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  لملخصا
 المفــضل لــدى مــدربي الجامعــات العراقیــة  القیــادينمطالــهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى   

 فـروق معنویـة دال توجـ وللتحقـق مـن ذلـك افتـرض البـاحثون انـه األنمـاطبكرة الید والفـرق بـین هـذه 
  . لدى مدربي الجامعات العراقیة بكرة الیدأنماط القیادة في

 مـن المـشاركین فـي بطولـة الجامعـات العراقیـة للعـام العبـاً ) ٦٠( عینـة البحـث مـن تتكون  
 الــــنمط لكــــل جامعــــة ، اســــتخدم البــــاحثون قائمــــة العبــــاً ) ١٢(وبواقــــع ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(الدراســــي 

) ٨(عبـارة تقـیس ) ٥٥(والمتكون من من وجهة نظر الالعبین  الریاضي للمدرب  المفضلالقیادي
 مـن صـدق التأكـد للبحـث، وبعـد كـأداةماعیـة  الجاأللعابابعاد فرعیة لسلوك المدرب الریاضي في 

 )المتوسـط الفرضـي، النـسبة المئویـة( البحث وثباتها تمت معالجة البیانات احـصائیًا باسـتخدام أداة
   :یأتيواستنتج الباحثون ما 

  . لدى مدربي الجامعات العراقیة بكرة الید قیادينمطكأفضل  واإلرشاد التدریب نمطبروز  -
 القیادیـة اسـتخدامًا مـن مـدربي الجامعـات العراقیـة األنمـاط لكونـه اقـل العدالـة نمط وتدني إخفاق -

  .بكرة الید
 
 
 
 
 
 
 
 

––– 
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ABSTRACT 
 

The best leader ship style of the Iraqi Universities 
trainers in team Handball for north Iraq 

 

by 
Waleed thenon yousif                                   Nwfal .M.Mhamood 

Asmeal Abuljabar Salah 
Mosul University / College of Physical Education 

The study aims at identifying the preferred style of leadership  by the Iraqi 
universities trainers in Team Handball, and how different these styles are. To 
achieve this aim, it has been assumed that there are no significant differences in 
the leadership styles of the trainers. 

The sample consisted of 60 .players, whom they participate in the Iraq 
Universities Championship in Handball 2005 - 2006, twelve player from each 
university. The leading style list of sport trainers as the players perceived 
consisting of 55 items measures eight secondary dimensions of the trainers 
style, has been used. The data have been statistically proceed by using proposed 
mean and percentage It has been concluded that teem handball trainers have the 
best leading style, and the justice style was the last style used by these trainers. 

   التعریف بالبحث -١
   البحثوأهمیة المقدمة ١-١

ان اول ما بدء به علم النفس الریاضي بالدراسة والتطبیق كانت على الشخصیة الریاضیة   
 علـــى المـــدرب بغیـــة التعـــرف علـــى ســـمات الشخـــصیة الریاضـــیة وعالقتهـــا اوســـواء علـــى الالعـــب 

لـسمات بالقـدرات الحركیـة والبدنیـة  الریاضـیة فـضًال عـن التعـرف علـى العالقـة بـین تلـك اباألنشطة
 ومنهـا الشخـصیة اإلنـسانیةوهذا التطور مرتبط یتكون الشخصیة ) الذكاء (والمكونات العقلیة مثل 

 علــى تكوینهــا عــدة عوامــل منهــا العوامــل یتــضافرالتــي تعــد شخــصیة معقــدة ومتــشابكة ، الریاضــیة
ز بـه مـن خـصائص نفـسیة تتمثـل الفطریة او المكتـسبة فـضًال عـن ان لكـل نـشاط ریاضـي مـا یتمیـ

 أنـــواعإلـــى ان كـــل نظـــام او نـــوع مـــن ) ١٩٨٦ابـــو عبیـــه ،(بنوعیـــة النـــشاط الریاضـــي وهنـــا یـــشیر 
 الریاضــــیة ، یــــستلزم متطلبــــات خاصــــة فــــي بنــــاء الشخــــصیة للریاضــــي وكــــذلك النــــشاط األنــــشطة

  .اضي في مجموعة خصائصه الممیزة لهالری
  )١٩٩ ،١٩٨٦ابو عبیه ،  (

 تــؤثر وٕاداریــةب شخــصیة ریاضــیة تربویــة تتــولى مهامــًا تربویــة وتعلیمیــة وشخــصیة المــدر   
ـــذا تـــأثیرا  الـــسمات الشخـــصیة تلعـــب فعـــاًال فـــي التطـــویر الـــشامل والمتـــزن لشخـــصیة الریاضـــي ، ل

 والمهـام باتـت مـن األهـدافللمدرب دورًا مهما في الوصول إلى الهدف المنشود وبغیة تحقیـق تلـك 
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  میــــــدانیًا ، اذ انیاضــــــي شخــــــصیة الخاصــــــة بــــــه بوصــــــفه قائــــــدًا المؤكــــــد ان تكــــــون للمــــــدرب الر 
  ).Singin,1972,351" ( بشعور الریاضي تجاه المدربكثیراً  یتأثرالتطور الریاضي " 

 تعمـــل علـــى تـــوفیر فـــي مقدمـــة التنظیمـــات االجتماعیـــة تـــأتيوالریاضـــة حركـــة اجتماعیـــة   
ذ ان تقـــدم الریاضـــة مـــرتبط إلـــى حـــد كبیـــر القیــادات المؤهلـــة علمیـــًا وســـلوكیًا وفكریـــًا واجتماعیـــًا ، ا

  .بمستوى القیادات الریاضیة
 والقیــادة هــي عملیــة تربویــة اجتماعیــة الزمــة لكــل جماعــة تریــد ان تحقــق تفــاعًال اجتماعیــا   

