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  ١٧/١٠/٢٠٠٥: ر تاریخ قبول النش ؛ ١٢/٦/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 

  
  :ملخص البحث 

  :  التعرف علىإلىهدف البحث 
 الفــروق فــي الــسلوك القیــادي مــن حیــث االهتمــام بالعمــل بــین مــدربي كــرة الیــد وكــرة القــدم مــن .١

   .وجهة نظر الالعبین
 الفروق في السلوك القیادي مـن حیـث االهتمـام بالعالقـات بـین مـدربي كـرة الیـد وكـرة القـدم مـن .٢

   .الالعبینوجهة نظر 
ال توجـــد فـــروق معنویـــة بـــین مـــستوى االســـلوب وللتحقـــق مـــن ذلـــك افتـــرض الباحثـــان انـــه 

تكونــت عینــة . مــن حیــث االهتمــام بالعمــل والعالقــاتلعبتــي كــرة الیــد وكــرة القــدمالقیــادي لمــدربي 
 اســتخدم الباحثــان، القــدموكــرة الیــد  لمنتخبــي كلیــة التربیــة الریاضــیة بكــرة ا  العبــ) ٢١ (البحــث مــن

وبعد التأكد مـن صـدق ،  عبارة كأداة للبحث)٣٠ (مقیاس االسلوب القیادي للمدربین والمتكون من
ــــات إحــــصائیا باســــتخدام االنحــــراف ، الوســــط الحــــسابي (أداة البحــــث وثباتهــــا تمــــت معالجــــة البیان

 واســتنتج الباحثــان مــا )المتوســط الفرضــي، النــسبة المئویــة، للعینــات المــستقلةTاختبــار ، المعیــاري
  :یأتي

 امــــتالك مــــدربي كــــرة الیــــد وكــــرة القــــدم مــــستوى ایجــــابي مــــن الــــسلوك القیــــادي المهــــتم بــــاألداء .١
  .وبالعالقات في ان واحد

 تشابه ظروف معظم اداء وتدریبات فعالتي كرة الید وكرة القدم من حیث العمل الجماعي .٢
یث االهتمام باألداء ضمن الفریق الواحد أدت الى تقارب السلوكیات القیادیة لمدربیهم من ح

  .وبالعالقات
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١١٠  

Studying the Leadership Styles Regarding Attention to 
Work and Relationships between Hand Beal and Football 

Coaches from Players Point of View 
 

Assist. Lecturer 
Nagham Khaled Nageeb 

Assist. Lecturer Rafi. A. 
Abdulgdfor 

University of Mosul - College of Sport Education  
 
Abstract: 

The research aims to realizing: 

1. The differences in the leading behavior regarding affection to work 
between hand ball and football coaches from players point of view  

2. The differences in the leading behavior regarding attention to 
relationships between hand ball and foot ball coaches from players’ 
point of view in order. 

To approve this, the two researchers supposed no significant 
differences between leading manner level for the coaches of both 
handball and football as regarding attention to work and relationships. 
Researches sample consisted of (21) players of football and handball of 
physical college coaches leading manner measure has been used by 
researchers the measure consisted of (30) expressions as research tool. 
and after being certain from the truth of research tool and its stability, 
The data has been processed statistically by using (arithmetical mean, 
standard deviation ،independent sample T test ،percentage ،and 
hypothetical mean). 

The two researchers conclude the following: 

1. Handball and football coaches have positive level for leading behavior 
concerning performance and relationships simultaneously.  

2. Circumstance analogy for most performance and trainings for both of 
handball and football regarding group action in one team that lead to 
the leading manners approach for coaches concerning performance and 
relationships. 
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١١١  

  :التعریف بالبحث. ١
  :ھمیة البحثأوالمقدمة  ١-١

 موضـــوع القیـــادة مـــن المواضـــیع ذات االهتمـــام الكبیـــر مـــن قبـــل العلمـــاء علـــى اخـــتالف نإ
 بمناهج مختلفة وهناك من ناحتلت جوانب عدیدة من حیاة الفرد وتناولها الباحثالذا ، تخصصاتهم

 مؤسـسة مـن المؤسـسات سـواء أیـة الفاعلة فـي تحقیـق واألداة األساساعتبر القیادة بمثابة المحرك 
كریة ام اقتـــصادیة ام سیاســـیة ام ریاضـــیة وذلـــك لـــدورها فـــي جعـــل اداء الجماعـــة اكثـــر  عـــسأكانـــت

 ولتحقیق هدف معین ودفـع حركـة النهـوض والبنـاء الـى األفرادفاعلیة ومساهمتها في توجیه سلوك 
 ).٨، ١٩٩٥، النعمـة(  فـي تماسـك الجماعـة وتنظـیم سـلوكهم وبنـاء مـستقبلهاا   كما ان لهـا دور إمام

منفذ یجب ان یمتلك المهارة في معاملة الناس ویكون قادرا على اتخاذ القرارات وان یمتلك والقائد ال
 أي یجعــل االخــرین یقبلونهــا ونجــاح القائــد فــي العمــل وتقدمــه فــي المجــال أفكــارهالقــدرة علــى تقبــل 

االداري یعتمــد علــى مقدرتــه فــي قیــادة االخــرین وبعبــارة اخــرى تتوقــف القیــادة علــى نــوع الجماعــة 
اال  وقدرات ومهارات قیادیة فال یـستطیع شـخص ان یـصبح قائـدا أسالیبعلى ما لدى قائدها من و 

