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ملخص البحث :
البحث التعرف على  االسلوب القیادي لدى مدربي منتخبات الجامعات العراقیة  هدف

بكرة الید والفرق بین هذه االسالیب ، وافترض الباحثون بانه التوجد فروق معنویة في اسالیب 

واجري البحث على مدربي منتخبات الجامعات  ٠القیادة لدى مدربي منتخبات الجامعات العراقیة 

مدربا والمشاركین في بطولة الجامعات العراقیة بكرة الید  )١٧(الید والبالغ عددهم العراقیة بكرة 

، واستخدم الباحثون قائمة السلوك المفضل للمدرب الریاضي والمتكون  ٢٠٠٥/  ٢٠٠٤للموسم 

عبارة كاداة للبحث ، وتم معالجة البیانات احصائیا باستخدام الوسط الحسابي  )٣٨(من 

ي ومعامل االرتباط البسیط لبیرسون وتحلیل التباین باتجاه واحد واختبار اقل واالنحراف المعیار 

Lفرق معنوي   . S . D.: واستنتج الباحثون مایاتي

بروز االسلوب القیادي التدریبي كافضل اسلوب قیادي لدى مدربي منتخبات الجامعات .١

  ٠العراقیة  

ا اقل االسالیب القیادیة استخداما من قبل اخفاق وتدني اسلوب االثابة و االوتوقراطي لكونهم.٢

  ٠مدربي منتخبات الجامعات العراقیة 

:یأتي وقد اوصى الباحثون بما

من قبل )االجتماعي(واالسلوب القیادي )التدریبي(ضرورة االهتمام بتنمیة االسلوب القیادي .١

  ٠المدربین كونهما افضل االسالیب القیادیة في تطویر االنشطة الریاضیة 

عداد دورات لصقل المدربین والتركیز فیها على اهم االسالیب القیادیة الحدیثة التي تؤدي ا.٢

    ٠الى تحقیق االنجاز الریاضي 
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Abstract:
The study aims at identifying the leading condnct in the iraq

Universities trainers and the difference between them . it has been
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assumed that there are no significant differences in the means at leader

ship in these trainers .

The study has been conducted on the Iraqi Universities trainers in

handball (17 in number) participating in the Iraqi Universities

champinship 2004-2005 . the condnct list prefered by the sport trainers ,

consisting of 38 items , has been used . the data have been statistically

dealt with .

It has been concluded that these trainers have practiced the best

leading condnct , and that the antocratic condnct has been ignored by

them . It has been recommended to improve the leading (training) way by

trainers , and hold training couses consentrating on the most important

modern leading ways that lead to great achierernents .

:التعریف بالبحث-١
:المقدمة وأھمیة البحث١-١

به علم النفس الریاضي بالدراسة والتطبیق كانت على الشخصیة الریاضـیة  أإن أول ما بد

ســواء علــى الالعــب ام علــى المــدرب بغیــة التعــرف علــى الســمات الشخصــیة الریاضــیة وعالقتهــا  

السـمات بالقـدرات الحركیـة والبدنیـة باألنشطة الریاضـیة فضـال عـن التعـرف علـى العالقـة بـین تلـك 

وهـذا التطـور مـرتبط بتكـون الشخصـیة اإلنسـانیة ومنهـا الشخصـیة  )الذكاء(والمكونات العقلیة مثل 

علــى تكوینهــا عــدة عوامــل منهــا العوامــل تتضــافر الریاضــیة التــي  تعــد شخصــیة معقــدة ومتشــابكة 

بــه مــن خصــائص نفســیة تتمثــل الفطریــة او المكتســبة فضــال عــن ان لكــل نشــاط ریاضــي مــا یتمیز 

الــى ان كــل نظــام او نــوع مــن أنــواع  )١٩٨٦ابــو عبیــة  ، (بنوعیــة النشــاط الریاضــي وهنــا یشــیر 

األنشطة الریاضیة یتطلب متطلبات خاصة في بناء الشخصیة الریاضیة وكـذلك النشـاط الریاضـي 

  ٠)١١٩،  ١٩٨٦ابو عبیة ،   (في مجموعة له خصائصه الممیزة له 

درب شخصــیة تربویــة ریاضــیة تتــولى مهامــا تربویــة وتعلیمیــة واداریــة تــؤثر وشخصــیة المــ

تأثیرا فعاال في التطور الشامل والمتزن لشخصیة الریاضي ، لذا تلعب السمات الشخصیة للمـدرب 

دورا مهما في الوصول الى الهدف المنشـود وبغیـة تحقیـق تلـك األهـداف والمهـام باتـت مـن المؤكـد 

ضي شخصیته الخاصة به بوصـفه قائـدا میـدانیا  ، اذ أن التطـور الریاضـي أن تكون للمدرب الریا

Singer(كبیرا بشعور الریاضي تجاه المدربیتأثر تأثیرا  , 1972 , 351(٠  
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والریاضة حركة اجتماعیة تأتى في مقدمة التنظیمات االجتماعیة لتوفیر القیادات المؤهلـة 

الریاضــة مــرتبط إلــى حــد كبیــر بمســتوى القیــادات علمیــا وســلوكیا وفكریــا واجتماعیــا ، اذ أن تقــدم

   ٠الریاضیة 

والقیــادة هــي عملیــة تربویــة اجتماعیــة الزمــة لكــل جماعــة تریــد أن تحقــق تفــاعال اجتماعیــا 

ناجحا بین أفرادها كما ویعد النمط القیادي للمدرب الریاضي العامل الرئیسي في نجاح قیادة الفـرد 