 فـي نجـاح قیـادة الفـرد الـرئیس كما ویعد النمط القیادي للمدرب الریاضي العامـل أفرادهاناجحًا بین 
 الجـو ایجـاد مجموعـة وفـي أعـضاء فـي سـلوك التـأثیره من فعل حاسم في لمجموعة او فشلها لمال

المناســب والفعــال ســواء فــي التــدریب او المنافــسات فــضًال عــن تــشجیع الكــوادر العاملــة معــه مــن 
 العمـل وقیـادة إدارة علـى عاتقـه یأخـذهـو الـذي و  الكـفء أهدافالعبین وادرایین وفنیین في تحقیق 

  ).٢٨ ،١٩٦٥تید ،( الموضوعة هدافاأل تحقیق ألغراضالعاملین 
 اإلعـــداد الـــدور الـــذي یلعبـــه المـــدرب الریاضـــي والمتمثـــل بقیـــادة الفریـــق فـــي ألهمیـــةونظـــرًا   
، ولغــرض الكــشف عــن طبیعــة الــسلوك القیــادي المفــضل لــدى مــدربي منتخبــات اإلنجــازاتوتحقیــق 

 التعــرف علــى الــسلوك  حاجــة وفاعلیــة فــيأكثــر البحــث أهمیــةالجامعــات العراقیــة بكــرة الیــد باتــت 
  .القیادي المفضل لدیهم 

   مشكلة البحث٢-١
 واإلدارة والمؤلفـــات فــي مواضـــیع علـــم الـــنفس األدبیـــات البــاحثون علـــى إطـــالعمــن خـــالل   

القیـــادي الـــنمط  القیـــادي لـــم یخـــط البـــاحثون بدراســـة تناولـــت الـــنمطوالتنظـــیم التـــي تناولـــت موضـــوع 
 الدور الذي یلعبه المـدرب فـي قیـادة الفریـق سـواء همیةألالمفضل للمدرب الریاضي حصرًا، ونظرًا 

 المباشر في حسم المنافـسة التأثیر له األحیان المنافسة والذي یكون في كثیر من ام التدریب أثناء
البـاحثون إلـى  من هذا المنطق لجأ  قیادیًا ممیزًا، نمطالصالحه بات من الضروري ان یكون هناك

 سلوك او نمط قیادي لمدربي منتخبات أفضلنیة للوصول إلى حقیقة  دراسة میدادراسة هذه الحالة
  . القیادیةاألنماطالجامعات العراقیة بكرة السلة وما هي حقیقة وجود الفروق في تلك 

  لبحثهدف ا ٣ -١
  :یهدف البحث للتعرف على  

  .شمالیة للمنطقة النمط القیادي المفضل لدى مدربي منتخبات الجامعات العراقیة بكرة الیدال -
   فرضیة البحث٤-١
  القیادیــة لــدى مــدربي منتخبــات الجامعــات العراقیــة بكــرة الیــداألنمــاطتوجــد فــروق معنویــة فــي   ال-

  .للمنطقة الشمالیة
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   مجاالت البحث ٥-١
  .العبو الجامعات العراقیة للمنطقة الشمالیة بكرة الید : المجال البشري -
  .مالعب جامعة دهوك  : المجال المكاني -
  .٢٦/٢/٢٠٠٦ ة ولغای٢/٢/٢٠٠٦ من ابتداً  اجري البحث : المجال الزماني -
   النظري والدراسات المشابهة اإلطار -٢
   النظرياإلطار ١-٢
  هیة القیادة ما١-١-٢

فــي  والســیماان القیــادة تعتمــد علــى الــسمات الشخــصیة للقائــد وقدراتــه ومواهبــه وامكاناتــه   
قـادرا علـى العمـل ) المـدرب او الالعـب(ة الریاضیة بـان یـصبح المجال الریاضي ، اذ تهدف القیاد

 تبنــى علــى اســاس ســمات الشخــصیة للقائــد متفاوتــةفــي مختلــف المواقــف التــي تتطلــب مــستویات 
 فــي عــالج الموقــف بنــاءا علــى الفــروق الفردیــة والخبــرة الشخــصیة ونــوع النــشاط وٕامكانیــةوقدراتــه 

  ).٢٣ ،١٩٩٧یخو ،الش(الریاضي والبیئة وغیرها من العوامل 
هنــا اختلفـــت وجهـــات النظـــر حــول مفهومهـــا فلـــیس هنـــاك تعریــف واحـــد متفـــق علیـــه نظـــرًا 

 في ظهور قیادات تسهملصعوبات الفصل بین ما یحب ان تكون علیها القیادة وبین العوامل التي 
من انواع معینة بصرف النظر عن داللتها وكذلك الفصل بـین الـسلوك یمكـن فـي اصـدار االوامـر 

عـوض (فر فیها سمات شخصیة معینة ا للتعبیر عن موقف او انجاز عمل تتو – اتخاذ القرارات –
 فـي للتـأثیرالممارسات التي یقوم بهـا فـرد مـا "بانها ) ١٩٩٤عباس ،(كما یعرفها ) ١١٢ ،١٩٨٨،

جــالل (وعرفهــا ) ٣٠ ،١٩٩٤عبــاس ،" ( محــددةأهــداف ممــن یعملــون معــه بقــصد تحقیــق آخــرین
 األفـــــرادومـــــشاعر وســـــلوك غیـــــره مـــــن  أفكـــــار فـــــي التـــــأثیر قـــــدرة الفـــــرد علـــــى ) "١٩٧٦وعـــــالوي ،

  . المشتركةاألهدافومساعدتهم على توجیه جهودهم نحو 
  )٤٦٠ ،١٩٧٦جالل وعالوي ،    (

   عناصر القیادة٢-١-٢
تعد القیادة الریاضیة ظـاهرة جماعیـة تحـدث فـي مواقـف معینـة وبغیـة بروزهـا ینبغـي تـوافر   

