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السلوك القیادي وعالقتھ بالسمات الشخصیة لمدربي األلعاب 
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في جامعة الموصل من وجھة نظر العبیھم

م.م. منھل خطاب سلطانأ.م.د. ولید خالد ھمام
جامعة الموصل–األساسیةالتربیة كلیة 

٢٣/١٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١٨/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ث :البحملخص 
ان تقـدم أي مجتمــع او تخلفــه بــات معتمــدًا علــى نوعیــه ونمــط االدارة التــي تطبــق فــي هــذا 

ـــة هـــي مفتـــاح نجـــاح وتطـــور المنظمـــة .وتلعـــب االدارة دورًا هامـــًا  ـــذلك فـــاالدارة الفعال المجتمـــع . ل

ورئیسیًا في جمیع المجاالت ومنها مجال التربیة الریاضیة .

لســلوك القیــادي ببعدیــه العمــل والعالقــات االنســانیة وهــدف هــذا البحــث الــى التعــرف علــى ا

والسمات الشخصیة لمدربي االلعاب الریاضیة . والعالقة بین السلوك القیادي والسـمات الشخصـیة 

للمدربین .

واشــتملت عینــة البحــث علــى العبــو منتخبــات كلیــات جامعــة الموصــل المشــاركون ببطولــة 

   ١/٥/٢٠١٠ولغایة  ١٠/١/٢٠١٠من الریاضة الجامعیة في جامعة الموصل للفترة

 ١٤٠واسـتخدام الباحـث المـنهج الوصـفي لمالئمتــه لطبیعـة الدراسـة وشـمل مجتمـع البحــث 

العــــــب مــــــن كلیــــــات جامعــــــة الموصــــــل المشــــــاركون فــــــي المســــــابقات الریاضــــــیة للعــــــام الدراســــــي 

٢٠٩/٢٠١٠ .  

ور راشــد حمــدون واســتخدم الباحــث اداتــان االولــى اســتبیان الســلوك القیــادي للمــدربین للــدكت

م والثانیـة لقیـاس السـمات الشخصـیة للمـدرب الریاضـي للـدكتور  ٢٠٠٠والدكتور ضیاء الطالـب ، 

  .١٩٩٨محمد حسن عالوي ، 

العبًا یمثلون عینـة البحـث  ٩٣وبعد تطبیق االسس االعلمیة للبحث تم توزیع المقیاسین على 

وبعد الحصول على النتائج استنتج الباحث ..

السلوك القیادي ببعده العمل والعالقات االنسانیة ارتباطًاً◌ كبیرًا یرتبط متغیر -١

یرتبط متغیر السلوك القیادي مع متغیر السمات الشخصیة ارتباطًا قویًا ایضًا .-٢

واوصى الباحثان:

العمل على دعم السلوك القیادي مـن خـالل فـتح دورات لالهتمـام بالعمـل والعالقـات االنسـانیة -١

للمدربین .

لــى تطــویر الســمات الشخصــیة مــن خــالل فــتح دورات واقامــة نــدوات لتفعیــل الجانــب العمــل ع-٢

النفسي للوصول الى افضل المستویات الریاضیة .
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Abstract:
The kind and pattern of any management applied in a certain

society is the determining factor of its development or setback: Thus,

efficient management is the key to success and development of the

organization and physical education must be considered no exception.

The current research aims to know the leading pattern in its practical and

human perspectives as well as personal charactersitics of coaches and the

relation between this leading behavior and charactersitics of couches.

The sample was the players of university athletic unit in Nineveh

governorate and all the fields and centers at Mosul University from 10-1-

2010 until 1-5-2010.

The researchers used the descriptive approach because of to its

appropriateness,the society of the research was 460 players from Mosul

University colleges participating in athletic competitions for the year

2010.

The researchers used two tools. The first was Leading Behavior survey of

coaches made by Dr.Rashid Hamdoon and Dr. Dhiyae Al-Talib (2000),

and the second was the character measurement for athletic trainer by

Dr.Mohammed Hasam Alawi 1998.