حاسم في التأثر في سلوك أعضاء مجموعته وفي أیجاد الجو لمجموعته أو فشلها لما له من فعل

المناســب والفعــال ســواء فــي التــدریب او المنافســات فضــال عــن تشــجیع الكــوادر العاملــة ثــم تحقیــق 

بأن " القائد الكفء  هـو الـذي یأخـذ علـى عاتقـه  ( ١٩٦٥تید ، (اإلنجازات الریاضیة ، وهنا یشیر

اض تحقیــــــــــــــــــــق  األهــــــــــــــــــــداف الموضــــــــــــــــــــوعة "  إدارة العمــــــــــــــــــــل وقیــــــــــــــــــــادة العــــــــــــــــــــاملین ألغــــــــــــــــــــر 

  . )٢٨،  ١٩٦٥تید  ،  (

ونظـــرا ألهمیـــة الـــدور الـــذي یلعبـــه المـــدرب الریاضـــي والمتمثـــل بقیـــادة الفریـــق فـــي األعـــداد 

وتحقیق اإلنجازات ، ولغرض الكشف عـن طبیعـة السـلوك القیـادي المفضـل لـدى مـدربي منتخبـات 

لبحث اكثر  حاجة وفاعلیة في التعرف على السلوك الجامعات العراقیة بكرة الید  ،  باتت اهمیة ا

  ٠القیادي المفضل لدیهم  

:مشكلة البحث ٢-١
ن علـــى االدبیـــات والمؤلفـــات فـــي مواضـــیع علـــم الـــنفس واالدارة یمـــن خـــالل اطـــالع البـــاحث

االسـالیب والسـلوكیات تتنـاول بدراسة أولئك والتنظیم التي تناولت موضوع السلوك القیادي لم یحظ 

ادیــة المفضــلة للمــدرب الریاضــي والفــرق بینهمــا ، ونظــرا الهمیــة الــدور الــذي یلعبــه المــدرب فــي القی

قیادة الفریق سواء اثناء التدریب او المنافسة والذي یكون في كثیر من االحیان له التاثیر المباشـر 

فــي حســم المنافســة لصــالحه بــات مــن الضــروري ان یكــون هنــاك ســلوكا قیادیــا متمیــزا ، مــن هــذا

المنطلق لجا الباحثون الى دراسة هذه الحالة دراسة میدانیة للوصول الـى حقیقـة افضـل اسـلوب او 

نمــط قیــادي لمــدربي منتخبــات الجامعــات العراقیــة ومــاهي حقیقــة وجــود الفــروق فــي تلــك االنمــاط 

  ٠القیادیة  

:ھدف البحث ٣-١
دربي منتخبــات الجامعــات یهـدف البحــث التعــرف علــى اسـلوب الســلوك القیــادي المفضــل لـدى مــ-

  ٠العراقیة بكرة الید والفرق بین هذه االسالیب القیادیة 
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فرضیة البحث   ٤-١
   ٠بات الجامعات العراقیة بكرة الیدتوجد فروق معنویة في اسالیب القیادة لدى مدربي منتخ ال -

:مجاالت البحث  ٥-١
رة الیـــــــــد للعـــــــــام الدراســـــــــيمنتخبـــــــــات الجامعـــــــــات العراقیـــــــــة بكـــــــــ و: مـــــــــدربالمجـــــــــال البشـــــــــري-

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤    

: مالعب جامعات محافظتي اربیل وبغداد .المجال المكاني-

    ٠ ٤/٥/٢٠٠٥ولغایة  ١١/٣/٢٠٠٥: اجري البحث للفترة من المجال الزماني-

:االطار النظري والدراسات المشابھة -٢
:االطار النظري١-٢
:ماھیة القیادة ١-١-٢

علــى الســمات الشخصــیة للقائــد وقدراتــه ومواهبــه وامكاناتــه وخاصــة فــي ان القیــادة تعتمــد

قـادرا علــى العمــل )المــدرب او الالعــب(المجـال الریاضــي ، اذ تهـدف القیــادة الریاضــیة ان یصـبح 

في مختلـف المواقـف التـي تتطلـب مسـتویات متفاوتـه تبنـي علـى اساسـها السـمات الشخصـیة للقائـد 

الموقــف بنــاًء علــى الفــروق الفردیــة والمیــزة الشخصــیة ونــوع النشــاط وقدراتــه وامكانیاتــه فــي عــالج 

  ٠ )٢٣،  ١٩٩٧الشیخو ، (الریاضي والبیئة وغیرها من العوامل 

هنــا اختلفــت وجهــات النظــر حــول تحدیــد مفهومهــا فلــیس هنــاك تعربــف واحــد متفــق علیــه 

ي تسـاهم فـي ظهـور نظرا لصعوبات الفصل بـین مایجـب ان تكـون علیهـا القیـادة وبـین العوامـل التـ

قیــادات مــن انــواع معینــة بصــرف النظــر عــن داللتهــا وكــذلك الفصــل بــین العوامــل لكفــاءة الجماعــة 

"بانها نوع من السلوك یمكن في اصـدار  )١٩٩٨عوض ، (فقد عرفها  ٠والطریقة التي تعمل بها 

ة المعینـة" للتعبیر عن موقـف او انجـاز عمـل تتـوفر فیهـا سـمات الشخصـی-اتخاذ القرارات-االوامر

" بانها الممارسات التي یقوم بها فـرد مـا )١٩٩٤عباس ، (كما یعرفها  )١١٢،  ١٩٨٨عوض ، (

 )٣٠،  ١٩٩٤عبـــاس ، (للتـــاثیر فـــي أخـــرین ممـــن یعملـــون معـــه بقصـــد تحقیـــق اهـــداف محـــددة " 