  :ي موقف قیادي وهي عناصر في أأربعة
   القائد -
  االتباع -
   الهدف والموقف المناسب-
   التفاعل االجتماعي المتبادل-
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  القیادة) أنماط (أنواع ٣-١-٢
 القیـادة كـال حـسب طبیعـة أنمـاطهناك الكثیر من المصادر والمؤلفات التي تناولـت تقـسیم   
 تـصف الهـدف الخـاص لكـل إنهـا  ، وغیرها وعلى الرغم مـن اخـتالف مـسمیاتها االاإلداریةدراسته 

   :كاآلتي ارتائ الباحثون وصف القیادة الذ.. نمط 
والتي یوصف قائدها بالتركیز على ان تكون )  االتوقراطیة–التسلیطة (:  القیادة االستبدادیة -١

  . ویعاقب من یشاءاألوامر وٕاصدارالسلطة بیده وینفرد بوضع الخطط 
 أي یتـرك العمــل ألتباعـها بانـه یتــرك الحبـل علـى الغــارب یوصــف قائـده:  القیـادة الفوضـویة -٢

  .والمسؤولیة لهم
 فــي صــنع القــرار إتباعــههــي القیــادة الجماعیـة التــي یــشارك فیهــا القائـد :  القیــادة الدیمقراطیــة -٣

  ).٧٦-١٩٨٨،٧٥عرض ،(واتخاذه 
   نظریات القیادة٤-١-٢

والتجــارب المختلفــة فــي هــذا  عنــه الدراســات أســفرتان اهــم نظریــات القیــادة فــي ضــوء مــا   
  :المجال ما یاتي

 تقـوم هـذه النظریـة علـى االفتـراض ) :the great man theory(یم ظـ نظریـة الرجـل الع-١
 تحققـت إنما اإلنسانیةالقائل بان التغییرات الجوهریة العمیقة التي حدثت في حیاة المجتمعات 

  .ه في مفعولها قوة السحرعن طریق افراد ولدوا بمواهب وقدرات فذة غیر عادیة تشب
تقـوم هـذه النظریـة علـى ان القـادة یتـصفون عـادة ) : the trait theory( نظریـة الـسمات -٢

اذ ) ١٦٣-١٦٠ ،١٩٩٠الشمـــسي ،(بمجموعــة مـــن الـــصفات الشخـــصیة التـــي تـــالزم النجـــاح 
  .تتراوح هذه الصفات ما بین صفات ومظاهر جسمیة فسیولوجیة

  )٢٠٠٠،١٨٢القریوتي ،   (
ترى هذه النظریـة ان القیـادة محـصلة عوامـل  :) situational theory(النظریة الموقفیة  -٣

موقفیــة وتتــصل بــالمواقف التــي یتواجــد الفــرد ، فهــي تــرى ان أي فــرد ســوي عــادي یمكــن ان 
 قائدًا ، اذا مـا وجـد نفـسه فـي موقـع تـستدعي الحـل ، واسـتطاع ان یتعامـل معهـا ویقـدم یصبح
  ).٢٠٠٠،١٨٤القریوتي ،( مقبولة لها حلوالً 

تـربط هـذه النظریـة القیـادة باالعمـال والجهـود ) : functional theory( النظریة الوظیفیـة -٤
ـــه اعـــضاء  ـــى تحقیـــق اهـــدافها ، وهـــي تـــشمل مـــا یمكـــن ان یقـــوم ب التـــي تـــساعد الجماعـــة عل
الجماعــة مــن اعمــال تــسهم فــي تحدیــد وتحریــك الجماعــة نحــو هــذه االهــداف وتحــسین نوعیــة 

  .فاعل بین اعضائها وحفظ التماسك بینهمالت
 تقـــوم هـــذه النظریـــة علـــى فكـــرة ):the interacffional theory( النظریـــة التفاعلیـــة -٥

االمتزاج والتفاعل بین المتغیـرات التـي نـادت بهـا النظریـات االخـرى التـي سـبقتها ، فهـي تاخـذ 
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 ٢٠٧

ظیفیـة معـا وتعطـي النظریـة في االعتبارات السمات الشخصیة والظروف الموقفیة والعوامل الو 
دراكاهمیة كبیرة الدراك القائد لنفسه    لآلخرین له وادراك القائد اآلخرین وٕا

  )١٦٣-١٩٩٠،١٦٠الشمسي ،     (                       
  ) :اسالیب سلوكه(األنماط القیادیة للمدرب الریاضي  ٥-١-٢
  واإلرشاد التدریب -١

ملیتـي التـدریب والمنافـسات الریاضـیة ومـا هو الـسلوك الـذي یقـوم بـه المـدرب مـن خـالل ع  
 لهــم وتحدیــدة لواجبــات ومهــام كــل العــب او كــذلك اســلوبه فــي تنمیــة وٕارشــادیقــوم بــه مــن توجیــه 

وتطــویر االمكانــات الریاضــیة لالعبــین واهتمامــه بعملیــة التخطــیط للتــدریب الریاضــي والمنافــسات 
  .الریاضیة

  عي اقدیر االجتمت ال-٢
دیره لهـم قـ یمكن ان ینشا بین المدرب والعبیه ومـدى اهتمامـه  بهـم وتیرتبط بالسلوك الذي  

والعمـل علــى حــل مــشاكلهم والقــدرة علـى اشــاعة جــو مــن االلفــة والـود بــین الالعبــین وحرصــه علــى 
  .تماسك الفریق