After applying the scientific bases of the research, the two measuring

tools were given to.93 players representing the sample.

The researcher concluded the following:

1. Leading Behavior variable is strongly joined with practical and human

relation.

2. Leading Behavior variable is strongly joined with character.

The researcher recommended to :

1. support Leading Behavior through courses to improve practical as

well as human relations of trainers.

2. Fortify character through courses and symposiums to activate

psychological side to reach the best athletic levels.
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ث التعریف بالبح-١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

تقـــدم أي مجتمـــع أو تخلفـــه بـــات معتمـــدًا علـــى نوعیـــة ونمـــط اإلدارة التـــي تطبـــق فـــي هـــذا 

المجتمـــع . لـــذلك فـــاإلدارة الفعالـــة هـــي مفتـــاح نجـــاح وتطـــور وتقـــدم أي منظمـــة او جماعـــه وتكـــون 

االستخدام لیها وأیضاً تسعى إالتيلبناء المجتمع . ویتركز دور اإلدارة في تحقیق األهداف أساساً 

األمثل للموارد البشریة الكفوءة للعمل على نجاح العملیة اإلداریة .

فاإلدارة هي " نشاط متمیز له عالقة مباشرة بمعظم جوانب حیاة اإلنسان في نفـس الوقـت 

، فـإن ألي مجـال مـن مجـاالت حیـاة اإلنسـانهي وسیلة فعالة وناجحـة لتحقیـق األهـداف المنشـودة 

دارة عـــن حیـــاة اإلنســـان یحـــل محلهـــا العشـــوائیة واالرتجـــال ممـــا یهـــدد أي مجـــال بالفشـــل غابـــت اإل

على مسـتوى الهیئـات ع مجاالت التربیة الریاضیة سواءً ،"وتلعب اإلدارة دورًا هامًا ورئیسیًا في جمی

الریاضیة أو المؤسسات التربویة أو حتى على مستوى الفرق الریاضیة".

  )١٩، ١٩٩٩(شرف ، عبد الحمید 

فالجانب اإلداري والتطبیقي في التربیة الریاضیة یحتاج إلى أفـراد مـن ذوي الخبـرة والدرایـة 

ل وفـق تخصصـه فـي العمـل كـالكافیة في مجال اإلدارة والتنظیم من أجـل تنفیـذ الواجبـات اإلداریـة 

ى وعنــد وجــود أي خلــل أو عــدم إلمامــه بالمهــام المكلــف بــه مــن قبــل الرؤســاء فــإن ذلــك ســیؤدي إلــ

إخفاق المؤسسات الریاضیة في تحقیق أهدافها ، ولهذا یجب أن من ثمحدوث أخطاء في العمل و 

تـــدار المؤسســـات والهیئـــات واألندیـــة الریاضـــیة ومراكـــز الشـــباب علـــى یـــد أشـــخاص لهـــم إمكانیـــات 

  )١٧٩، ١٩٩٥(المرهون والجزراوي، ومعلومات وخبرات تؤهلهم لشغل تلك المناصب بجدارة .

ین والعلمـــاء فــي مجــال علــم الــنفس وعلــم االجتمـــاع واإلدارة البــاحثالكثیــر مــن لــذلك اهــتم 

والتنظــیم بدراســة الســلوك القیــادي والتعــرف علــى أبعــاده وأنماطــه وصــفاته وكــل مــا یتعلــق بالقیــادة 

وذلـك بواســطة إعــداد اختبــارات وتصـمیم اســتبیانات للتوصــل الــى النتیجـة والشــكل النهــائي فــي هــذا 

التفــوق وتحقیــق النجاحــات المتتالیــة فــي عملیــة اإلدارة الریاضــیة دعمــًا لرؤســاء المجــال فــي ســبیل 

  ).٢٢، ١٩٩٩(شرف وعبد الحمید، االندیة واإلداریین والمدربین .