" قدرة الفـرد علـى التـاثیر فـي افكـار ومشـاعر وسـلوك غیـره مـن  )١٩٧٦جالل وعالوي ، (وعرفها 

.راد ومساعدتهم على توجیه جهودهم نحو االهداف المشتركة " االف

  )٤٦٠،  ١٩٧٦جالل وعالوي ، (
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:عناصر القیادة ٢-١-٢
تعد القیادة الریاضیة ظـاهرة جماعیـة تحـدث فـي مواقـف معینـة وبغیـة بروزهـا ینبغـي تـوافر 

اربعة عناصر في أي موقف قیادي وهي :

القائد. ١

االتباع. ٢

قف المناسبالهدف والمو . ٣

التفاعل االجتماعي المتبادل. ٤

:القیادة )انماط(انواع ٣-١-٢
هناك الكثیر مـن المصـادر والمؤلفـات التـي تناولـت تقیـیم انمـاط القیـادة كـال حسـب طبیعـة 

دراســته االداریــة وغیرهــا وعلــى الــرغم مــن اخــتالف مســمیاتها اال انهــا تصــف الهــدف الخــاص لكــل 

ن وصف نمط القیادة كاالتي :لذا ارتأى الباحثو  ٠نمط 

والتي یوصف قائدها بـالتركیز علـى ان تكـون )التسلطیة  ، االوتوقراطیة(القیادة االستبدادیة : . ١

  ٠السلطة بیده وینفرد بوضع الخطط واصدار االوامر ویعاقب من یشاء 

العمـــل القیــادة الفوضـــویة : یوصـــف قائـــدها بانـــه یتـــرك الحبـــل علـــى الغالـــب التباعـــه أي یتـــرك. ٢

   ٠والمسؤولیة لهم 

القیــادة الدیمقراطیــة : هــي القیــادة الجماعیــة التــي یشــارك فیهــا القائــد اتباعــه فــي صــنع القــرار . ٣

  )٧٦-٧٥،  ١٩٨٨عوض ، ( ٠واتخاذه  

:قیادةنظریات ال ٤-١-٢
ان من اهم نظریات القیادة في ضوء ما اسفرت عنه الدراسات والتجارب المختلفة في هذا 

ایاتي :المجال م

the(نظریة الرجل العظیم . ١ great man theory( تقوم هذه النظریـة علـى االفتـراض القائـل :

بان التغیرات الجوهریة العمیقة التـي حـدثت فـي حیـاة المجتمعـات االنسـانیة انمـا تحققـت عـن 

طریق افراد ولدوا بمواهب وقدرات فذة غیر عادیة تشبه في مفعولها قوة السحر .

the(الســمات نظریــة . ٢ trait theory( تقــوم هــذه النظریــة علــى ان القــادة یتصــفون عــادة :

  ٠بمجموعة من الصفات الشخصیة التي تالزم النجاح 

situational(النظریة الموقفیة . ٣ theory(ه: تقـوم هـذه النظریـة علـى افتـراض اساسـي مـؤدا 

ــــ ــــي البیئ ــــد اال اذا تهیــــأت ف ــــد الیمكــــن ان یظهــــر كقائ ة المحیطــــة ظــــروف مواتیــــة ان أي قائ

  ٠الستخدام مهاراته وتحقیق تطلعاته 
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functional(النظریـة الوظیفیـة . ٤ theory( تـربط هـذه النظریـة القیـادة باالعمـال والجهـود  :

التي تساعد الجماعة على تحقیق اهدافها وهي تشـمل مـایمكن ان یقـوم بـه اعضـاء الجماعـة 

عة نحو هذه االهداف وتحسین نوعیة التفاعل بین من اعمال تسهم في تحدید وتحریك الجما

  ٠اعضائها وحفظ التماسك بینهم 

theinteracffionalالنظریة التفاعلیة (. ٥ theory( تقوم هذه النظریة على فكرة االمتزاج :

والتفاعـــل بـــین المتغیـــرات التـــي نـــادت بهـــا النظریـــات االخـــرى التـــي ســـبقتها ، فهـــي تاخـــذ فـــي 

ات الشخصــیة والظــروف الموقفیــة والعوامــل الوظیفیــة معــا وتعطــي النظریــة االعتبــارات الســم

ــــه وادراك القائــــد لالخــــرین  الشمســــي ، (اهمیــــة كبیــــرة الدراك القائــــد لنفســــه وادراك االخــــرین ل

١٦٣-١٦٠،  ١٩٩٠(   

أسالیب سلوك المدرب القیادي   ٥-١-٢
Training:السلوك التدریبي . ١ behavior

یهــدف الــى تحســین المســتوى لــدى الالعبــین وذلــك عــن طریــق التوجیــه وهــو الســلوك الــذي 

  ٠وزیادة تكرار التدریب 

Democratic:السلوك الدیمقراطي. ٢ behavior

هـــو ســـلوك المـــدرب الریاضـــي الـــذي یســـمح باشـــراك الالعبـــین فـــي تحدیـــد اهـــداف الفریـــق 

  ٠وطرق التدریب 

Autocratic:السلوك االوتوقراطي. ٣ behavior

و ســلوك المــدرب الـــذي یضــع نفســه فـــي مكانــة بعیــدة عـــن الالعبــین ویصــدر االوامـــر وهــ

  ٠بمفرده دون اعتبار الي العب في الفریق 

Social:لسلوك االجتماعي المساعدا. ٤ support behavior

وهـــو الســـلوك الـــذي یهـــتم فیـــه المـــدرب باعضـــاء الفریـــق ویســـعى لرعـــایتهم واخفـــاء شـــعور 