 وان یقودهـا الـى تـوفیر وأهدافهماذا استطاع ان یشارك جماعته مشكالتهم وان یعبر عن حاجاتهم 
   .األهدافهذه الحاجات وبلوغ 

حتیاجا لتوفیر القیادات  في قمة التنظیمات االجتماعیة اتأتي ماعیةتأج الریاضة حركة إن
المؤهلة علمیا وسلوكیا وفكریا واجتماعیا وتزداد الحاجة حدة مع مالحظة تعاظم دور الریاضة فـي 

 فـضال عـن دورهـا البـارز علـى الـساحة الدولیـة السـیما وقـد ثبـت بمـا األمةشؤون المجتمع وقضایا 
. مــستوى القیــادات الریاضــیة مــرتبط الــى حــد كبیــر بوتأخرهــاالیــدع مجــاال للــشك ان تقــدم الریاضــة 

 ان المــدرب الریاضــي النــاجح باعتبــار انــه قائــد یتوقــع ان یعطــي الفریــق ).١٨٦، ١٩٨٤، قطــب(
الرؤیة المستقبلیة ویعرف جیدا كیف یترجم هذه الرؤیـة المـستقبلیة الـى واقـع بمـا یـسمح ان یحـصل 

لمــدرب بــدوره فــي  ان یــضطلع ااألهمیــة انــه مــن . فرصــة لتحقیــق النجــاحأقــصىكــل ریاضــي علــى 
 الفریق الریاضـي واال یقتـصر دوره علـى تطـویر ألعضاءتهیئة كل من البیئة النفسیة واالجتماعیة 

   ).٣٧٥، ١٩٩٥، راتب. (القدرات البدنیة والمهاریة فحسب
  
  :البحثمشكلة  ٢-١

یعد المدرب الریاضـي بمثابـة قائـد ومربـي وموجـه لـه دور فعـال فـي العملیـة التدریبیـة وفـي 
الفریق وحدة متكاملة اثناء التدریب او المنافسة بغیـة الوصـول الـى المـستوى االمثـل وتحقیـق جعل 

 قیـادي تـنعكس وأسـلوب شخـصیة مـناإلنجاز الریاضي وتكمن تلك العملیة في ضـوء مـا تمیـز بـه 
 الباحثان دراسـة هـذه ارتأى لذا . مجموعته والعمل معهمأفرادعلى طبیعة العالقات االجتماعیة مع 

   .شكلة دراسة میدانیة من خالل التعرف على االسلوب القیادي للمدربین من وجهة نظر العبیهالم
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١١٢  

   البحث ھدفا٣-١
  : یهدف البحث الى التعرف على

 الفــروق فــي الــسلوك القیــادي مــن حیــث االهتمــام بالعمــل بــین مــدربي كــرة الیــد وكــرة القــدم مــن .١
   .وجهة نظر الالعبین

ادي مـن حیـث االهتمـام بالعالقـات بـین مـدربي كـرة الیـد وكـرة القـدم مـن  الفروق في السلوك القی.٢
   .وجهة نظر الالعبین

  
  فرض البحث ٤-١

 الجماعیة األلعابال توجد فروق ذات داللة معنویة بین مستوى االسلوب القیادي لمدربي 
   .من حیث االهتمام بالعمل والعالقات

  
  مجاالت البحث ٥-١
   .تخبا كلیة التربیة الریاضیة بكرة الید وكرة القدمالعبي من :المجال البشري -
   .جامعة الموصل -كلیة التربیة الریاضیة : المجال المكاني -
   .٢٠/٣/٢٠٠٥ ولغایة ١٥/٢للفترة من : المجال الزماني -
  
  : الدراسات النظریة والدراسات المشابھة-٢
  : الدراسات النظریة ١-٢
  :القیادة  ١-١-٢

تربویــة اجتماعیــة الزمــة لكــل جماعــة تریــد ان تحقــق تفــاعال اجتماعیــا القیــادة هــي عملیــة 
 وخلـــق فكـــر مـــشترك واتجاهـــات موحـــدة بیـــنهم بقـــصد تـــدعیم وحـــدة الجماعـــة أفرادهـــاناجحـــا بـــین 

 وهـي تعنـي أهـم فـي سـبیل الغـرض الـذي ارتـضوه هـدفا أعـضاءهاوتماسـكها وضـمان التعـاون بـین 
 الـــى أفرادهـــا وٕارشـــادتنفیـــذ البـــرامج التـــي اختاروهـــا توجیـــه الجماعـــة الـــى ســـبیل تحقیـــق االهـــداف و 

والــــذي یـــساعدهم علــــى تحقیـــق الهــــدف ،  التعــــاون الـــصادق الــــذي یحقـــق االنــــسجام بیـــنهمأســـالیب
 نتــائج الدراســات الفطریــة والمكتــسبة أخــرى والقیــادة مــن ناحیــة .المــشترك العــام الــذي اجمعــوا علیــه

 والكـــشف عــن القــدرات الفردیــة والجماعیـــة انياإلنــسالتــي تمكــن القائــد مــن التعـــرف علــى الــسلوك 
 یعملـون أعـضاءفلكل جماعة هدف مشترك ولكل جماعة ، وتوجیهها في اتجاهات معینة مقصودة

في سبیل تحقیق هذا الهدف المشترك ولذا كان البد للجماعة من قائد یسیر بها الى الطریق الـذي 
 إذنفالقیــادة ، ولهــدفها النجــاح والتوفیــق لهــا تهیــئرســمته لنفــسها ویوجــه ســلوكهم نحــو القــیم التــي 