وان الســــمات الشخصــــیة لهــــا دور فعــــال وٕایجــــابي فــــي تحدیــــد ســــلوك األفــــراد فــــي جمیــــع 

ة هـو الـذي یكـون تفتحلشخصیة الماو المجاالت بشكل عام وفي أثناء أداء الوظیفة بشكل خاص ، 

قادرًا على أن یكون اجتماعیًا ویقیم عالقاته مع من هو أعلـى مرتبـة وأدنـى منـه فـي الوظیفـة وهـذا 

یكـون سـلبیًا احیانـًا ،وال بـد أن تأخـذ السـمات الشخصـیة نصـیبها فـي العملیـات اإلداریـة بشـكل عـام 

شخصیة تمیزه عن اآلخـرین ولهـذا ألن الشخص الذي یستلم منصب إداري یجب أن یتسم بسمات 

تم اختیاره لكي یشغل ذلك المنصب باقتدار .

  )١٨٠،  ١٩٩٥(المدهون والجزراوي ، 
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وتعد مهنة التدریب الریاضي خبرة "تطبیقیـة للمـدرب الریاضـي فـي مهنـة تعتمـد اوًال وأخیـراً 

، علیــه ان یكــون علــى الكفــاءة الفردیــة التــي یجــب أن تتــوافر فــي مــن قبــل العمــل فــي هــذه المهنــة 

علــى مقــدره عالیــة لفهــم علــم التــدریب وكــذلك كیفیــة اســتخدام الطــرق واألســالیب واإلجــراءات الفنیــة 

.١٩٩٧،١٩المتصلة بتنظیم وتوجیه خبرات الالعبین . (زكي ، محمد حسن ،  (

والمـــدرب الریاضــــي فـــي األلعــــاب الریاضـــیة والمیــــدان یجـــب أن یكــــون قیادیـــًا فــــي عملیــــة 

ه من األعمدة األساسیة الذي یبنى علیه الفریق . المدرب هو حلقة الوصل بین اإلدارة التدریب ألن

والالعبــین وهــو الــذي یطــور وینمــي ثقــة الالعبــین فــي تطــویر ورفــع مســتواهم وبــذلك یكــون لــه دور 

فعال وٕایجابي أثناء الوحدات التدریبیة والمنافسات الرسمیة ویكون عامًال رئیسیًا فـي نتـائج وترتیـب 

ریقــه ، لــذلك یجــب أن یتعامــل مــع الواقــع الــذي یعــیش فیــه وعلیــه العمــل بجدیــة وتوســیع عالقاتــه ف

اإلنسانیة مع الالعبین وان یمتلك الجراءة والطمـوح وان یكـون قـادرًا علـى اتخـاذ قراراتـه بنفسـه دون 

.تدخل اآلخرین فیه وان یكون متفائًال بمستقبل العبیه

بالعمـل علـى دعـم العالقـات بـین البـاحثینفـي اهتمـام هـذا البحـث من هنـا تكمـن أهمیـة و  

المدرب والالعبین وٕایجاد السبل الكفیلة للمحافظة على هذه العالقـة وتنمیتهـا وتطویرهـا لكـي تخـدم 

الفني والمهني للفریق واالستفادة منها في البطوالت والمنافسات وترك أثرها اإلیجـابي علـى انبالج

إلى أعلى المستویات .ترتیب الفریق والوصول بالفریق

مشكلة البحث ٢-١
مدرب األلعاب یجب أن یكون مؤهًال لقیادة الفریق ویكون مـؤثرًا وذات تـأثیر قـوي بسـلوكه 

لأللعـــاب التـــي تمـــارس فـــي وحـــدة البـــاحثینینوســـماته الشخصـــیة اإلیجابیـــة . ومـــن خـــالل متابعـــة 

مـــا یعیــق العمـــل وتــؤثر علـــى بــأن هنــاك  افــي جامعـــة الموصــل الحظـــاالشــراف الریاضــي والفنـــي

النتائج ومحاولة إیجاد حلول مناسبة لها .

بعرض مشكلة البحث على التساؤالت التالیة : الباحثینانولذا ارتأى 

هل المدرب یهتم بالعالقات اإلنسانیة كما یهتم بالعمل أثناء ممارسة األلعاب الریاضیة..١

اب الریاضیة لهما عالقة مع بعضهما لمدربي االلعهل السلوك القیادي والسمات الشخصیة.٢

البعض.