 ٠جماعي ایجابي لهم 
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Rewarding:سلوك االثابة . ٥ behavior

وهــو ســلوك المــدرب الریاضــي الــذي یمــنح الالعبــین المزیــد مــن التــدعیم واالثابــة والتعزیــز 

.لالعبین عن طریق االعتراف الدائم بادائهم واثابتهم عند االداء الجید 

  )٣٥٩،  ١٩٩٨عالوي ، (

الدراسات المشابھة  :٢-٢
:)١٩٩٧الشیخو ، (دراسة  ١-٢-٢

"السمات الشخصیة لمدربي المنتخبات الوطنبة العراقیة وعالقتها بنمط القیادة 

في اتخاذ القرار "

هــــدفت الدراســــة التعــــرف علــــى الســــمات الشخصــــیة واالنمــــاط القیادیــــة الریاضــــیة لمــــدربي 

ة المنتخبـــات الوطنیـــة العراقیـــة والعالقـــة بینهمـــا ، اجریـــت الدراســـة علـــى مـــدربي المنتخبـــات الوطنیـــ

للشخصیة فضال عن بنـاء مقیـاس )فرایبوج(لاللعاب الفردیة والجماعیة ، واستخدم الباحث مقیاس 

نمــط القیــادة فــي اتخــاذ القــرارات وتوصــلت الدراســة الــى وجــود ســمات خاصــة لكــل لعبــة فردیــة او 

االلعـــاب الجماعیـــة بـــالنمط القیـــادي الـــدیمقراطي كمـــا توصـــلت  يجماعیـــة فضـــال عـــن تمیـــز مـــدرب

الــى وجــود عالقــة ارتبــاط بــین بعــض الســمات الشخصــیة للمــدرب ونمــط القیــادة فــي اتخــاذ الدراســة

  )١٩٩٧الشیخو ، (القرار 

:)١٩٩٧الالمي ، (دراسة ٢-٢-٢
"رجة االولى بكرة القدم في العراقتقویم السلوك التدریبي لمدربي اندیة الدوري الممتاز والد"

تـدریبي لمـدربي اندیـة الـدوري الممتـاز والدرجـة هدفت الدراسة التعرف علـى واقـع السـلوك ال

االندیـة العراقیـة المشـاركة فـي دوري  ياالولى بكرة القدم والفروق بینهما ، اجري البحث علـى مـدرب

) مــدربا ، ٢٤وبلــغ عــددهم ( ١٩٩٦-١٩٩٥كــرة القــدم الممتــاز والدرجــة االولــى للموســم الریاضــي 

2(تدریبیــة اســتخدم الباحــث نظــام المراقبــة فــي العملیــة ال bas( الــذي یقــیس الســلوك االنتقــائي

والسلوك االنعكاسي واسفرت النتـائج الـى ان مؤشـرات السـلوك التـدریبي حالـة الزمـة لجمیـع مـدربي 

االندیة العراقیة بمستویاتها الممتازة والدرجـة االولـى مـع وجـود فـروق بینهمـا لمصـلحة مـدربي اندیـة 

همـا فـي مؤشـر السـلوك التـدریبي بـاختالف خبـراتهم التدریبیـة الدوري الممتـاز كمـا التوجـد فـروق بین

  )١٩٩٧الالمي ، (
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)٢٠٠٤الخفاف واخرون ، (دراسة  ٣-٢-٢
"اللعاب الریاضیة في جامعة الموصلدراسة فعالیة السلوك القیادي لدى مدربي ا"

هــدفت الدراســة التعــرف علــى نمــط اســلوب الســلوك القیــادي المفضــل لــدى مــدربي االلعــاب 

مـدربا لاللعـاب الریاضـیة مـن الـذكور فقـط ومـن  )٢١لریاضیة في جامعة الموصـل وبلـغ عـددهم (ا

حملة شهادة البكالوریوس حصرا ومن المنتسبین في وحدة الریاضـة الجامعیـة فـي جامعـة الموصـل 

والمســؤولین عــن تــدریب الفــرق الریاضــیة فــي كلیــات جامعــة الموصــل ، اســتخدم البــاحثون المــنهج 

متـــه لطبیعـــة البحـــث ، واســـفرت النتـــائج عـــن بـــروز االســـلوب ءســـلوب المســـحي لمالالوصـــفي باال

القیادي التدریبي كافضـل اسـلوب قیـادي لـدى مـدربي االلعـاب فـي جامعـة الموصـل واخفـاق وتـدني 

االسلوب االوتوقراطي لكونه اقل االسالیب القیادیة استخداما من قبل مدربي االلعاب الریاضیة في 

   )٢٠٠٤خفاف وآخرون ، ال(جامعة الموصل 

:مناقشة الدراسات المشابھة٣-٢
من خالل ما تم استعراضه من الدراسات المشابهة تم التوصل الى مایاتي :

ن للمنهج الوصفي باالسلوب المسحي یاتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة باستخدام الباحث-

٠  

والسـلوك القیـادي  )١٩٩٧الشـیخو ، (خصـیة تباینت الدراسـات واهـدافها بـین دراسـة السـمات الش-

وبـین اسـالیب القیـادة المفضـلة لـدى  )٢٠٠٤الخفاف واخـرون ، (  )١٩٩٧الالمي ، (المفضل 

  ٠المدربین في هذه الدراسة  

الشــیخو ، (كمـا تباینــت المقــاییس المســتخدمة فـي عملیــة القیــاس بــین مقیـاس فرایبــوج للشخصــیة -

