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لمنتخبات الوطنية بكرة السلة يف بطولة املالك التدريبي ل  لدى املفضلمنط الشخصية القيادية

  ة الشهادة التدريبيوفقعلى آسيا غرب 
      ٢د خالد محمود عزیز.   م                                                  ١د زهیر یحیى محمد علي.م.أ         

  

 امللخص

  :التعرف علىهدف البحث 
   أسیالمنتخبات الوطنیة بكرة السلة في بطولة غرب ل المالك التدریبي نمط الشخصیة القیادیة المفضل لدى. ١
 ادیــة المفــضل علــى وفــق فــي نمــط الشخــصیة القیأســیامــدربي المنتخبــات الوطنیــة بكــرة الــسلة فــي بطولــة غــرب  الفــروق بــین.٢

 منتخبـات ألربعـة مدربین) ٨( وتكونت عینة البحث من ه وطبیعة الدراسة ت لمالئمتم استخدام المنهج الوصفي ،الشهادة التدریبیة
)  للمــدربDISC(للمــدرب  ، وتــم اســتخدام مقیــاس نمــط الشخــصیة القیادیــة المفــضل )، فلــسطین إیرانالعــراق ،ســوریا،(وطنیــة 

التحقـق مـن صـدقه وثباتـه، تمـت بعـد و )٢٠٠٧الكـواز(من قبل الدكتور بعد تعدیله ) ٢٠٠٦السویدان (  الدكتور لالمترجم من قبو 
  .)ت(اختبار ،االنحراف المعیاري ،الوسط الحسابي،بیانات إحصائیا باستخدام النسبة المئویةمعالجة ال

  :یأتي واستنتج الباحث ما 
 هـو الحـذر فـضال عـن أسـیانتخبات الوطنیة بكرة السلة في بطولة غـرب مدربي المنمط الشخصیة القیادیة المفضل لدى  - 

 في نمـط أسیاالوطنیة بكرة السلة في بطولة غرب المالك التدریبي للمنتخبات   بینإحصائیةعدم وجود فروق ذات داللة 
  .الشخصیة القیادیة المفضل على وفق الشهادة التدریبیة
 

The Preferred Leadership Personality Type Among the Training Staffs of National Basketball Teams 
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Abstract 
The study aimed at expounding the following :  

1- The preferred leadership personality type among the training staffs of national 

basketball teams during the west Asian competition. 

2-  The differences among training staffs of national basketball teams in the preferred 

leadership personality type during the west Asian competition based on the training 

certificate. 
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The study adopted the descriptive method appropriate to the nature of the study . The 

study sample consisted of (8) trainers from (4) national basketball teams from ( Iraq , Syria , 

Iran and Palestine) . The preferred leadership personality type  scale( DISC) of the trainer 

was used in the test .the scale was translated by Dr ( Swedan ,2006) and modified by Dr( 

Alkawaz 2007) . After the validity and truth of scale was verified , the data were statistically 

analyzed using  the percentage, Arithmetic mean, Standard deviation , and the T-test.  

The researcher concluded the following : 

o The preferred leadership personality type among the training staffs of national basketball 

teams during the west Asian competition is (cautious) .  

o No significant differences were  found  in the preferred leadership personality type among 

the training staffs of national basketball teams during the west Asian competition based on 

the training certificate 

  :العربیةالمصادر 
 والتنظــیم فــي التربیــة الریاضــیة ،دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزیــع ،عمــان، اإلدارة)٢٠٠( ،مــروان عبــد المجیــد إبــراهیم• 

  .األردن
  األول عدد ٨ ،مجلد لإلدارة والنظریات ، المجلة العربیة األسس ،اإلداریةالقیادة ) ١٩٨٤(بعیرة ،ابو بكر مصطفى • 
، ترجمـة محمـد أمـین المفتـي وآخرون،مطـابع  تقییم تعلـم الطالـب التجمیعـي والتكـویني) : ١٩٨٣(یامین وآخرون بلوم ، بن• 

  .المكتب المصري الحدیث،القاهرة
 . الریاضیة دار الفكر الغربي ،القاهرة اإلدارةالحدیث في ) ٢٠٠٩(جمال محمد علي • 
 www.ioa.eduفعالة ، برنامج القیادة ال) : ٢٠٠٦(حسین ، عبد الفتاح دیاب  •
 www.iraqstudent.net. السلوك التنظیمي: ) ٢٠٠٨(الحسیني، صالح هادي • 
 ، مطبعة جامعة اإلسراء ، عمان اإلدارة الحدیثة ، المفاهیم والعملیات ) :١٩٩٤(الدرة ، عبد الباري وآخرون • 
  الریاضیة ،دار وائل للنشر والتوزیع ،عمان ، االردن اإلدارةدراسات في )٢٠٠٤(ستراك،ریاض• 
  .، مطابع المجموعة الدولیة ، الكویت التدریب والتدریس اإلبداعي) : ٢٠٠٥(السویدان ، طارق محمد • 
 DISC  ،www.swidan.comیادي نظریة السلوك الق) : ٢٠٠٦(السویدان ، طارق محمد • 
العراقیة وعالقتهـا بـنمط القیـادة فـي  السمات الشخصیة لمدربي المنتخبات الوطنیة"): ١٩٩٧(الشیخو، خالد فیصل حامد • 

 ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل"اتخاذ القرار
  األردن،دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة ،عمان ،٢ التربوي ،طاإلشرافتطبیقات في ) ٢٠١٠(یش،احمد جمیل عا• 

  ،الكویتتالسلوك التنظیمي والدین ،وكالة المطبوعا)١٩٨٣(عفیفي ،فوزي سالم • 
س الریاضـي،دار الفكـر القیـاس فـي التربیـة الریاضـیة وعلـم الـنف)٢٠٠٠(عالوي، محمد حسن محمـد نـصر الـدین رضـوان  •

 .العربي ، القاهرة   
  . ،دار وائل للنشر ، عمان١ط ، السلوك التنظیمي في منظمات األعمال: ) ٢٠٠٤(العمیان ، محمود سلمان • 
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،  ، دار األمـل للنـشر والتوزیـع  ، اربـد٢ طالقیـاس والتقـویم فـي العملیـة التدریـسیة .  )١٩٨٨. ( ، احمـد سـلیمان عودة•
  . األردن

نمط الشخصیة القیادیة المفضل وعالقته بـبعض المتغیـرات الشخـصیة لـدى منتـسبي وحـدات  )٢٠١٠(لكواز ،عدي غانم ا•
  ) ٢(،العدد) ٩(التربیة الریاضیة والفنیة في جامعة الموصل،مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة المجلد 

لبـة المتمیـزین فـي العـراق بعـض خصائـصهم األسـریة الط) ١٩٩٥(الكناني، إبـراهیم عبـد الحـسن، والزوبعـي، عبـد الجلیـل • 
  .والنفسیة واألكادیمیة، وزارة التربیة، بغداد
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