   التحفیز-٣
یصف هذا السلوك مقدار ما یوفره المدرب الریاضي لالعبیه من حـوافز مادیـة او معنویـة   
 كوســیلة لــدعم اإلجــادة فــي حالــة الفــوز او للمكافــآت الریاضــي المتمیــز ووضــعه نظــام ألداءامقابــل 

  . الریاضي الجید لالعبیناألداءوتعزیز 
   العدالة -٤

السلوك الذي یعبر عن العالقة بین المدرب الریاضي والالعبـین ومقـدار مـا یتملـى بـه هو   
  . انصاف في تعامالته مع الالعبینمن عدالة في معاملة الالعبین ومقدار ما یتسم به من

   تسهیل االداء الریاضي-٥
ویتناول هذا البعد سلوك المدرب الریاضي الذي یهتم بتـوفیر االدوات واالجهـزة والمالعـب   

الریاضــیة لالعبــین وتعاونــه مــع اداري الفریــق فــي التغلــب علــى المــشكالت االداریــة التــي قــد تعــوق 
  .ةیفاالالعبین عن الممارسة الریاضیة بك

   السلوك التسلطي-٦
یــصف هــذا البعــد ســلوك المــدرب الریاضــي ومــا قــد یتــصف بــه مــن عــصبیة وانفعــال مــع   

یــشیر إلــى مقــدار مــا قــد یتــصف بــه المــدرب لتــدریب او المنافــسات الریاضــیة كمــا الالعبــین اثنــاء ا
  .الریاضي من تسلط ودكتاتوریة في التصرفات مع الالعبین

  
  دیمقراطي المشاركة او السلوك ال-٧
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عـــن مقـــدار مـــا یتیحـــه المـــدرب الریاضـــي لالعبیـــه مـــن فـــرص المـــشاركة یعبـــر هـــذا البعـــد   
 واالستماع إلى مقترحاتهم أرائهم في كل ما یخص الفریق ودرجة اهتمامه باستطالع بالرأي واألداء

  .في بعض المشكالت المرتبطة بالفریق
   االهتمام بالجوانب الصحیة-٨

مام المـدرب الریاضـي بالجوانـب الـصحیة لالعبـین وحرصـه علـى یدور هذا البعد حول اهت  
  . في تصرفاتهم الشخصیةواألخالقيالتزام السلوك الصحي 

  )٢٩٥-٢٩٤ ،١٩٩٨عالوي ،     (
   الدراسات المتشابهة٢-٢
  )١٩٩٧الشیخو ،( دراسة ١-٢-٢

ــادة فــي" ــة العراقیــة وعالقتهــا بــنمط القی  الــسمات الشخــصیة لمــدربي المنتخبــات الوطنی
  "اتخاذ القرار

 القیادیــة الریاضــیة لمــدربي واألنمــاطهــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى ســمات الشخــصیة   
مــدربًا ) ٤٥(المنتخبــات الوطنیــة العراقیــة والعالقــة بینهمــا ، وقــد اجــري البحــث علــى عینــة قوامهــا 

م مقیــاس  الجماعیــة، واســتخدلأللعــابمــدربًا ) ١٢(مــدربًا لاللعــالب الفردیــة و) ٣٣(مــوزعین علــى 
لقیـــاس الـــسمات الشخـــصیة ، وبعـــد جمـــع البیانـــات تمـــت معالجتهـــا احـــصائیًا باســـتخدام ) فرانیـــورج(
، اختبـــار تحلیـــل التبـــاین باتجـــاه واحـــد ، التـــائيالوســـط الحـــسابي ،االنحـــراف المعیـــاري ، اختبـــار (

  ).اختبار دنكن لمقارنة الفروقات بین المتوسطات
بین مدربي ت داللة معنویة في سمات الشخصیة  نتائج البحث عن وجود فروق ذاأسفرت  

 الجماعیــة والفردیــة وكــذلك وجــود ارتبــاط معنــوي بــین بعــض ســمات الشخــصیة لأللعــابالمنتخبــات 
  ).٧٤-٤٤ ،١٩٩٧الشیخو ،(ونمط القیادة في اتخاذ القرار 

   البحثإجراءات -٣
   منهج البحث١-٣

  . لطبیعة البحث تهمئلمال بطریقة المسح ألوصفياستخدم الباحثون المنهج   
   مجتمع البحث وعینته٢-٣

منتخبات الجامعات العراقیة بكرة الیـد مـن المـشاركین فـي العبي تكون مجتمع البحث من   
) ١٢ ( وبواقـعالعبـاً ) ٦٠( والبالغ عـددهم ٢٠٠٦-٢٠٠٥بطولة الجامعات العراقیة للعام الدراسي 

 من الـذین لـم یجیبـوا العبین) ٣( استبعاد لكل جامعة حیث تم اختبارهم بطریقة عمدیة وبعدالعبًا 
 یمثلـون العبـاً ) ٥٧( عینـة البحـث النهائیـة متكونـة مـن أصـبحتعلى فقرات المقیاس بـشكل كامـل 

  ).كوسنجق دیالى، اربیل، السلیمانیة، الموصل، (المنطقة الشمالیةجامعات 
   البحثأداة ٣-٣
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  القیادي للمدرب الریاضي مقیاس النمط ١-٣-٣
) ٥٥(محمد حسن عالوي ومصطفى ابو زید اذ یتضمن المقیـاس قبل س من صمم المقیا

 الالعـــبابعـــاد فرعیـــة لـــسلوك المـــدرب الریاضـــي فـــي االلعـــاب الجماعیـــة ویقـــوم ) ٨(عبـــارة تقـــیس 
) ابـــداً ،نـــادرادائمـــا ، غالبـــًا ، احیانـــًا ،( فقـــرات المقیـــاس وفـــق خمـــسة بـــدائل عـــنالریاضـــي باالجابـــة 