أھداف البحث ٣-١
:یهدف البحث الى 

(بعدي) السلوك القیـادي (العمـل والعالقـات االنسـانیة) والسـمات الشخصـیة التعرف على  ١-٣-١

.في جامعة الموصل من وجهة نظر العبیهملمدربي االلعاب الریاضیة
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ین السلوك القیادي ببعدیه (العمل والعالقات االنسانیة) التعرف على العالقة االرتباطیة ب ٢-٣-١

والســمات الشخصــیة لمــدربي األلعــاب الریاضــیة فـــي جامعــة الموصــل مــن وجهــة نظـــر 

العبیهم.

فرضا البحث  ٤-١
یمتلــك مــدربو األلعـــاب الریاضــیة مســـتویات ایجابیــة فـــي بعــدي الســـلوك القیــادي (العمـــل  ١-٤-١

الشخصیة.والعالقات اإلنسانیة) والسمات

وجود عالقة ذات داللة إحصـائیة بـین نمطي(بعـدي) السـلوك القیـادي (العمـل والعالقـات  ٢-٤-١

.األلعاب الریاضیة ولمدربوالسمات الشخصیةاإلنسانیة)

مجاالت البحث  ٥-١
المجال البشري : العبو منتخبات كلیات جامعة الموصل المشاركون في بطولة الجامعة  ١-٥-١

  .٢٠١٠لعام 

المجال المكاني : مالعب ومقرات وحدة الریاضة الجامعیة في جامعة الموصل . ٢-٥-١

  ٢٠١٠/ ٥/  ١لغایة  ٢٠١٠/  ١/  ١٠المجال الزماني :  ٣-٥-١

تحدید المصطلحات  ٦-١
السلوك القیادي١-٦-١
دون مــن قبــل تابعیــه (حمــه القائــد اإلداري ویــدركجــعرفــه (الشــهابي) بأنــه : االســلوب الــذي ینته-

  ).١٣١، ٢٠٠٠والطالب، 

عرفه (خروفة) بأنه : عمل واتصاالت وقرارات وممارسات علمیة وعملیة یقوم بها رئـیس القسـم -

للتأشـیر فــي ســلوك أعضـاء الهیئــة التدریســیة المتعلقـة بالتــدریس والبحــث العلمـي وفــرق المجتمــع 

  ) .١٣١، نفس المصدر(

دور مرؤســـیه لتحقیـــق الهـــدف او الســـلوك الـــذي الســـلوك القیـــادي : هـــو تحدیـــد وتشـــكیل دوره و -

  ) .٥،  ٢٠٠٥یحاول ان ینظم العمل وعالقته واهدافه . (جاراهللا ، سمیرة ، 

السمات ٢-٦-١
عرفها (جوردون البورت) بأنها نظام نفسي عصبي مركزي عام (خاص بالفرد) یعمل على جعل -

)٢٠٠٣،٤٢(لضمد، یريالمثیرات المتعددة متساویة من السلوك التكیفي والتعب

ة خصـــلة او خاصـــیة او صــفة ذات دوام نســـبي ، یمكـــن ان یختلــف فیهـــا االفـــراد فتمیـــز داهــي ا -

  ) .٤٢، نفس المصدر السابقبعضهم عن بعض ، أي ان هناك فروقًا فردیة فیها . (
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الشخصیة٣-٦-١
ریاضـة بأنهـا قیمـة سـلوكیة لهـا مجال الال عن (حداد) السمة الشخصیة في عرفها احمد قاسم نق-

صفة الثبات النسبي في المواقف الریاضیة لدى الریاضي عن طریقها تمیزه عـن غیـر الریاضـي 

  ) .١٥،  ٢٠٠٢. (االیتوتي ، احمد قاسم ، 

  ) ٣٧-٣٦-٢٠٠٣أنها النظام المتكامل من الصفات التي تمیز الفرد عن غیره (الضمد،-

الممیزة التـي یفكـر بهـا االنسـان ویسـلكها فـي عملیـات توافقـه مـع عرفها لماكوتیل بأنها : الطریقة-

  )٢٨٣،  ٢٠٠٤البیئة . (محمد ، وجاسم ، 

التنظیم الدینامي داخل الفرد االجهزة النفس جسمیة التي تقر طابع الفریـد للشـخص فـي السـلوك -

والتفكیر .