2ومقیاس  )١٩٩٧ bas ٠ )١٩٩٧الالمي ، (للسلوك االنتقائي واالنعكاسي كمقیاس  

فــــي اســــتخدامها مقیــــاس  )٢٠٠٤الخفــــاف واخــــرون ، (بینمــــا اتفقــــت هــــذه الدراســــة مــــع دراســــة -

  ٠شیالدوراي وصالح في قیاس السلوك  القیادي المفضل من وجهة نظر المدرب 

Lة اتفقـت هـذه الدراسـة مـع دراسـة الخفـاف فـي اسـتخدامها الوسـیلة االحصـائی- . S . D  فـي

استخراج اقل فرق معنوي بین االسالیب

ویـــرى البـــاحثون ان مناقشـــة هـــذه الدراســـات قـــد اعطـــت فكـــرة واضـــحة عـــن طریقـــة ســـیر ومـــنهج -

  ٠واجراءات هذه الدراسة 
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اجراءات البحث -٣
منھج البحث : ١-٣

  ٠حث البمته لطبیعة ءاالسلوب المسحي لمالاستخدم الباحثون المنهج الوصفي ب

مجتمع البحث وعینتھ : ٢-٣
تكــون مجتمــع البحـــث مــن مــدربي منتخبـــات الجامعــات العراقیــة بكـــرة الیــد والبــالغ عـــددهم 

) ٦، وبعــــد اســــتبعاد (  ٢٠٠٥-٢٠٠٤) والمشــــاركین ببطولــــة الجامعــــات العراقیــــة للموســــم  ١٧(

) مـدربًا ١١بــ (استمارات غیر مستوفیة لشروط االجابة على المقیاس اصبحت عینة البحث ممثلة

.

-اداة البحث : ٣-٣
شــیالدوراي (قائمــة الســلوك المفضــل للمــدرب الریاضــي مــن وجهــة نظــر المــدرب صــممه  

Chehaduraiوصــالح   and Saleh ،واقتبســه للعربیــة (محمــد حســن عــالوي) اذ  )١٩٨٠

دائمـا ،غالبـا ، احیانــا ، () بــدائل هـي ٥فقـرة تكــون االجابـة علیـه وفـق ( )٣٨(یتكـون المقیـاس مـن 

ـــادرا ، ابـــدا  ـــوالي والملحـــق  )١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥(وتعطـــى االوزان )ن ) یوضـــح ذلـــك ١(علـــى الت

  ٠ )٣٦٤-٣٥٩،  ١٩٩٨(عالوي ، 

المواصفات العلمیة للمقیاس :  ٤-٣
صدق المقیاس : ١-٤-٣

جلــه یعـرف الصــدق بانـه " مــدى صـالحیة االختبــار او المقیـاس فــي قیـاس مــا وضـع مــن ا

وبغیـة الحصـول علـى صـدق االختبـار  )٢٧٣،  ٢٠٠٠ملحـم ، (وقدرته على التمیـز بـین االفـراد " 

، لوم التربویـة والنفسـیة والریاضـیةفي مجال الع)*(تم عرض المقیاس على مجموعة من المختصین

اذ تبـین بـان نسـبة )صـدق المحكمـین(وبعد جمع االستمارات تاكد البـاحثون مـن الصـدق الظـاهري 

  ٠  )% ١٠٠(فاق المحكمین مثلت نسبة ات

  ٠جامعة الموصل –كلیة التربیة الریاضیة -علم النفس الریاضي-ناظم شاكر الوتار  .د.م.أ  )*(

زهیر ٠د٠م  ٠جامعة الموصل -كلیة التربیة الریاضیة-اختبارت ومقاییس -زال د ایثار عبدالكریم غ٠م٠أ

     ٠جامعة الموصل –كلیة التربیة الریاضیة -علم النفس الریاضي-یحیى محمد علي
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ثبات المقیاس عن طریق االنصاف المشتقة  :٢-٤-٣
یعني الثبات " درجة التماسك التي یمكن لوسیلة القیـاس المسـتخدمة مـن تطبیقهـا " (مسـلم 

ـــى طریقـــة االنصـــاف ٢٤٨،  ٢٠٠٠،  ـــاحثون ال ـــاس لجـــا الب ـــات المقی ـــى ثب ) ولغـــرض الوصـــول ال

بـات المقیـاس حیـث تـم تقسـیم االجابـات الفردیـة والزوجیـة للمقیـاس وبعـد جمـع المشتقة للتاكـد مـن ث

 )ر(ظهـــرت قیمـــة )لبیرســـون(البیانــات تـــم معالجتهـــا احصـــائیا باســـتخدام معامـــل االرتبـــاط البســـیط 

   ٠وهذا یدل على وجود ارتباط عال وبالتالي وجود معامل ثبات للمقیاس  )٠، ٨٦(المحتسبة 

:الوسائل االحصائیة ٥-٣
الوسط الحسابي -

االنحراف المعیاري-

   )٢٧٦-١٠١،  ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، (معامل االرتباط البسیط لبیرسون -

   )١٧٠،  ١٩٩٩باهي ، (تحلیل التباین باتجاه واحد -

Lاختبار اقل فرق معنوي - . S . D    )٧٤،  ١٩٨٠الراوي وخلف اهللا ، (.