 أهمیـة إدراك منذ عرف حاجته للتعامل مع غیره من الناس ومنـذ اإلنسانضرورة اجتماعیة عرفها 
ـــنظم االجتماعیـــة فـــي مختلـــف صـــورها   الـــذي یـــساعد علـــى تماســـك األول العامـــل بأنهـــا وأحـــسال
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١١٣  

 بزمــام األخــذلمفهوم اللغــوي هــي  فــي تحقیــق رغباتهــا القیادیــة بــااألســاس العنــصر وأنهــاالجماعــة 
 المرشـــد والـــدلیل والهـــادي،  والـــسیر بـــه نحـــو غایـــة مرســـومة والقیـــادة لـــدى العـــرب االقـــدمیناألمـــور

   )٤٠، ١٩٨٠، المناف(
 القیــادة حیثمــا وجــدت الجماعــة او ظهــرت الحاجــة الــى الفعــل الجمــاعي وتتطــور دتوجــلــذا 

 تشلتو . (ولیاتها بازدیاد مطالب الحیاة وتعقدهاالقیادة بتطور المجتمع الذي نعیش فیه وتزداد مسؤ 
) e ( فــي هـــذا الــصدد حـــدیث للرســول محمـــدإلیـــه اإلشــارةوممــا تجـــدر ، )٦٦، ١٩٨٢، ومعــوض

حــــدیث مــــسند رواه  ( صــــدق رســــول اهللا)اذا خــــرج ثالثــــة فــــي ســــفر فلیــــؤمروا احــــدهم: (حیــــث قــــال
  . )البخاري

لتعریفـات الحدیثــة للقیـادة ال تــرتبط  اإن إالوركـزت بعـض التعــاریف علـى الفــرد فـي القیــادة 
بــالفرد فقــط ولكــن بــالموقف وبالهــدف وبالجماعــة ولــذلك فــان مواصــفات القائــد النــاجح لیــست كافیــة 

 هــذه المواصــفات ولكــن اخــتالف المواقــف یتطلــب اختالفــا فــي أهمیــةدیــد القیــادة الناجحــة مــع حلت
 ر فـي عملیـة القیـادة تعنـي نمطـا معینـا الجماعة یؤثإلیه ى الهدف الذي تسعإن القیادة كما أسالیب

 نوعا معینـا مـن أیضاوتعني ،  التي یؤدیها العاملون معهلألدوارمن السلوك البشري للقائد بالنسبة 
 یختلفون في المزاج والمشاعر وفـي االتجاهـات وفـي وكإفراد .العالقة بینه وبینهم كجماعة متكاملة

   )٦٣، ١٩٨٥، الهارون. (الدوافع وفي المشكالت
  
  : القدرة على القیادة ٢-١-٢

 مــن جانـــب الشخــصیة الواجــب توافرهـــا ن تعریفــات القیـــادة تناولهــا الباحثــاأقــدمیالحــظ ان 
فالقائـد النـاجح لـم یكــن  بالقائـد وكانـت القیـادة تـرتبط بـصفة خاصـة بمجموعـة مـن القـدرات الخاصـة

بمجموعــة مــن القــدرات  یوصــف بتمیــزه یجــب أنفقــط یوصــف بتفوقــه بالقــدرات الطبیعیــة للبــشر بــل 
 الغیـــر وقدرتـــه علـــى التنبـــؤ بالمـــستقبل وحـــصوله علـــى أفكـــارغیـــر عادیـــة مثـــل قدرتـــه علـــى قـــراءة 

  ).٣٧٤، ت، ب، الغمري. (ألتباعهالطاعة العمیاء 
 الحالیة للفرد للقیام بسلوك معرفي او عقلـي تحـت ظـروف او شـروط اإلمكانیةوالقدرة هي 

   )١٨٤، ١٩٨٧، خیر اهللا. (معینة
  
  : العالقة بین الالعب والمدرب ومسؤولیاتھ ٣-١-٢

ان المدرب بحكم عمله یكون قریبا جدا من الریاضي ووجها لوجـه مـع المـشكالت النفـسیة 
 بــالقلق النفــسي ومــن موقــع المــدرب لإلصــابةواالجتماعیــة لالعــب الریاضــي كانــسان معــرض جــدا 

 إزالتهـاالعوامـل النفـسیة المـؤثرة وطریقـة او منع هذا القلق بمعرفـة  إزالةالى نفسیة الالعب یستطیع 
حیــث یحتــاج المــدرب فــي بعــض الحــاالت الــى تفهــم مــشكلة الالعــب والتعــاطف معــه وفــي حــاالت 
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١١٤  

 لالعــب حیــث ان الكلمــة المناســبة تــستطیع حــل كثیــر مــن والتأنیــب یبــدي شــیئا مــن الحــزم أخــرى
   .المواقف الحرجة التي اذا تركت تؤدي الى عواقب وخیمة

 المدرب تلعـب دورا كبیـرا فـي اثنـاء عملیـة التـدریب التـي تـنعكس علـى المتـدربین ان نفسیة
 وأدق أصــعب درجــات االنــضباط النفــسي فــي بــأعلىبالــذات ولهــذا یجــب علــى المــدرب ان یتحلــى 

