٩

  فوز  تعادل  خسارة
  الكرخ  ٢٤  ٤  ٢
  االعظمیة  ١١  ١٢  ٧
  دهوك  ٢  ٣  ٢٥
  تحاد البصرياال   ٩  ٩  ١٢
  الشرطة  ٩  ١٠  ١١
  تضامن  ٦  ٤  ٢٠

  
بین درجات  العالقة  علىلتعرفل معامل ارتباط سبیرمان لفرق الرتب اناستخدام الباحث

 ، فقد بلغ  و نتائج تلك االندیة في الدوريالسلوك القیادي لمدربي اندیة الدرة الممتازة بكرة السلة
مجال االداء و نتائج الدروي الممتاز لالندیة / قیادي قیمة معامل االرتباط بین درجات السلوك ال

مجال العالقات / ، في حین بلغ قیمة معامل االرتباط بین درجات السلوك القیادي  ) ٠.٨٧٠(   
وللحكم على العالقة بین السلوك القیادي ونتائج  ) . ٠.٢٠١( و نتائج الدوري الممتاز لالندیة 

االرتباط الستخراج التباین المشترك الذي بلغ لمجال االداء الدوري فقد تم تربیع قیمة معامل 
مما یدل على وجود عالقة قویة بین المتغیرین ، اما فیما یتعلق بمجال العالقات فقد ) ٠.٧٥٧(

  .مما یدل على وجود عالقة ضعیفة بین المتغیرین ) ٠.٠٤٠( المشترك بلغ التباین
  
  
  

  ریاضیة للدرجة الممتازة لمقیاسي االداء و العالقاتتحلیل التباین بین مدربي االندیة ال ٢- ٤
لتحدید ما اذا كانت هناك فروق بین مدربي االندیة للدرجة  استخدام تحلیل التباین :االداء  - ١ 

    .االداءالممتازة في مقیاس 
  )٥(جدول رقم

   یبین التباین والفروق بین مدربي االندیة

ف س
 الجدولیة

مستوى 
 الداللة

 مجموع المربعات توسط المالبعاتم ف المحسوبة
درجة 
 الحریة

 مصدر التباین

 ٩.٤٨٧ ٠.٠٥ دال لمجموعاتابین  ٥ ١١.٦٦٩ ٢.٣٣٣٨
داخل  ٦٦ ١٦.٢٢٨ ٠.٢٤٤٦
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 ٣٢٠

  المجموعات

 المجموع الكلي ٧١ ٢٧.٨٩٧ 

                 ٣.٣٣٨٩=٠.٠١قیمة ف الجدولیة تحت مستوى داللة 
  بما یفید ان هناك فرق ٠.٠١ ف دال احصائیة تحت مستوى ان قیمة) ٥(رقم یبین الجدول       

عها للصدفة بین مدربي االندیة الریاضیة للدرجة الممتازة موضوع البحث في جحقیقیة ولیس مر 
 – اعظمیة – دهوك–الكرخ( مقیاس االداء ، وهذا یعني وجود فروق حیقیة بین المدربین كل من 

  القیلدي المهتم باالداء  سلوكفي )  االتحاد –الشرطة  التضامن 
وذلك اتجاه الفروق بین مدربین اندیة الدرجة  ) scheffe (  شیفیهوتم استخدام اختبار       

  .الممتازة في مقیاس االداء 
  )٦(جدول رقم 

  نتائج االختبار التائي لداللة الفروق االحصائیة بین اداء مدربي االندیة الریاضیةیبین 

 الكرخ دهوك ةاعظمی شرطة تضامن االتحاد
  مدربي
 االندیة

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

 ٠.٢٣٦ ٤.١٩٣ الكرخ  *        

 ٠.٥٠٢ ٣.٩٥٣ دهوك *         

 ٠.٣٤١ ٣.٨٠٦ اعظمیة      

 ٠.٥٤٢ ٣.٦٢٦ شرطة   *   

 ٠.٥٦٩ ٣.٤٥٣ تضامن      

 ٠.٤٤٩ ٢.٩٢٦  االتحاد      

  

احـصائیًا بـین مـدربي االندیـة الریاضـیة للدرجـة یتبین وجود فـروق دالـة ) ٦(رقم من الجدول 
  : الممتازة في مقیاس االداء حیث یبین وجود فروق دالة احصائیًا بین مدربي كل من 

  .مدرب نادي الكرخ مع مدرب نادي دهوك و لصالح مدرب نادي الكرخ * 
  .مدرب نادي الشرطة مع مدرب نادي االعظمیة ولصالح مدرب نادي االعظمیة* 