:عرض ومناقشة النتائج   -٤
هدف البحث وتوضیح االسباب  وتفسیر النتائج وبعد جمع البیانات قام بغیة تحقیق

الباحثون بمعالجتها احصائیا وكما یاتي 

   )١(الجدول 

یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة السالیب القیادة الخمسة الفراد مجتمع البحث

+ عساسالیب القیادة

٣ر٤٤٠٠٩ر٣٦٣االسلوب التدریبي 

٤ر٣١٢٢٧ر٤٥٤االسلوب الدیمقراطي 

٢ر٢٣٠٤٩االسلوب االجتماعي المساعد 

٣ر١٧٦٤٣ر٤٥٤االسلوب االوتوقراطي 

٤ر١٧١٧١اسلوب االثابة 

ة تقارب االوساط الحسابیة لبعض االسالیب القیادیة الفراد عین )١(یتضح من الجدول 

البحث ونظرا الن االوساط الحسابیة التعطینا مؤشرا واضحا في الفروقات لجا الباحثون الى 

  ٠یوضح ذلك  )٢(استخدام اختبار تحلیل التباین باتجاه واحد والجدول 
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١١٤

  )٢(الجدول 

یبین نتائج اختبار تحلیل التباین لالسالیب القیادیة الخمسة

المحتسبة   

F

مجموع المربعات 

S . S

متوسط المربعات 

M.S

درجات الحریة 

D . F
Fالمحتسبة

١١٧، ١٤٥١٤٤٤٤، ٤٣٦،٥٨٠٦٦٠٩بین المجامیع

٦١٨٣٦٠،١٢٥٠داخل المجامیع

٤٣٦,٦٤٢٤٥٤الكلي

   ٢، ٥٢=  )٥٠، ٤(امام درجة حریة  ٠، ٠٥* قیمة (ف) الجدولیة عند نسبة خطا 

في حین بلغت  )١١٧،  ٤٤٤(المحتسبة بلغت   )ف(ان قیمة  )٢(یتضح من الجدول 

الجدولیة فهذا  )ف(المحتسبة اكبر من قیمة  )ف(وبما ان قیمة  )٢، ٥٢(الجدولیة   )ف(قیمة 

یدل على وجود فروق معنویة بین االسالیب القیادیة ولغرض اختبار الفروق الممكنة بین 

ا تم استخدام اختبار اقل فرق معنوي المتوسطات ولتحدید أي االسالیب القیادیة تختلف عن غیره

)L. S. D(لمعرفة هذه الفروق ولصالح أي ا) ٠) یوضح ذلك٣سلوب قیادي والجدول   

  )٣(الجدول 

لمقارنة متوسطات االسالیب القیادیة لعینة البحث )L.S.D(یبین نتائج اختبار 

االسالیب 

القیادیة

التدریبي

٤٤.٣٦٣

الدیمقراطي

٣١.٤٥٤

وتوقراطياال 

١٧.٤٥٤

االجتماعي

٢٣

االثابة

١٧

قیمة اقل فرق 

L.S.Dمعنوى 
النتیجة

التدریبي
X*٢٦.٩٠٩*١٢.٩٠٩

*

٢١.٣٦٣
*٢٧.٣٦٣

٢و ١بین  

  ٣و  ١بین  

  ٤و  ١بین  

٥و ١بین  

دال

دال

دال

دال

١٤.٤٥٤*٨.٤٥٤*١٤*Xالدیمقراطي

٣و ٢بین  

  ٤و  ٢بین  

٥و ٢بین  

دال

دال

لدا

٠.٤٥٤*٥.٥٤٥*Xاالوتوقراطي
٤و ٣بین  

٥و٣بین  

دال

دال

دال٥و  ٤بین  ٦*Xاالجتماعي

Xاالثابة
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١١٥

ومن خالل المقارنات بین متوسطات االسالیب القیادیة لعینة   )٣(یتضح من الجدول 

البحث ما یاتي :

التدریبي واالسالیب االربعة االخرى ولمصلحة وجود فروق ذات داللة معنویة بین االسلوب -

  ٠االسلوب التدریبي 

وجود فروق ذات داللة معنویة بین االسلوب الدیمقراطي وبین كل من االسالیب القیادیة -

    ٠ولمصلحة االسلوب الدیمقراطي )(االوتوقراطي واالجتماعي واالثابة

وبین كل من االسلوب وجود فروق ذات داللة معنویة بین االسلوب االجتماعي -

    ٠ولمصلحة االسلوب االجتماعي المساعد )(االوتوقراطي واالثابة

وجود فروق ذات داللة معنویة بین االسلوب االوتوقراطي واسلوب االثابة ولمصلحة -

   ٠االسلوب االتوقراطي 

یتضح وجود فروق ذات داللة معنویة بین االسالیب القیادیة  )٣(من خالل نتائج الجدول 

الخمسة ، حیث كان ترتیب االسلوب التدریبي اوال ثم یلیه االسلوب الدیمقراطي ثم االسلوب 

االجتماعي ثم االسلوب االوتوقراطي واخیرا اسلوب االثابة  ، ویعزو الباحثون سبب ظهور 

االسلوب القیادي بالمركز االول كون عینة البحث كانت متمثلة بمدربي منتخبات الجامعات 

رة الید اذ ان اغلبهم من الذین سبق لهم ان مثلوا منتخبات جامعاتهم فضال عن ان العراقیة بك

بعضا منهم هم من االبطال في الفعالیات التي یقومون بتدریبها سواء على مستوى القطر ام على 

مستوى الجامعات فضال عن الخبرة العملیة المعززة بالشهادات االكادیمیة االمر الذي جعل 

یبي لدیهم هو افضل االسالیب في قیادة الالعبین نحو الوصول الى الهدف المنشود االسلوب التدر 

ان االسلوب القیادي التدریبي یهدف الى استخدام التدریب الشاق  )١٩٩٨عالوي ، (، ویؤكد 

عالوي ، (العنیف ومحاولة التنسیق بین اداء افراد الفریق الواحد وخاصة في االلعاب الجماعیة 