بالمـداراة وفـي حالـة العكـس  الحاالت ویقابل االنفعال بالهـدوء والتعـصب والعنـاد بالـصبر والغـضب
الت نفــسها فــان ذلــك یخلــق نوعــا مــن الحــساسیة والــشد النفــسي بینــه وبــین وشــعور المــدرب بانفعــا

  )١١٨ –١٩٨٩،١١٧،قبع(الالعبین مما یؤدي الى الشعور بالعداوة والكراهیة
  
  : واجبات المدرب الریاضي أھم ٤-١-٢
   .اختیار الموهوبین والمتمیزین من الریاضیین .١
   .تخطیط العملیة التدریبیة وتوفیر مستلزماتها .٢
   . على تنفیذ العملیة التدریبیةرافاإلش .٣
   .تشخیص الخلل في البرنامج التدریبي .٤
   . المنافسةوٕاثناءرعایة الالعبین قبل وبعد  .٥
   . الالعبینوٕارشادتوجیه ورعایة  .٦
  
  : التالیةاألقسام ویمكن تقسیم المدرب الریاضي الى ٥-١-٢
   :من حیث الفعالیة التي یتولى تدریبها .١
   . والعاب الساحة والمضماركالسباحة والجمناستك،  مدرب العاب فردیة.أ 
   . والطائرة والسلةكالقدم والید، یةق مدرب العاب فر .ب
   .كالمالكمة والمصارعة،  مدرب العاب قتالیة.ج
  :ن حیث المؤهالت العلمیة والعملیةم .٢
   .مدرب علمي. أ

   .مدرب عملي. ب
   مدرب علمي وعملي .ج
  : القیادةأسلوبمن حیث  .٣
   .یمقراطيمدرب د. أ

   .مدرب دیكتاتوري. ب
   )محاضرات دراسات علیا، ١٩٩٩، الطالب. ( مدرب موجه.ج
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١١٥  

 تــوقراطيو  شــائعین للقیــادة همــا االســلوب االأســلوبین بــان هنــاك )١٩٨٨، عــوض (ویؤكــد
)The Autocratic Style( الـدیمقراطيواألسـلوب ) The Democratic style(  فاألسـلوب

نه یركز على إن تكون السلطة بیده وینفرد بوضع الخطط وٕاصدار األوتوقراطي یوصف قائدها كو 
األوامر ویعاقب من یـشاء إمـا األسـلوب الـدیمقراطي إذ نالحـظ القائـد فیهـا یـشرك إتباعـه فـي صـنع 

 تقــع اإلنــسانیةكمــا هــو معــروف ان معظــم الــصفات  ).٧٦-٧٥، ١٩٨٨، عــوض (القــرار واتخــاذه
 القیادة وربما یغلب على قیادة الشخص االسلوب سالیبألفي مسطرة متدرجة وهذا ینطبق بالنسبة 

 كتركیـز نحـو التنظـیم والعمـل ومقابـل أسلوبهتوقراطي ولكن لیس من الضروري ان یغلب على و اال
 :واإلجابــة ؟ األســلوبین هــل یمكــن للمــدرب ان یــستخدم : ومــشاعرهم والــسؤالبــاإلفرادعــدم االهتمــام 

 )١٩٨١، ١٩٧٨ (Fedler )فیلـدر (لـون ذلـك لقـد افتـرض المدربین النـاجحین یفعأفضلوان ، نعم
 وزمالئـه النمـوذج التـوافقي )فیلـدر (خالل دراسته ال یحقق فعالیة متساویة في جمیع المواقـف واخـذ

Contingency Meddle شخـصیة  ان فاعلیـة القائـد تتحـدد فـي ضـوء ویـشیر هـذا النمـوذج الـى
 ان یتمیز باالتجـاه الـذي إماالشخصي او الدافعي القائد وسیطرة القائد على الموقف وان االسلوب 

 او یتمیـز باالتجـاه الـذي یهـتم بالعمـل Relationship Oriented وتعزیز العالقـات باإلفرادیهتم 
Task Oriented  ان القائد الذي یركز على العمل یرى ان عمل األفراد في مجموعته یمثل هدفا

جـاز الواجبـات یـساهم فـي تعزیـز قـدرات الفریـق وحالتـه فالتقدم فـي العمـل وٕان، من االهداف الرئیسة
التدریبیة والنفسیة مما ینعكس ایجابیا على المدرب والالعبین ولهذا نالحظ حصول المدربین علـى 

   .سلوك قیادي ایجابي یهتم بالعالقات لدعم العالقات التعاونیة واالیجابیة مع أفراد مجموعته
   )٣٨١ – ٣٨٠، ١٩٩٥، راتب(

  
  :المشابھة راسات  الد٢-٢
 :)٢٠٠٠(دراسة حمدون والطالب  ١-٢-٢

  )السلوك القیادي لمدربي العاب الساحة والمیدان كما یدركها الالعبون(
) ٢٠ (وعــددهمبالعــاب الــساحة والمــضمار اجریــت الدراســة علــى منتخــب محافظــة نینــوى 

  :السؤالینعن  وهدفت الدراسة الى االجابة ا  العب
الــساحة والمیــدان كمــا یــدركها الالعبــون علــى وفــق العــاب قیــادي لمــدربي  مــا انمــاط الــسلوك ال.١

  بعدي العمل والعالقات االنسانیة؟ 
هـــل هنـــاك فـــروق ذات داللـــة احـــصائیة فـــي مـــستوى بعـــدي العمـــل والعالقـــات االنـــسانیة بـــرأي . ٢