 القیادي المهتم بـاالداء مـن سلوكئج على هذا النحو تعني ان مدرب نادي الكرخ اكثر اهتمامًا بوالنتا
بقیة مدربي االندیة الریاضیة للدرجة الممتازة ، وتعنـي ایـضًا ان مـدربي االندیـة االخـرى  تتقـارب فـي 

 مـن التـضامن المهـتم بـاالداء فـي حـین لـم یتبـین فـروق دالـة بـین مـدربي كـل القیـادي سلوكاالهتمام ب
  .االخرى موضوع البحث واالتحاد البصري مع بقیة مدربي االندیة 

  .االندیة للدرجة الممتازة في مقیاس العالقات  بین مدربي: العالقات -٢
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 ٣٢١

)٧ ( رقم جدول  
  ف

 الجدولیة
مستوى 
 الداللة

  ف
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحریة

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباین

١١.٢١٨ ٥ ٢.٢٤٤ 
بین 

 ٨.٨٧٠ ٠.٠٥  دال المجموعات

١٦.٦٨٠ ٦٦ ٠.٢٥٣  

 المجموع الكلي ٢٧.٨٩٨ ٧١ 

 
  ٣.٣٣٨٩ = ٠.٠١ف الجدولیة تحت مستوى داللة قیمة 

 بما یفید ان هناك فروق  ٠.٠١ان قیمة ف دال احصائیًا تحت مستوى ) ٧(یبین الجدول         
 للدرجة الممتازة موضوع البحث في مقیاس لیس مرجعها للصدفة بین مدربي االندیة الریاضیة

 – دهوك – الحلة –الكرخ ( العالقات ، وهذا یعني وجود فروق حقحیة بین مدربي كل من 
 القیادي المهتم سلوكفي )  االتحاد البصري – تضامن – الشرطة – اسو – اعظمیة –كهرباء 

  .بالعالقات 
تحدید اتجاه الفروق بین مدربي اندیة لوذلك    )  Scheffe (  هاختبار شیفی استخدامم وت

     .الدرجة الممتازة في مقیاس العالقات 
 
 
 
 
 

)٨ ( رقم جدول  
  نتائج االختبار التائي لداللة الفروق االحصائیة بین العالقات لمدربي االندیة الریاضیةیبین 

 

 الكرخ دهوك اعظمیة شرطة تضامن االتحاد
مدربي 
 االندیة

المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
  المعیاري

 ٠.٤٢٢ ٤.٩٨٠ الكرخ      

 0.261 3.800  دهوك *     

 0.453 3.760 اعظمیة *     

 0.452 3.646 الشرطة  *    

 0.769 3.060 التضامن      
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 ٣٢٢

 0.440 2.835 االتحاد      

 

یتبین وجود فروق دالة احصائیًا بین مدربي االندیة الریاضیة للدرجة ) ٨(ومن الجدول 
  :زة في مقیاس العالقات حیث یبین وجود فروق دالة احصائیًا بین مدربي كل من الممتا

  .لصالح مدرب نادي الكرخ    وك مع مدرب نادي الكرخ مدرب نادي ده* 
  . و لصالح مدرب نادي الكرخ االعضمیة  ناديمدرب و الكرخ مدرب نادي* 
  . نادي الكرخ دهوك ولصالح مدرب– الكرخ نادي مع مدربي الشرطة مدرب نادي* 
القیادي المهتم  سلوكو النتائج على هذا النحو تعني ان مدرب نادي الكرخ اكثر اهتمامًا ب    

بالعالقات من بقیة مدربي االندیة الریاضیة للدرجة الممتازة ،وتعني ایضًا ان مدربي االندیة 
تبین فروق دالة بین بالعالقات في حین لم یالمهتم   القیاديسلوكاالخرى تتقارب في االهتمام ب

  .مع بقیة مدربي االندیة االخرى موضوع البحثو االتحاد البصري  مدربي التضامن
 

ــائج ٣-٤ ــة  مناقــشة النت ــة ســلوكالخاصــة بعالق ــات لمــدربي االندی ــائج المباری ــادي بنت  القی
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الریاضیة الندیة الدرجة الممتازة للموسم 

 

تحلیــل النتــائج ان اغلبیــة مــدربوا اندیــة الدرجــة الممتــازة مــن عــرض و  مــن خــالل مــا تقــدم           
ـــوفیر االمكانیـــات لهـــم و موضـــوع البحـــث اعطـــوا اهتمامـــا بـــاالداء و العالقـــات بـــاداء الالعبـــین  و ت