٠ )٣٥٩،  ١٩٩٨  

اما بالنسبة لالسلوب الدیمقراطي والذي ظهر بالمركز الثاني بعد االسلوب التدریبي فیعزو 

الباحثون سبب بروز هذا االسلوب ایضا الى ان المدرب الریاضي كلما سمح لالعبین بابداء 

بعض ارائهم التي ربما تؤدي الى تحقیق بعض اهداف الفریق واشراك اكبر عدد من الالعبین في 

طط اللعب المختلفة كلما ازدادت العالقة المتبادلة بینه وبین العبیه واصبح هناك نوع من تنفیذ خ

   ٠الممارسة الدیمقراطیة لالعب والمدرب على حد سواء 

اما بالنسبة لالسلوب االجتماعي فقد یكون المدرب فیه میاال الى المشاركة في حل جمیع 

كما قد یقوم بتذلیل جمیع المصاعب التي مشاكل الالعبین االجتماعیة التي قد یواجهونها

راتب ، (خارج نطاق العملیة التدریبیة  ، اذ یؤكد  أمیتعرضون لها سواء كانت في التدریب 
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١١٦

تماسك الفریق الریاضي یعتمد الى حد كبیر على دور المدرب كقائد في تهیئة الجو أن  )١٩٩٥

    ٠ )٣٩١ ١٩٩٥راتب ، (النفسي واالجتماعي الذي یساعد على تحقیق اهداف الفریق 

اما بالنسبة لالسلوب االوتوقراطي بالمركز الرابع في تسلسل االسالیب القیادیة هو ان هذا 

االسلوب تسلطي یرفضه كثیر من الالعبین ، اذ انه الیسمح لالعبین بمناقشة المدرب في مسائل 

اش او التحاور فیما بین تخص اداء الفریق او الالعبین فتكون القرارات فیه رجعیة التقبل النق

   ٠المدرب والالعبین 

اما بالنسبة السلوب االثابة والذي ظهر بالمركز االخیرفي تسلسل االسالیب القیادیة  

فیعزو الباحثون سبب  تدني هذا االسلوب الى غیاب الدعم المادي والمعنوي الذي قد یلعب دورا 

    ٠اداء  اساسیا في تحفیز الالعبین الظهار افضل ما لدیهم من

:االستنتاجات والتوصیات-٥
:االستنتاجات١-٥

من خالل عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحثون الى ما یاتي :

بروز االسلوب القیادي التدریبي كافضل اسلوب قیادي لدى مدربي منتخبات الجامعات . ١

   ٠العراقیة 

االسالیب القیادیة استخداما من قبل اخفاق وتدني اسلوب االثابة و االوتوقراطي لكونهما اقل . ٢

  ٠مدربي منتخبات الجامعات العراقیة 

:التوصیات ٢-٥
بناء" على ماورد من استنتاجات یوصي الباحثون بما یاتي :

ضرورة االهتمام بتنمیة االسلوب القیادي التدریبي واالسلوب القیادي الدیمقراطي من قبل . ١

  ٠ب القیادیة في تطویر االنشطة الریاضیة  المدربین كونهما افضل االسالی

اعداد دورات لصقل المدربین والتركیز فیها على اهم االسالیب القیادیة الحدیثة التي تؤدي الى . ٢

  ٠تحقیق االنجاز الریاضي 
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١١٧

واألجنبیة :المصادر العربیة
:المصادر العربیة

الریاضي ، دار المعارف ، المنهج في علم النفس  ٠ )١٩٨٦ابو عبیة ، محمد حسنین :  (.١

  ٠القاهرة 

االحصاء التطبیقي في مجال البحوث التربویة  ٠ )١٩٩٩باهي ، مصطفى حسن :  (.٢

  ٠والنفسیة واالجتماعیة والریاضیة ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة 

، التطبیقات االحصائیة في  )١٩٩٩(التكریتي ، ودیع یاسین والعبیدي ، حسن محمد :  .٣

  ٠الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل بحوث التربیة

، فن القیادة والتوجیه في ادارة االعمال العامة ، ترجمة محمد  )١٩٩٥(تید ، اوردوادي  :  .٤

  ٠عبدالفتاح ابراهیم ، دار النهضة للنشر، القاهرة 

،  ٢، علم النفس التربوي الریاضي ، ط )١٩٧٦(جالل ، سعد وعالوي ، محمد حسن :  .٥

  ٠دار المعارف بمصر ، القاهرة 

ضیة ، دراسة فعالیة السلوك القیادي لدى مدربي االلعاب الریا )٢٠٠٤( الخفاف ، واخرون:.٦

، المجلد ٣٦فدین للعلوم الریاضیة ، العدد ، مجلة الرافي جامعة الموصل ، بحث منشور

٠العاشر 

، دار  ١والتطبیقات  ، ط، علم نفس الریاضة ، المفاهیم )١٩٩٥(راتب ، اسامة كامل  : .٧

  ٠الفكر العربیي ، مصر 

، تصمیم وتحلیل التجارب  )١٩٨٠(الراوي ، خاشع محمود وخلف اهللا ، عبدالعزیز محمد  : .٨

  ٠الزراعیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

ها ، سمات الشخصیة للتدریسیین في الجامعة وعالقت )١٩٩٠(الشمسي ، عبداالمیر عبود  : .٩

  ٠بسلوكهم القیادي ،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد 

، السمات الشخصیة لمدربي المنتخبات الوطنیة العراقیة  )١٩٩٧(الشیخو ، خالد فیصل :  .١٠

وعالقتها بنمط القیادة في اتخاذ القرار ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة 