 السلوك القیادي المـستخدم فـي الالعبین نحو مدربهم؟ استخدم الباحثان استبیان وصف أنماط
وهــذا االســتبیان أعــده الــى العربیــة محمــد اســماعیل یوســف مطــورا إیــاه ) ١٩٩٢ (دراســة فروقــة

ــــیم فــــایفر ووجــــون جــــونز  Pfiffer & Jones Leadership (عــــن اســــتبیان ول
Questionnaire(عالج الباحثان البیانات إحصائیا باستخدام معامل ،  وٕایجاد صدقها وثباتها
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١١٦  

والوسط الحسابي المرجح وخلصت الدراسة إلى ) ت (تباط البسیط والنسبة المئویة واختباراالر 
وجــود أربعــة أنمــاط للــسلوك القیــادي لــدى مــدربي الــساحة والمیــدان متباینــة فــي درجــة شــیوعها 
ـــذي جـــاء بالمرتبـــة  ـــادي ذو االهتمـــام العـــالي بالعمـــل والعالقـــات اإلنـــسانیة وال فیهـــا الـــنمط القی

ما نال النمط القیادي اهتمام عال بالعمل والمـنخفض بالعالقـات اإلنـسانیة بالمرتبـة بین، األولى
، الثانیة وجاء في الترتیب الثالث نمط االهتمام المنخفض بالعمل والعالي بالعالقـات اإلنـسانیة

فیمـــا جـــاء الـــنمط الرابـــع واألخیـــر والـــذي هـــو اهتمـــام مـــنخفض بالعمـــل ومـــنخفض بالعالقـــات 
   .)١٤٠-١٣٠، ٢٠٠٠، ن والطالبحمدو ( اإلنسانیة

  
 )٢٠٠٤(دراسة الشیخو واخران  ٢-٢-٢

  )السلوك القیادي المفضل لمدرب كرة الید من وجهة نظر المدربین(
 وهـــدف ا  مـــدرب) ٢٠ ( أندیـــة القطـــر للدرجـــة األولـــى وعـــددهميأجریـــت الدراســـة علـــى مـــدرب

ة الیـد وتـم تطبیـق مقیـاس البحث الى التعرف على درجـة الـسلوك القیـادي المفـضل لـدى مـدربي كـر 
شــیبال دواري  (قائمــة الــسلوك المفــضل للمــدرب الریاضــي مــن وجهــة نظــر الالعبــین الــذي صــممه

  واقتبــسه محمــد حــسن عــالوي والمتكــون مــن١٩٨٠ )Shella Duroi and Salah) (وصــالح
د اكثر  درجة دولیة بكرة الیيفقرة تقیس أربعة إبعاد للسلوك وخلصت الدراسة الى تمیز مدرب) ٣٨(

 مقارنــة مــع مـدربوا الدرجــة االولــى كمـا ظهــرت النتــائج بانــه )دكتـاتوري، تــسلطي (سـلوكا اوتوقراطیــا
التوجد فروق معنویة بین مدربي درجة دولیة ومدربي الدرجة االولى بكرة الید فـي الـسلوك القیـادي 

  )٢١، ٢٠٠٤، الشیخو واخران. (المفضل بفقرات المقیاس ككل
  
  :إجراءات البحث . ٣
طبیعة و  لمالئمته  بطریقة المسحاستخدام الباحثان المنهج الوصفي : منھج البحث١-٣

   .البحث
كرة و كرة الید  كلیة التربیة الریاضیة باتمثلت عینة البحث بالعبي منتخب :عینة البحث  ٢-٣

   .العبین لكرة الید) ٧ ( لكرة القدم وا  العب) ١٤ (القدم وبلغ عددهم
  
   البحثأداة ٣-٣
  :من وجھة نظر الالعبین  القیادي للمدربین األسلوب مقیاس ١-٣-٣

 )١٩٨٧، سـلیم الجـزار (أعـده الـذي ) القیـادي للمـدربیناألسـلوبمقیاس  (استخدم الباحثان
،  عبـــارة١٥ )العمـــل (بـــاألداء االهتمـــام : عبـــارة وتـــشمل مقیاســـین فـــرعیین٣٠یتكـــون المقیـــاس مـــن 

بــارة ویتــضمن المقیــاس علــى فقــرات ایجابیــة وســلبیة  ع١٥ )العالقــات (واالهتمــام نحــو الریاضــیین
 ویتـــضمن )أبـــدا، نـــادرا، أحیانـــا، غالبـــا، دائمـــا(اآلتیـــة  علیـــه وفـــق البـــدائل الخمـــسة اإلجابـــةوتكـــون 

، ١٦ ، ١٤ ، ١٢ ، ١٠ ، ٩ ، ٣ ، ٢ ( عبــارات أرقــام)العمــل (المقیــاس الفرعــي الخــاص بــاألداء
 حیـث تعنـي الدرجـة )٧٥-١٥( درجات بـین ویترواح مدى)  ٣٠ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٧

كمــا ،  أعلــى مــستوى فــي االهتمــام بــاألداء)٧٥( اقــل مــستوى فــي االهتمــام بــاألداء والدرجــة )١٥(
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١١٧  

 عبــــــــــــــــارات أرقــــــــــــــــام )العالقــــــــــــــــات (یتــــــــــــــــضمن المقیــــــــــــــــاس الفرعــــــــــــــــي الخــــــــــــــــاص بالریاضــــــــــــــــیین
ـــین )٢٩.٢٨.٢٦.٢٥.٢٣.٢١.١٨.١٧.١٣.١١.٨.٧.٦.٤.١(  ویتـــرواح مـــدى الـــدرجات ایـــضا ب