و اشاعة روح االلفة و المحبه  العالقات معهم اعدادهم الجید مع المحافظة على مشاعرهم و توطید
بالهــدف و  التــي تــواجههم اثنــاء المنافــسات فــضال عــن وعــیهم  المــشكالتبیــنهم و القــدرة علــى حــل

 یـؤدي الـى اي الموازنـه بـین العالقـات و االداء كـل ذلـكاالمكانیات و الـروح المعنویـه الـسائدة بیـنهم 
 دال احـــصائیا بـــین و هنـــاك ارتبـــاط) ایـــزس(و هـــذا یتفـــق مـــع نتیجـــة دراســـة افـــضل النتـــائج تحقیـــق 

اذ یــشیر ) محمــد حــسن عــالوي(  كمــا و یتفــق ذلــك مــع ٣٩الریاضــيالــسلوك القیــادي و بــین االنجــاز 
ـــالالعبین علـــى الـــصداقة و االحتـــرام  ـــى انـــه یجـــب ان تبنـــى عالقـــة المـــدرب ب و العطـــف و الثقـــة ال

المتبادلة حیث ان هذه العالقة تؤثر على رفع المستوى و علـى العمـل الجمـاعي مـع االخـرین تجعـل 
اذ اشار ان افضل ) بلیك(كما تتفق هذه النتیجه مع  ٤٠التدریبفي الالعبین یتقبلون التحمیل العالي 

                                                 
  ١٠٧ ، ص مصدر سبق ذكره: ایزس سامي  جرجیس  39
   ٥١مصدرسبق ذكره ، ص :  محمدحسن عالوي  40
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 ٣٢٣

االهتمام بین االداء و العالقات دون     الذي یوازنسلوكاالسالیب القیادیة التي یمارسها القادة ذلك 
  ٤١ان یطغى اسلوب على اخر

  

   والمقترحات االستنتاجات و التوصیات-٥
   االستنتاجات ١-٥
الدرجـــة الممتــازة بكـــرة الــسلة موضـــوع البحـــث بــانهم یعطـــون اهتمامـــا  یتمیــز اغلـــب مــدربو اندیـــة   *

 القیـادي سـلوك القیـادي المهـتم بالعالقـات و األسلوبباالداء و   القیادي المهتمباألسلوبمناسبا  
  .المهتم باالداء والعالقات معا 

اذ یعطي اهتمامـا ،  بمدربي االندیة الریاضیة االخرىالمدربین مقارنة یعد مدرب نادي الكرخ اكثر   *
  . القیادي المهتم  باالداء والعالقات معاسلوكمتمیزا ب

 القیـادي سـلوك  توجد فروق دالة احـصائیا بـین مـدربو اندیـة الدرجـة الممتـازه موضـوع البحـث فـي  *
  . القیادي المهتم باالداء والعالقات معاسلوك و  القیادي المهتم بالعالقاتسلوكالمهتم باالداء و 

 ســـلوك فـــروق معنویـــه بنـــسبة معینـــة لـــدى عینـــة البحــث مـــن اندیـــة الدرجـــة الممتـــازة فـــي ال توجــد   *
 الــــذي یجمــــع بــــین االداء ســــلوك القیــــادي المهــــتم بالعالقــــات و ســــلوكالمهــــتم بــــاالداء و القیــــادي 

  .والعالقات وفقا لنتائج المباریات
   التوصیات٢-٥

 : البحث یوصي الباحثان بما یليهرته نتائج هذه الدراسة في حدود عینة ما أظ       في ضوء 

 وبـــین  الالعبـــین لمـــا لـــه مـــن اثـــر الـــصداقة والمحبـــة بیـــنهم ان یعمـــل المـــدربون علـــى توثیـــق عرى -
  .ایجابي على مصلحة الفریق ونتائجه 

 ایجـابي  لما لذلك مـن اثـران یعمل المدربون على زیادة االهتمام باالداء والعالقات مع الالعبین -
 ئجهعلى مصلحة الفریق ونتا

، ضرورة اعداد المدربون اعدادا قیادیا صحیحا من خالل الواقع العلمي لعملیة التدریب الریاضي -
 . التاهیلیة الدوریة للمدربینوذلك بعقد المزید من الدورات التدریبیة و

   المقترحات٣-٥
یبیــة و  التدر الفــروق الفردیــة بــین الالعبــین اثنــاء قیــامهم بمهــامهمالمــدربین لمراعــاة التاكیــد علــى  -