   ٠، جامعة الموصل 

، القیادة التربویة الجماعیة لعمداء ورؤساء االقسام العلمیة  )١٩٩٤(عباس ، محمد علي  : .١١

جامعة )ابن رشد(كما یراها تدریسي ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة التربیة االولى 

  ٠بغداد 

، مركز  ١، ط ، موسوعة االختبارات النفسیة للریاضین  )١٩٩٨(عالوي ، محمد حسن  : .١٢

  ٠الكتاب للنشر ، القاهرة 
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١١٨

، علم النفس االجتماعي ، دار المعرفة الجماعیة ،  )١٩٩٨(عوض ، عباس محمود :  .١٣

  ٠االسكندریة 

، تقویم السلوك التدریبي لمدربي اندیة الدوري الممتاز  )١٩٩٧(الالمي ، عبداهللا حسین :  .١٤

توراه غیر منشورة  ، كلیة التربیة الریاضیة والدرجة االولى لكرة القدم في العراق ، اطروحة دك

  ٠، جامعة بغداد 

، دار  ١، القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس ، ط )٢٠٠٠(ملحم ، سامي محمد :  .١٥

 ٠المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، االردن 

:جنبیة المصادر األ
16. Singen , Robert . N . Coaching , (1972) , Athelic , and psychology ,

Newyork Mchraw-Hill book company .
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١١٩

  )١(ملحق ال

صدق  المقیاس

نهدیكم اطیب تحیاتنا

السلوك القیادي المفضل لدى مدربي منتخبات (في النیة اجراء البحث الموسوم 

وم ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة علمیة في مجال العل)الجامعات العراقیة بكرة الید

الریاضیة ، نرفق لكم طیا المقیاس المستخدم لهذا الغرض ، راجین تفضلكم باالطالع علیه وبیان 

ابدا ، نادرا ، (صالحیة المقیاس من الناحیة العلمیة ، علما ان المقیاس یتكون من خمسة بدائل 

  ٠لجمیع عباراتها  )٥-١(وتعطى اوزان من )احیانا ، غالبا ، دائما

بیر     :اسم الخ

اللقب العلمي  :

االختصاص     :

التاریخ والتوقیع :

الباحثون 
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١٢٠

  )٢(ملحق ال

قائمة السلوك المفضل للمدرب الریاضي

انا كمدرب ریاضيت

غدائما
البا

نادرا

حیانا
ا

ابدا

اتاكد من ان كل العب یؤدي طبقا لقدراته .١

٢.
استمع لراي الالعبین حول خطط اللعب في بعض المنافسات 

المعینة 

اساعد الالعبین في حل مشاكلهم الشخصیة.٣

امدح الالعب امام الالعبین االخرین عندما یقوم بادا جید.٤

ح لكل العب طریقة اداء المهارات وخطط اللعب اشر .٥

اقوم بتخطیط التدریب دون اشراك الالعبین .٦

٧.
اساعد اعضاء الفریق في تسویة او انهاء الصراعات او 

المنازعات بینهم

اعطي اهمیة خاصة الصالح اخطاء كل العب .٨

٩.
نسبة لموضوعات هامة احاول الحصول على موافقة الفریق بال

قبل اتخاذ قرار بشانها 

اشجع الالعب الذي یؤدي اداء جیدا .١٠

١١.
اتاكد من ان وظیفة ومهام المدرب تجاه الفریق مفهومة لدى 

جمیع الالعبین

حاول ان اشرح اسباب سلوكي او قراراتي لالعبینأ ال.١٢

عبین اهتم بالرعایة الشخصیة لال.١٣

اقوم بتعلیم المهارات االساسیة لكل العب بصورة فردیة.١٤

اسمح لالعبین بالمشاركة في اتخاذ القرارات .١٥

اتاكد من مكافاة الالعب كنتیجة لالداء الجید.١٦

اقوم باداء نموذج للحركة قبل تكرار الالعبین لالداء .١٧

١٨.
على تقدیم اقتراحات حول طرق تنظیم وادارة اشجع الالعبین

عملیة التدریب 

اقدم تسهیالت او خدمات شخصیة لالعبین .١٩

افسر لكل العب ما یجب عمله وما الیجب عمله .٢٠

اترك لالعبین حریة تحدید اهدافهم بانفسهم.٢١

اعبر عن مشاعري الطیبة نحو االخرین.٢٢

٢٣.
اسمح لالعبین باالداء بطریقتهم الخاصة حتى ولو ارتكبوا 

بعض االخطاء
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١٢١

انا كمدرب ریاضيت

غدائما
البا

نادرا

حیانا
ا

ابدا

اشجع الالعبین على ان یثقوا بي .٢٤

اوضح لكل العب نقاط قوته ونقاط ضعفه .٢٥

ارفض الحل الوسط في أي امر من االمور المرتبطة بالفریق .٢٦

الالعب جیدا اعبر عن استحساني عندما یؤدي.٢٧

اعطي ارشادات خاصة لكل العب .٢٨

اشجع العالقات الودیة او غیر الرسمیة بیني وبین الالعبین .٢٩

اهتم بترایط الفریق كله كوحدة واحدة .٣٠

اترك الحریة لالعبین لالداء طبقا لسرعتهم الخاصة .٣١

عن الالعبینامارس عملي بصورة مستقلة .٣٢

اشرح كیفیة اسهام الالعب في االداء الجماعي للفریق .٣٣

ادعو الالعبین لزیارتي في منزلي .٣٤

اوضح ما هو متوقع من كل العب بطریقة محددة .٣٥

٣٦.
اسمح لالعبین بتحدید خطط اللعب التي یمكن تطبیقها في 
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