 ٧٥ والدرجــة )العالقــات ( اقــل مــستوى فــي االهتمــام بالریاضــیین١٥ حیــث تعنــي الدرجــة ٧٥.١٥
  )٣٨٤-٣٨٣، ٢٠٠٠، راتب ()العالقات (أعلى مستوى في االهتمام بالریاضیین

  
  : المواصفات العلمیة للمقیاس٤-٣
  : الصدق ١-٤-٣

 یـنجح فـي فاختبار الصادق هو الذي، یعد صدق المقیاس من أهم شروط االختبار الجید"
تــم وبغیــة الحــصول علــى صــدق المقیــاس  )١٨٣، ١٩٩٥، حــسانین (".قیــاس مــا وضــع مــن اجلــه

العلـــــوم الریاضـــــیة وبعـــــد جمـــــع  فـــــي مجـــــال )*(مجموعـــــة مـــــن المختـــــصینعـــــرض المقیـــــاس علـــــى 
 إذ تبـــین بـــان نـــسبة اتفـــاق )صـــدق المحكمـــین (الظـــاهرياالســـتمارات تأكـــد الباحثـــان مـــن الـــصدق 

   .%٩٦المحكمین مثلت بنسبة 
  
  : الثبات ٢-٤-٣

درجة االتساق بین درجات المجیبین فیما لو كرر علیهم االختبار مـرتین أو "یعني الثبات 
 الثبات للمقیاس من خالل توزیعـه علـى العبـي منتخـب حیث أجرى) ٢٤٨، ٢٠٠٠، ملحم ("أكثر

المقیــاس بعــد  علــیهم توزیــع وأعیــد) ٩ (الكلیــة بكــرة الــسلة والغیــر مــشمولین بالبحــث والبــالغ عــددهم
) ٠.٩٨ ( والثــاني ووجــد انــه یــساوياألول وقــد تــم احتــساب معامــل االرتبــاط بــین االختبــار أســبوع

   . المقیاس یتمتع بمعامل ثبات عاليإن ىوذلك یدل عل
  
  اإلحصائیة المعالجات ٥-٣
  .الوسط الحسابي -
   .االنحراف المعیاري -
  . للعینات المستقلةTاختبار  -
  . النسبة المئویة-
  . المتوسط الفرضي-
  

                                           
  جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   د راشد حمدون                         .أ -  )*(

  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   د ناظم شاكر الوتار                .م. أ-
 جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة   حي                             د زهیر ی. م-
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١١٨  

  عرض النتائج ومناقشتھا. ٤
  عرض النتائج ومناقشتھا. ١-٤

 التـي تـم الحـصول علیهـا مــن اإلحـصائیةنــات ایـتم عـرض النتـائج ومناقـشتها فـي ضـوء البی
 بعرض نتائج الفـرع نبدأ القیادي یتضمن فرعین لذلك سوف األسلوب مقیاس إنعینة البحث وبما 

   . القیادي المهتم بالعالقاتاألسلوبثم  لقیادي المهتم بالعمل ومن فیما یخص االسلوب ااألول
  )١(الجدول 

العبي كرة الید وكرة   المحتسبة بینT الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة یبین األوساط
   القیادي المهتم بالعملفي األسلوبالقدم 

قیمة ت    ع±  س  ن  الفریق
  المحسوبة

 ٨.١٧  ٥٤.٩٣  ٧  كرة الید

  ٩.٠١  ٥٧.٠٦  ١٤  كرة القدم
١.١٤  

  ٢.٠٩ = ٠.٠٥ ≤ونسبة خطا ) ١٩(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة * 
  

 القیـادي المهـتم بالعمـل لألسـلوببلـغ الوسـط الحـسابي : یـأتي یتـضح مـا ) ١ (من الجدول
 فیمــا بلــغ الوســط الحــسابي لالعبــي كــرة ٨.١٧  قــدرهانحــراف معیــاريو ) ٥٤.٩٣ (لالعبــي كــرة الیــد

) ١.١٤ ( الفـروق بلغـتإلیجـاد T وعند حساب قیمـة .)٩.٠١ (وبانحراف معیاري) ٥٧,٠٦ (مالقد
) ٢.٠٩ (البالغــة) ١٩ ( ودرجــة حریــة٠.٠٥ ≤وهــي اصــغر مــن القیمــة الجدولیــة عنــد نــسبة خطــا 

  . الفرق غیر معنويإنأي 
  )٢(لجدول ا

عبي كرة الید وكرة  المحتسبة بین الT الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة یبین األوساط
  االسلوب القیادي المهتم بالعالقاتفي القدم 

قیمة ت    ع±  س  ن  الفریق
  المحسوبة

 ١٠.٨١  ٥٦.٢٩  ٧  كرة الید

  ٧.١٢  ٥٨.٣٧  ١٤  كرة القدم
١.١٥  

  ٢.٠٩ = ٠.٠٥ ≤ونسبة خطا ) ١٩(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة * 
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١١٩  

   :یأتي یتضح ما ) ٢ (من الجدول
ـــغ الوســـط الحـــ ) ٥٦.٢٩ ( القیـــادي المهـــتم بالعالقـــات لالعبـــي كـــرة الیـــدلألســـلوبسابي بل