 .التنافسیة 

                                                 
العالقة بین نمط القیـادة و مـدیري المـدارس االلزامیـه و شـعور المعلمـین بـاالمن النفـسي   :كمال دواني وعید دیراني  41

 ، ص ١٩٨٤، بحــث منـــشور، مجلــد الدراســـات ، الجامعـــة االردنیــة ، المجلـــد الـــسادس ، العــدد الحـــادي عـــشر ، 
١١٤    
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 ٣٢٤

 . عند مدربو مختلف االلعاب الریاضیة االخرىاجراء دراسة مقارنة السالیب السلوك القیادي -

 .العمل على اجراء المزید من الدراسات المتعلقة بالقیادة في المجال الریاضي -

  
  المصادر

  دكتوراه ،    الشبابیة في العراق ، اطروحة الشباب والمنضمات:ابراهیم یونس وكاع الراوي  -١
     . ١٩٩٠بولندا

العوامل الموثرة على ادارة وتنظیم درس التربیة الریاضیة من وجهة :ابراهیم یونس وكاع الراوي  -٢
 ٣٠لة كلیة التربیة الریاضیة للبنات ،بغداد،العدد ج االختصاص،بحث منشور،منظر المشرفین

 .١٩٩٠-٥- ٨في         

 النشاط الریاضي الخارجي لطالبات جامعة بغداد ،بحث ادارة وتنظیم:ابراهیم یونس وكاع الراوي -٣
 .١٩٩٩، ٢،كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بابل، العددمنشور ، مجلة المؤتمر العلمي 

 .١٩٩٠،كلیة الفنون الجمیلة،  ، جامعة بغداد علم النفس الفني: ابو طالب محمد سعید -٤

،القاهرة ، دار الفكر العربي ١ ،طبیقات والتطالمفاهیم–علم النفس الریاضي : اسامة كامل راتب -٥
،١٩٩٥. 

 ، المؤتمر الریاضي العلمي الثاني ،عمان ، ب ط، النمط القیادي للمدربین:امیرة شحاذة  -٦
١٩٩٣. 

وعالقتها باالنجاز الریاضي ،بحث منشور القیادي لمدربي كرة الطائرة  السلوك: ایزس سامي  -٧
 .١٩٨٦ ، جامعة حلوان یة للبنینجمهوریة مصر العربیة ، كلیة التربیة الریاض،

محمد عبد الفتاح ، ) ترجمة (في ادارة االصعدة العامةفن القیادة والتوجیه :  دوراي تید اور -٨
  .١٩٦٥القاهرة ، دار النهضة العربیة للنشر ،

 .١٩٨٠ ، القاهرة ، دار النهضة العربیة ،  الذكاء ومقاییسه:جابر عبد الحمید  -٩

دار الكتب ،  ، القاهرة ،٥ ، ط علم النفس االجتماعي: ن  حامد عبد السالم زهرا- ١٠
١٩٨٤                              .  

  ١٩٧٠ ، القاهرة ، مكتبه االنجلو ، التقویم و القیاس النفسي و التربوي: رمزیة الغریب - ١١
امعة  و عالقتها بالنتائج واطروحة دكتوراه  جاسالیب السلوك القیادي:  سالم رشید الباوي - ١٢

  .٢٠٠٠بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة ،
  .١٩٨٩ ، االردن ، المطابع التعاونیة ،القیاس التربوي:  سلیمان احمد عیدان - ١٣
 ،القاهرة ،مكتبة عین شمس دراسة تحلیلیةالنماط المدیرین–المدیر الفعال : سید الهواري - ١٤

،١٩٨٢.  
  .١٩٦٩، مكتبة النهضة للنشر ،القاهرة  ،العالقات االنسانیة في االدارة: صالح الشبكي- ١٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٢٥

  .١٩٩٢ غریب ،  ، القاهرة ، مكتبةوك القیادي وفعالیة االدارةالسل:  شوقي فرج  ظریف- ١٦
 ، بغداد ، دار الحریة ٢ ، ج االدارة العامة بین النظریة و التطبیق: عامر خضر الكبیسي - ١٧

   .١٩٧٥للطباعة ،
، بیروت ، دار  و التدریب في علم النفس و التربیةالقیاس: عبد الرحمن محمد العیسوسي - ١٨

  .النهضة العربیة 
دراسة تحلیلیة للسلوك القیادي لمدربي كرة الطاولة في االردن و :  عصمت درویش الكردي - ١٩

عالقته باالنجاز الریاضي لفرق االندیة ، مجلة الدراسات ، عدد خاص ، عمان ، الجامعة 
   .١٩٩٣االردنیة ، 