) ٥١ ،٤٢ ،٣٦ ،٢٦ ،١٨ ،٩ ،٥(ى التــوالي مــا عــدا الفقــرات علــ) ٥-١(وتعطــى الــدرجات مــن 
عنـــد التـــصمیم یـــتم مـــنح )  عكـــسیاً درجاتهـــاتحـــسب (فهـــي عبـــارات ســـلبیة فـــي عكـــس اتجـــاه البعـــد 
  :الدرجات بالنسبة للعبارات االیجابیة كما یاتي

درجـــة =درجتـــان ، ابـــدًا = ا   درجـــات ، نـــادر ٣=  درجـــات ، احیانـــًا ٤= درجـــات ،غالبـــًا ٥=دائمـــًا (
  ، )واحدة

وبالنسبة للعبارات السلبیة یتم عكس الدرجات ویتم جمع عبارات كل بعد علـى حـده وكلمـا   
 معـًا األبعـادارتفعت الدرجة كلما تمیز المدرب بالخصائص التي یصفها البعد والیـتم جمـع درجـات 

  ).١( رقم انظر الملحق، اذ ان المقیاس لیست له درجة كلیة
  )٣٩٥ ،١٩٩٨عالوي ،(

   المواصفات العلمیة للمقیاس ٢-٣-٣
   صدق المقیاس ١-٢-٣-٣

اعتمــد البــاحثون علــى صــدق المقیــاس الظــاهري وهــي ان تقــوم مجموعــة مــن المختــصین   
) Eble,1972,555(بتقویم صالحیة الفقرات لقیاس السمة التي وضع من اجلهـا المقیـاس بتقـویم 

ـــم الـــنفس ∗تـــصین وعلیـــه قـــام البـــاحثون بعـــرض المقیـــاس علـــى مجموعـــة مـــن المخ  فـــي مجـــال عل
الریاضي واالختبارات والمقاییس لالطالع على فقرات المقیاس وبیـان مـدى صـالحیتها وبعـد جمـع 

  %).١٠٠(ن وبلغت نسبة االتفاق یاالستمارات من السادة المختصین تم تفریغها من قبل الباحث
   ثبات المقیاس ٢-٢-٣-٣

  ي قیاســــــــها للظــــــــاهرة لمــــــــرات عدیــــــــدة  النتــــــــائج نفــــــــسها فــــــــأعطــــــــت اذا األداة ثابتــــــــةتعــــــــد 
ـــاس عـــن طریـــق أســـلوباذ یعـــد ) ١٤٣ ،١٩٩٠العجیلـــي واخـــرون ،( ـــات المقی ـــارإعـــادة ثب    االختب
)Restesty-test ablility ( شـــیوعًا وأكثرهـــا معامـــل الثبـــات إیجـــاداكثـــر الطـــرق اســـتخدامًا فـــي 
وزیــع المقیـــاس ، وبغیــة الحــصول علــى ثبـــات المقیــاس قــام البــاحثون بت) ١٩٧ ،١٩٩٥حــسنین ،(

حافظ بكرة الیـد كاختبـار مبمهام تدریب فرق المدربین من الذین یقومون ) ٣(على عینة مؤلفة من 
                                                 

  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /علم النفس     ناظم شاكر الوتار . د.م.أ ∗
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /اختبارات ومقیاس   ایثار عبدالكریم غزال . د.م.أ
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/علم النفس     زهیر یحیى محمد . د.م
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /علم النفس   مؤید عبد الرزاق الحسو       .د.م
 جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /د نغم محمود صالح               علم النفس .م
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 علـــى العینــــة نفــــسها اذ تــــشیر األولایـــام مــــن االختبــــار  )٧(بعــــد نفــــسه  االختبـــار أعیــــد ثــــم أولـــي
ـــألداة األولإلـــى ان الفتـــرة مـــابین التطبیـــق المـــصادر   ال تتجـــاوز والتطبیـــق الثـــاني لهـــا یجـــب ان ل

 باستخدام معامل االرتباط إحصائیات معالجتها وبعد جمع البیانات تم (أسابیع ثالثة أسبوعین الى
 وجـود ومـن ثـم يوهـذا یـدل علـى وجـود ارتبـاط عـال ٠.٨٧)=ر(بلغـت قیمـة حیث البسیط لبیرسون 

  .معامل ثبات للمقیاس
  :اإلحصائیة الوسائل ٤ -٣

  : التالیة اإلحصائیةتخدام المعالجات ثم اس
  )١٤٦ ،١٩٩٨،عبد المجید عالوي  (الفرضيالمتوسط  - 
 ).٩٠-٩٨ ،٢٠٠١عمر واخران ،(النسبة المئویة  - 
  

  = المتوسط الفرضي 
  

   عرض النتائج ومناقشتها -٤
  

بغیة تحقیق هدفا البحث وتوضیح األسباب التي كانت وراءها ولتفسیر النتائج وبعـد جمـع 
   :یأتيات قام الباحثون بمعالجتها احصائیًا وكما البیان

  )١(رقم الجدول 
   قیمة المتوسط الفرضي وعدد اإلفراد الذین فوق المتوسط الفرضي یبین 

  والنسبة المئویة
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  
  

  )٢ ( رقم الجدول
   عینة البحثألفرادقیادیة یبین تسلسل السلوكیات ال

   عدد الفقراتXمجموع البدائل 

  عدد البدائل
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 األولمركز ل جـاء بـاواإلرشـاد التدریب نمطان   لنایبین )٢(رقم ومن خالل نتائج الجدول 
عـــات مالجامنتخبـــات  البـــاحثون ســـبب ذلـــك إلـــى كـــون عینـــة البحـــث كانـــت متمثلـــة بمـــدربي یعـــزوو 