وبـــانحراف ) ٥٨.٣٧ (فیمـــا بلـــغ الوســـط الحـــسابي لالعبـــي كـــرة القـــدم) ١٠.٨١ (بـــانحراف معیـــاري
وهــي اصــغر مــن القیمــة ) ١.١٥ ( الفــروق بلغــتإلیجــاد T وعنــد حــساب قیمــة .)٧.١٢ (معیــاري

 .أي الفــرق غیــر معنــوي) ٢.٠٩ (البالغــة) ١٩ (یــة ودرجــة حر ٠.٠٥ ≤الجدولیــة عنــد نــسبة خطــا 
 معنویة الفروق بین مدربي كرة إلى قد حصلنا على نتائج ال تشیر بأنناومن خالل ما تقدم نالحظ 

 ویعــزو الباحثــان ســبب عــدم ظهــور فــروق معنویــة بــین  العالقــاتأوالیــد وكــرة القــدم ســواء بالعمــل 
لــدى المــدربین الــى إن تــشابه طبیعــة ظــروف العمــل االســلوب القیــادي المهــتم بالعمــل وبالعالقــات 

فالمـدرب فـي الفعالیـات الجماعیـة یـسعى دائمـا الـى تحقیـق التـآلف ، الجماعي ضمن الفریـق الواحـد
واالنسجام بین أعضاء الفریق والذي یـؤدي الـى وحـدة الهـدف للوصـول بـالفریق الـى أعلـى مـستوى 

صب فــي توطیــد العالقــات بــین الالعبــین فــضال عــن اهتمــام المــدربین یجــب ان ینــ، مــن اإلنجــاز
یتحقـق اال عنـدما یكـون المـدرب دیمقراطیـا فـي تعاملـه مـع الالعبـین ولكـن ضـمن  وتقویتها وهذا ال

حـدود معینــة لـذا نجــده یحــاول زرع الثقـة فــي نفـوس العبیــه ویــسمح لهـم بمناقــشته فـي بعــض امــور 
، راتـــب (یــر ذلـــك حیــث یـــذكرالتــدریب كمـــشاركة الالعــب او الالعبـــین فــي وضـــع الخطــط والـــى غ

 إن األهـــداف الجماعیـــة ضـــمن الفریـــق الواحـــد لهـــا قیمتهـــا عنـــدما تتطلـــب ریاضـــة معینـــة )٢٠٠٠
مــستوى مرتفعــا مــن التعــاون والتوافــق كمــا هــو الحــال فــي االلعــاب الجماعیــة مثــل كــرة الیــد او كــرة 

، ٢٠٠٠، راتـب (ز العمـلالقدم او كرة السلة عندئذ تمثل قیمة في تنظیم وزیـادة الدافعیـة نحـو انجـا
٢٤٧.(   
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١٢٠  

  :االستنتاجات والتوصیات. ٥
   : االستنتاجات١-٥

  : یأتي خالل عرض النتائج ومناقشتها تم استنتاج ما 
 امـــتالك مـــدربي كـــرة الیـــد وكـــرة القـــدم مـــستوى ایجـــابي مـــن الـــسلوك القیـــادي المهـــتم بـــاألداء .١

  .وبالعالقات في ان واحد
بات فعــالتي كــرة الیــد وكــرة القــدم مــن حیــث العمــل الجمــاعي  تــشابه ظــروف معظــم اداء وتــدری.٢

ضمن الفریق الواحد أدت الى تقارب السلوكیات القیادیة لمدربیهم من حیث االهتمام باألداء 
  .وبالعالقات

  
   : التوصیات٢-٥

   :یأتي  عنها الدراسة الحالیة یوصي الباحثان بما أسفرتفي ضوء النتائج التي 
سلوب الموقفي في القیادة بمعنى أخر اذا كان الموقف یتطلب اداء وعمـال  ضرورة استخدام األ.١

مركــزین یتوجــب علــى المــدرب االهتمــام بــذلك اكثــر مــن اهتمامــه بالعالقــات فــي هــذا الموقــف 
  .ولكن یمكن اثناء األداء التشجیع واإلرشاد والعكس صحیح

 ان بناء جو عمل ایجـابي  ضرورة إیمان المدرب بان جو الفریق یجب ان یكون صحیا بمعنى.٢
  . البد ان یساهم في بناء جو عالقات ایجابیة والعكس صحیح

   . المقارنة بینهمإلیجاد البحث على عینات تمثل مدربي االلعاب الفردیة  أجراء.٣
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١٢١  

   :المصـــادر
، ٢ط، بناء وتقنین االختبارات والمقاییس في التربیة البدنیـة) ١٩٩٥ (:محمد حسین، حسانین .١

  .القاهرة، لفكر العربيدار ا
الـــسلوك القیـــادي لمـــدربي العـــاب الـــساحة ، )٢٠٠٠: (ضـــیاء مجیـــد، راشـــد والطالـــب، حمـــدون .٢

ـــد ، العـــدد العـــشرون، مجلـــة الرافـــدین للعلـــوم الریاضـــیة، والمیـــدان كمـــا یـــدركها الالعبـــون المجل
  .السادس

، فكــر العربـــيدار ال، المفــاهیم التطبیقیـــة، علـــم نفــس الریاضـــة) ١٩٩٥ (: كامــلإســـامة، راتــب .٣
  .مصر

 دار الفكــر .٣ط،  التطبیقــات–علــم الــنفس الریاضــیة المفــاهیم ) ٢٠٠٠: (إســامة كامــل، راتــب .٤
   .مصر، العربي