المدارس االلزامیة و شعور العالقة بین نمط القیادة لمدیري : واني وعید دیراني  كمال د- ٢٠
العدد الحادي المعلمین باالمن النفسي ، بحث منشور ، مجلد الدراسات ، الجامعة االردنیة ، 

   .١٩٨٤عشر ،
هضة  ، القاهرة ، مكتبة الن١ ، ج سیكولوجیا الجماعات و القادة: ) و اخرون (  لویس ملیكة - ٢١

  .العربیة ،ب س 
 ، برورة مصري و محیي الصغیرة دراسات سلوك الجماعة –دینامات الجماعة :  مارفن شو - ٢٢

   .١٩٨٦الدین احمد حسین ، القاهرة ، دار المعارف ، 
  .١٩٨٧ ، القاهرة ، دار المعارف ، سیكولوجیا التدریب و المنافسات:  محمد حسن عالوي - ٢٣
 ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة ، القیاس النفسي و التربوي:   محمد عبد السالم احمد- ٢٤

  س . ب  
، العمل  االدارة والسلوك االنساني و تطبیقات في مجال :  محمود العساف و علي احمد - ٢٥

  .١٩٨٥القاهرة ، مكتبة عین شمس ، 
   .١٩٨٤ ، القاهرة ، مكتبة عین شمس ، نظریة المنظمة:  محمود زهران - ٢٦
  .١٩٩٥،  ، عمان ، دار الثقافة و النشر ٥ ، ط القیادة االداریة: واف كنعان  ن- ٢٧
  .١٩٨٩ ، الكویت ، دار السالسل ، الموارد البشریةادارة :  هاشم زكي محمود - ٢٨

  

  األجنبیةالمصادر 
1- Davis k. & new strom: human behavioral work N.Y.,McGraw,hill book 

Co. &W.,1985. 
2- Fiedler F.: Athory of leader ship effectiveness, N.Y., McGraw, hill book 

Co., 1976. 
3- Hodgettes R. : modern human relations, Illinois , Dryden , Press ,1980. 
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 ٣٢٦

4- Sharma R.A. :organizational theory & behavior N.D., Tate  McGraw , 
Delhi ,1982. 

5- Wern D.H. & Voich :Managements Proces structures & behavior N.Y. , 
John Willy & Sons Ince , 1984. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

   القیادي للمدربینأستبیان السلوك
رقم 
  العبارة

  ابدا  نادرا  احیانا  غالبا  دائما  العبارات

            یحمي الالعبین و یدافع عنهم  ١
            یعتبر الخالف في الراي تحدیدا لسلطانه  ٢
            یح الفرصة لالبتكار و االبداعیت  ٣
            یسمح للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الفریق  ٤
            یقصر في واجباته التدریسیة  ٥
            یهتم بالحوافز المادیة و المعنویة  ٦
            یثق في الالعبین  ٧
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 ٣٢٧

            یقدر مشاعر الالعبین و یحس باحساسهم  ٨
            یذ اوامرهیجبر الالعبین على تنف  ٩
            في االداء اثناء التدریبیشارك   ١٠
            محبوب و صدیق لجمیع الالعبین  ١١
             یضع كل العب في المكان المناسبویوزع المسؤلیات   ١٢
            یعمل على قضاء اكبر مدة ممكنه مع الالعبین  ١٣
            یعمد على انتحال االعذار عند تقصیره و اهماله  ١٤
            تفید من امكانیات و قدرات جمیع الالعبینیس  ١٥
            یرفض التجدید و التغییر  ١٦
            ینمي احترام الذات لدى الالعبین  ١٧
            یناقش اراء الالعبین و مقترحاتهم  ١٨
            لدیه خبرة فنیة كبیرة  ١٩
            یكون واثقا في ادائه  ٢٠
            یهتم بجمیع االعضاء للفریق  ٢١
            حقق نتائج متواضعة لفریقهی  ٢٢
            یساعد الالعبین في حل مشاكلهم داخل النادي و خارجه  ٢٣
            ال یهتم بنتائج الفریق  ٢٤
            یثني على جهود الالعبین  ٢٥
            یتمتع بروح طیبة و حسنه  ٢٦
            یجعل اداء الفریق یتمیز بالجدیة  ٢٧
            نیسعى الى توفیر جو افضل لالعبی  ٢٨
            یبث جو السعادة و المرح بین الالعبین  ٢٩
            یستخدم الطرق و االسالیب الحدیثة في التدریب  ٣٠
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