 كــرة الیــد فــضال عـــن ان ة مــن الــذین مثلــوا القطــر والجامعــات العراقیــة بلعبــ اغلــبهمالعراقیــة اذ ان
في لعبـة كـرة الیـد سـواًء علـى المـستوى القطـر أم علـى ریبیة دولیة  منهم یمتلكون شهادات تدبعض

 فــــي قیــــادة األســــالیب الــــذي جعــــل الــــسلوك التــــدریبي لــــدیهم هــــو افــــضل األمــــرمـــستوى الجامعــــات 
 القیـادي األسـلوبان ) ٣٥٩، ١٩٩٨عالوي ،(الالعبین نحو الوصول إلى الهدف المنشود ویؤكد 

 علــى التنــسیق بــین األســلوب إلــى اســتخدام التــدریب الــشاق العنیــف كمــا یعمــل هــذا التــدریبي یهــدف
  . الجماعیةاأللعاب في والسیما الفریق الواحد أفراداداء 

  )١٩٩٨،٣٥٩عالوي ،    (
 التقــدیر االجتمــاعي والــذي جــاء بــالمركز الثــاني فقــد یكــون المــدرب فیــه نمطامــا بالنــسبة لــ   

الالعبــین االجتماعیـة التــي قـد یواجهونهـا كمــا قـد یقــوم میـع مـشاكل میـاًال إلـى المــشاركة فـي حــل ج
تعرضـــون لهـــا ســـواًء كانـــت فـــي التـــدریب او خـــارج نطـــاق العملیـــة یبتـــذلیل جمیـــع المـــصاعب التـــي 

 تماســــك الفریــــق الریاضــــي یعتمــــد إلــــى حــــد كبیــــر علــــى دور نأ) ١٩٩٥راتــــب ،(التدریبیـــة ویؤكــــد 
 الفریـق ، أي أهـدافجتمـاعي الـذي یـساعد علـى تحقیـق المدرب كقائد فـي تهیئـة الجـو النفـسي واال

تهیئــة الجــو الــذي یــساعد علــى النجــاح وهــذا یتــضح عنــدما نجــد المــدرب یــسعى إلــى تطــویر التــزام 
  ).٣٩٠ ،١٩٩٥راتب ،( الفریق نحو الجماعة او تنمیة روح الفریق الواحد أفراد

 القیادیـة هـو ان هـذا مـاط فـي تسلـسل االنالـسابع التـسلطي بـالمركز اما سبب ظهور النمط  
 لالعبــین حال یــسمكثیــر مــن الالعبــین ، اذ انــه  الــسلوك هــو ســلوك او تــوقراطي دكتــاتوري یرفــضه

 ال تقبــل الفریــق او الالعبــین فتكــون القــرارات فیــه رجعیــة أداءبمناقــشة المــدرب فــي مــسائل تخــص 
 ان التفرد وتركیز السلوك )١٩٩٥راتب،(النقاش او التحاور فیما بین المدرب والالعبین ، اذ یؤكد 
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 ٢١٢

راتــب ( فــي الجماعــة مــن مظــاهر الخلــل فــي قیــادة المــدرب للفریــق الریاضــي ألــذاتالفــردي حــول 
،٣٩١ ،١٩٩٥.(  

ـــنمطامـــا بالنـــسبة    ـــذي ظهـــر بـــالمركز ل ـــة وال ـــامن العدال ـــر( الث ـــسل االنمـــاط)االخی   فـــي تسل
لق حالة من الود والمحبة فیما ان االستقامة في التعامل مع الالعبین یخالقیادیة فكما هو معروف 

 بـــین اعـــضاء الفریـــق الواحـــد نتیجـــة معاملـــة فلف والتكـــالیا التـــمبـــدأبـــین المـــدرب والعبیـــه ویحقـــق 
ان بعض المدربین یتبعون أسلوبا خاطئًا في ) ١٩٩٥راتب ،(ویؤكد . المدرب المنصفة مع العبیه

  .آلخراقیادة الفریق مثل التمیز ببعض اإلفراد في الفریق دون البعض 
    )٣٩١ ،١٩٩٥راتب ،( 

   االستنتاجات والتوصیات -٥
   االستنتاجات ١-٥

  :من خالل عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحثون إلى ما یاتي  
  . قیادي لدى مدربي الجامعات العراقیة بكرة الیدنمطكأفضل واإلرشاد  التدریب نمط بروز -
قیادیـة اسـتخدامًا مـن مـدربي الجامعـات العراقیـة  الاألنمـاط العدالـة لكونـه اقـل نمـط وتدني إخفاق -

  .بكرة الید
   التوصیات٢-٥

  :یأتيبناء على ما ورد من استنتاجات یوصي الباحثون بما   
 القیادیة في األنماط أفضل من المدربین كونهما  واإلرشاد التدریب نمط ضرورة االهتمام بتنمیة -

  . الریاضیةاألنشطةتطویر 
 القیادیـة التـي تــؤدي إلـى تحقیــق نمــاطاأل أهـملمــدربین والتركیـز فیهـا علــى  دورات لـصقل اإعـداد -

  . الریاضياإلنجاز
  :واألجنبیةالمصادر العربیة 

ـــم الـــنفس الریاضـــي ، دار المعـــارف ، ) : ١٩٨٦(ابـــو عبیـــدة ، محمـــد حـــسن  -١ المـــنهج فـــي عل
  .القاهرة

ـــد ، اوردوادي  -٢ ـــه فـــي إدارة األعمـــال ا) : ١٩٦٥(تی لعامـــة ، ترجمـــة محمـــد فـــن القیـــادة والتوجی
  .عبدالفتاح ابراهیم ، دار النهضة للنشر ن القاهرة

 ،دار ٥علــم الــنفس التربــوي الریاضــي ، ط) : ١٩٧٦(جــالل ، ســعد وعــالوي ، محمــد حــسن  -٣
  .المعراف بمصر ، القاهرة