دار ،  فـــي التربیـــة الریاضـــیةواإلدارةالتنظـــیم ) ١٩٨٢ (:حـــسن وســـید حـــسن معـــوض، تشـــلتو  .٥
   .القاهرة، المعارف

ــــشیخو واخــــران .٦ ــــسلوك القیــــادي المفــــضل لمــــدرب، )٢٠٠٤: (ال  كــــرة الیــــد مــــن وجهــــة نظــــر ال
   .المجلد العاشر، العدد السادس والثالثون، مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة، المدربین

كلیة ، محاضرات طلبة الدراسات العلیا في مادة علم التدریب) ١٩٩٩ (:ضیاء مجید، الطالب .٧
  .جامعة الموصل، التربیة الریاضیة

، دار المعرفـــــــة الجامعیـــــــة، تمـــــــاعيعلـــــــم الـــــــنفس االج، )١٩٨٨ (:عبـــــــاس محمـــــــود، عـــــــوض .٨
  .اإلسكندریة

   .مدیر مطبعة جامعة الموصل، الطب الریاضي) ١٩٨٩ (:عمار عبد الرحمن، قبع .٩
مطـابع ،  والتنظـیم فـي مجـال التربیـة الریاضـیةاإلدارة) ١٩٨٤ (:وآخرونسعد محمد ، قطب . ١٠

   .جامعة الموصل
دار المـسیرة ، ١ط، علـم الـنفسالقیاس والتقویم فـي التربیـة و ، )٢٠٠٠: (سامي محمد، ملحم . ١١

 .االردن، عمان، للنشر والتوزیع والطباعة

  .بغداد، دار الرشید للنشر،  الحضاریةواألزمةالقیادة ) ١٩٨٠ (:جمیل كامل، المناف . ١٢
ـــد، النعمـــة . ١٣ ـــة لـــدى رؤســـاء ) ١٩٩٥ (:ولیـــد خال ـــاالقـــدرة القیادی   الریاضـــیة العراقیـــةتاالتحادی

   . الموصل جامعة)رسالة ماجستیر غیر منشورة(
 .مؤسسة الكویت للتقدم العلمي،  في المجال الریاضياإلدارة) ١٩٨٥ (:مساعد، الهارون . ١٤
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١٢٢  

   )١(لحق م
  مقیاس األسلوب القیادي للمدربین 

  أبداً   أحیاناً   نادراً   غالباً   دائماً   العبارات  ت
            یحمي الالعبین ویدافع عنهم  ١
            یعتبر الخالف في الرأي تحدیدا لسلطانه  ٢
            یتیح الفرصة لالبتكار واالبداع  ٣
            یسمح بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الفریق  ٤
            یقصر في واجباته التدریبیة  ٥
            یهتم بالحوافز المادیة والمعنویة  ٦
            یثق في الالعبین  ٧
            یقدر مشاعر الالعبین ویحس بإحساسهم  ٨
            تنفیذ أوامرهیجبر الالعبین على   ٩

            یشارك في األداء اثناء التدریب  ١٠
            محبوب وصدیق لجمیع الالعبین  ١١
            یوزع المسؤولیات بحیث یضع كل العب في المكان المناسب  ١٢
            یعمل على قضاء اكبر فترة ممكنة مع الالعبین  ١٣
            یعمد الى انتحال األعذار عند تقصیره وٕاهماله  ١٤
            یستفید من إمكانیات وقدرات جمیع الالعبین  ١٥
            یرفض التجدید والتغییر  ١٦
            ینمي احترام الذات لدى الالعبین  ١٧
            یناقش أراء الالعبین ومقترحاتهم  ١٨
            لدیه خبرة فنیة كبیرة  ١٩
            یكون واثقا في أدائه  ٢٠
            یهتم بجمیع أعضاء الفریق  ٢١
            یحقق نتائج متواضعة للفریق  ٢٢
            یساعد الالعبین على حل مشاكلهم داخل النادي وخارجه  ٢٣
            ال یهتم بنتائج الفریق  ٢٤
            یثنى على جهود الالعبین  ٢٥
            یتمتع بروح طیبة وحسنة  ٢٦
            یجعل اداء الفریق یتمیز بالجدیة  ٢٧
            نیسعى الى توفیر جو أفضل لالعبی  ٢٨
            یبث جو السعادة والمرح بین الالعبین  ٢٩
            یستخدم الطرق واألسالیب الحدیثة في التدریب  ٣٠
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١٢٣  

 )٢(ملحق 
  صدق المقیاس

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ..نهدیكم أطیب تحیاتنا
 ي األلعــاب القیــادي لعــدد مــن مــدرباألســلوبدراســة ( فــي النیــة أجــراء البحــث الموســوم

  .)وجهة نظر الالعبینالجماعیة من 
ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة في مجال العلوم الریاضـیة نرفـق لكـم طیـا المقیـاس 

راجـــین تفـــضلكم بـــاإلطالع علیـــه وبیـــان صـــالحیة المقیـــاس مـــن الناحیـــة ، المـــستخدم لهـــذا الغـــرض
  ).أبدا، أحیانا، نادرا، غالبا، دائما (علما إن المقیاس یتكون من خمسة بدائل، العلمیة

  
  : اسم الخبیر

  : اللقب العلمي
  : االختصاص

  : التاریخ والتوقیع
  
  
  
  
  

 الباحثان
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