 ١، ج٣القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة ، ط) : ١٩٩٥(حسنین ، محمد صبحي  -٤
  .ر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة، دار الفك
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 ٢١٣

 ،دار الفكــر ١علــم نفــس الریاضــة ، المفــاهیم والتطبیقــات ،ط) : ١٩٩٥(راتــب ، اســامة كامــل  -٥
  .العربي ، مصر

ســمات الشخــصیة للتدریــسین فــي الجامعــة وعالقتهــا ) : ١٩٩٠(الشمــسي ، عبــداالمیر عبــود  -٦
  .التربیة الریاضیة ، جامعة بغدادبسلوكهم القیادي ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ن كلیة 

الـــسمات الشخـــصیة لمـــدربي المنتخبـــات الوطنیـــة العراقیـــة ) : ١٩٩٧(الـــشیخو ، خالـــد فیـــصل  -٧
وعالقتهــــا بــــنمط القیــــادة فــــي اتخــــاذ القــــرار ، اطروحــــة دكتــــوراه غیــــر منــــشورة ، كلیــــة التربیــــة 

  .الریاضیة ، جامعة الموصل
 الجماعیــة لعمــداء ورؤســاء االقــسام العلمیــة القیــادة التربویــة) : ١٩٩٤(عبــاس ، محمــد علــي  -٨

كمــا یراهــا تدریــسي جامعــة بغــداد ، اطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة االولــى ابــن 
  .، بغداد) رشد

التقـویم والقیـاس ، دار الحكمـة للطباعـة والنـشر ) : ١٩٩٠(العجیلي ، صباح حسین واخرون  -٩
  .، بغداد

الیب القیـادة لالداریـة لعمــداء الكلیـات ورؤسـاء االقــسام أســ ) : ١٩٩٨(عـالوي ، عبدالمجیـد  - ١٠
العلمیــة وعالقتهــا بــااللتزام التنظیمـــي للهیئــات التدریــسیة فـــي الجامعــات ، اطروحــة دكتـــوراه 

  .غیر منشورة ، كلیة التربیة ابن رشد ، جامعة بغداد 
ز  ،مركــ١موســوعة االختبــارات النفــسیة للریاضــیین ، ط) : ١٩٩٨(عــالوي ، محمــد حــسن  - ١١

 .الكتاب للنشر ، القاهرة
 ، دار ٢اإلحـــصاء التعلیمـــي فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة ، ط) : ٢٠٠١(عمـــر واخـــران  - ١٢

  .الفكر العربي ، للقاهرة 
ـــنفس االجتمـــاعي ، دار المعرفـــة الجماعیـــة ، ) : ١٩٩٨(عـــوض ، عبـــاس محمـــود  - ١٣ علـــم ال

  االسكندریة
دراســـــة للـــــسلوك االنـــــساني ، دار الـــــسلوك التنظیمـــــي ) : ٢٠٠٠(القریـــــوتي ، محمـــــد قاســـــم  - ١٤

  .الشروق للنشر ، عمان
15- Adams ,Georgia (1964) ,"Measure ment and evaluation in Education 

psychology and Guridance" ,New yoek ,Hoit. 
16- Eble,R.L. (1972),"Essential of Educational Measurment" 2nd 

ed,prentice-Hall,Engle wood cliff,new jersey. 
17- Singer ,Robert .N. coaching (1972): "Athe itic and psychology ", 

New york mchraw-Hill book company. 
 

  )١(رقم ملحق 
  قائمة السلوك القیادي للمدرب الریاضي
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  ارسم دائرة حول االجابة التي تراها  العبارات  ت
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   ئماً دا  ........بالنواحي الصحیة لالعبین یهتم   ١
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .....یحرص على ان تكون العالقة بینة وبین الالعبین خارج الملعب جیدة   ٢
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ..یشرح لالعبین بصورة تفصیلیة كیفیة تنفیذ خطة اللعب المقترحة للمباراة   ٣
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً    .....ى حصول الالعبین على بدل االنتقال المناسبیعمل عل  ٤
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً    .......یتغاضى عن التصرفات الخاطئة من الالعبین الذین یعتمد علیهم في المباریات  ٥
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   یة المعاونة للتدریبیتعاون مع إداري الفریق في توفیر األدوات واألجهزة الریاض  ٦
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .........یهتم بتدریب الالعبین علمیا على خطة اللعب المقترحة للمباراة   ٧
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ........... یتعامل مع الالعبین كأخ اكبر لهم   ٨
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .. یمثلون الفریق في كل مباراة رى مجموعة معینة من الالعبین ال تتغییعتمد عل  ٩
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ...........یحرص على توفیر الزي الریاضي المناسب لالعبین   ١٠
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً    ......نادي یستحب للمطالب المالیة المعقولة لالعبین في ضوء امكانات ال  ١١
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .........لدیة القدرة على اكتشاف نقاط الضعف في الفریق المنافس   ١٢
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ...........عصبي جدا مع الالعبین اثناء التدریب   ١٣
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ......عالقیه بالالعبین بعد انتهاء الموسم الریاضي  ریحرص على استمرا  ١٤
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ........یحرص على توفیر وساءل الراحة لالعبین اثناء السفر للمباریات   ١٥
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ...المباراة یهتم في التدریب بتصحیح أخطاء األداء التي ظهرت من الالعبین في   ١٦
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ..... علیة المباراةرلدیه القدرة على تعدیل خطة اللعب الموضوعة في ضوء ما تسی  ١٧

١٨  
 في المباریات بالرغم من عدم انتظـامهم األساسیینیصر على اشتراك بعض العبي الفریق 

  .....في التدریب 
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً 

  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ......یحرص على ان یتبع العبوه العادات الصحیحة في جمیع تصرفاتهم  ١٩
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ........ الالعبین المخالف لیه بصدر رحب أراءیتقبل   ٢٠
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .......العبیه على خطط اللعب المختلفةیجید التدریب العملي ل  ٢١
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ......النادي إدارةعبین على جمیع استحقاقاتهم المالیة من یهتم بحصول الال  ٢٢
  ابداً   نادراً   احیاناً   لباً غا  دائماً   .............یلقي المسؤولیة على الالعبین عند كل هزیمة للفریق  ٢٣
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ...........یمیل إلى الصراحة في تعامالته مع الالعبین  ٢٤
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ............لدیه خطة لتدریب الفریق على مدار الموسم الماضي  ٢٥

٢٦  
ریق علــى حــساب زمالئهــم الالعبــین اآلخــرین  الالعبــین األساســیین بــالفإرضــاءیعمــل علــى 

  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .............

  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .. المماریة الریاضیة على نفقة النادي إثناءیهتم بعالج من یصاب من الالعبین   ٢٧
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ..............لدیه القدرة على اتخاذ القرار المناسب في المباریات  ٢٨
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ...........یسمح لالعبین بمناقشة في خطة اللعب المقترحة للمباراة  ٢٩
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ...........یعرف الجوانب الفنیة في عمله كمدرب معرفة تامة   ٣٠
ــــــــــــ  ٣١ ــــــــــــاتهم یحــــــــــــرص عل ــــــــــــي حی ــــــــــــد ف ــــــــــــي الحمی ــــــــــــسلوك االخالق ــــــــــــوه بال ــــــــــــزم العب   ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً ى ان یلت
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 ٢١٥

  ارسم دائرة حول االجابة التي تراها  العبارات  ت
  ...............الشخصیة

٣٢  
یحــدد لكـــل العـــب قبـــل المبـــاراة مـــا ینبغـــي علیـــه القیـــام بـــه مـــن واجبـــات ومهـــام فـــي المبـــاراة 

...............  
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً 

  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ...........تأجیلعة حصول الالعبین على مكافاة الفوز دون یهتم بسر   ٣٣
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ..........یستخدم الفاظا غیر مهذبة في تعامله مع الالعبین اثناء التدریب  ٣٤
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ............. شفویًا قبل نزولهم للمباراةوٕارشادهمیجید توجیه العبیه   ٣٥
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .......یوجه اهتمامه في التدریب إلى الالعبین الذین تربطهم به عالقات شخصیة  ٣٦
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ............. الالعبین اذا اقتنع بهابآراء یأخذ  ٣٧
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ..........اعداد الفریق وتجهیز استعدادا للموسم الریاضيیجید   ٣٨
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .......... الناديإدارةیحظى باحترام وتقدیر المسؤلین عن   ٣٩
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ...... المالیة لالعبین كلما تحسنت نتائج الفریقالمكافآتیعمل على رفع قیمة   ٤٠

٤١  
یوجه السباب مـن الخـارج الملعـب إلـى كـل مـن یقـصر فـي اداء مـن العبیـه اثنـاء المباریـات 

  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ........

٤٢  
 فــــي المباریــــات بــــالرغم مــــن انخفــــاض األساســــیینیتمــــسك باشــــتراك بعــــض العبــــي الفریــــق 

  ......مستواهم 
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   ائماً د

  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .....یضع خطط اللعب في المباریات بحیث تتناسب مع قدرات وامكانات العبیه  ٤٣
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .......یحرص على استمرار عالقاته بالالعبین خارج النادي   ٤٤
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ...... المباراة استغالل الضعف في الفریق المنافسیشرح لالعبیه قبل  ٤٥
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ..........یتملكه الغرور عند فوز الفریق  ٤٦

٤٧  
ـــون كلمـــا كـــان ذلـــك  ـــة التـــي یحـــصل علیهـــا الالعب ـــات المالی ـــادة قیمـــة المكاف ـــى زی ـــسعى إل ی

  ...........متاحا
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً 

  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   .......یتدخل في الوقت المناسب في حل المشاكل التي تحدث بین الالعبین  ٤٨
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ......یهتم بتصحیح اخطاء االداء لالعبیه في فترات الراحة اثناء المباراة  ٤٩
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ........ضع خطة اللعب التي تتناسب مع طبیعة كل مباراة على حدهی  ٥٠
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ........یوجه اهتمامه في التدریب إلى مجموعة معینة من الالعبین دون بقیة افراد الفریق  ٥١
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ...... من الالعبین في المباریاتیحرص على صرف مكافات اضافیة لمن یجید  ٥٢
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ........یعمل على تقویة عالقات اإلخوة والزمالة بین العبي الفریق  ٥٣
  ابداً   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   ..............دقیق في توقعاته لخطط لعب الفریق المنافس  ٥٤

  )٢(رقم ملحق 
  

  صدق المقیاس
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 ٢١٦

  

  ............نهدیكم أطیب تحیاتنا
  

ـــاديالـــنمط (فـــي النیـــة أجـــراء البحـــث الموســـوم    ـــضلا القی ـــدى مـــدربي  المف  ل
  ) للمنطقة الشمالیةالجامعات العراقیة بكرة الید

ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة فــي مجــال العلــوم الریاضــیة نرفــق لكــم   
قیاس المستخدم لهذا الغرض ، راجین تفضلكم بـاإلطالع علیـه وبیـان صـالحیة طیًا الم

ابـدًا ، نـادرًا (المقیاس من الناحیة العلمیة ، علمًا ان المقیـاس یتكـون مـن خمـسة بـدائل 
  .لجمیع عباراتها) ٥-١(وتعطى اوزان من ) ، احیانًا ، غالبًا ، دائماً 

  

  

  
  :اسم الخبیر

  :اللقب العلمي 

  :االختصاص

  :لتاریخ والتوقیع ا

  

 الباحثون
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