المدرب ٤-٦-١
املة المحفزة لالعبین والالعبات شخصیة تربویة تؤثر تأثیرًا مباشرًا في التنمیة الش-

) .هو الشخصیة التي تقع على عاتقها العملیة التدریبیة بإجراء ٢٧،  ١٩٩٨(حماد،

یمها وتنسیقها في برامج عملیة محددة هادفة فهو القائد التنفیذي ظالخطوات التنفیذیة لها وبتن

اتهم وفقًا لقواعد واسس ألعداد العبیه بدنیًا وفنیًا وتربویًا بحیث یتماشى مع میولهم ورغب

علمیة وعملیة وتربویة سلیمة لتحقیق اعلى المستویات الریاضیة الممكنة.(عبد الخالق ، 

١٠، ١٩٩٩. (  

الدراسات النظریة والمشابھة -٢
الدراسة النظریة ١-٢
بعدي السلوك القیادي ١-١-٢

یتكون السلوك القیادي من بعدین اساسین وهما :

العملبعد ١-١-١-٢

عرفه (الطویل) بأنه مجموعة السلوكیات التي هـدفها تنظـیم العمـل وتحدیـد مراكـزه وتنظـیم 

العالقات التي یشمل علیها موضوع طرحها بهدف تحقیق اهداف النظام .

ویمكــن تعریفــه إجرائیــًا بأنــه : جملــة مــن النشــاطات التــي یقــوم بهــا المــدرب والتــي تعكــس 

الالعبین لذلك.ا ومدى استجابات ه االداء لمهامه الموكل بهیمدى توج

سین وتخطیط وتوجیـه و ویشیر هذا البعد الى السلوك القائد الموجه نحو تحدید أدوار المرؤ 

  ) .٢٧،  ٢٠٠٥االنشطة (علیوي ، 

ـــد مـــرتبط بعالقـــة  ـــر هـــذا الـــنمط افضـــل نمـــط قیـــادي ، ألن القائ وتعـــاون مـــع ســـائدةویعتب

اعي والمشــاركه فیـه ، وال یعتمــد علـى فــرد محــدد مرؤوسـیه ، ومــن ثـم فهــو یركـز علــى العمــل الجمـ
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تركیز القائد وٕاهتمامه یكون منصبًا نحـو المهـام )، وان ٩١ ٢٠٠٨ذ القرار . (الصلیبي ، في إتخا

التــي یجــب العمــل بهــا لفــرض تحقیــق االهــداف والوصــول الیــه ، فهــو الــذي یقــوم بتخطــیط وتنظــیم 

) فـي ٥٣،  ١٩٩٥همـة الموكلـة الیـه . (الخیـاط ، إلنجـاح المفیلـةالعمل مسبقًا وتحدیـد الطـرق الك

هذا البعد یعتمد القائد على التهدید بالعقاب والیعطي أهمیة كمشاعر وأحاسیس وعواطف التابعین 

، وعنــد ظهــور أي خــالف او خلــل یحــاول بنفســه الســیطرة علیــه واحتوائــه ، وكمــا یعتقــد القائــد بــأن 

ن الفــرد یكــون مهمــًال وغیــر مبــال بالعمــل اإل اذا هــذا البعــد یتعامــل مــع التــابعین بشــكل افضــل أل

  ) .٤٠،  ٢٠٠٦شعر بوجود ضغط او مراقبة مباشرة وشدیدة علیه . (عیاصره ، 

بعد العالقات االنسانیة  ٢-١-١-٢

) بأنهــا االهتمامــات الشخصــیة للقائــد اإلداري بحاجــات التـــابعین١٩٨٦، عرفهــا (الطویــل

  ).١٣٢، ١٩٨٦لطویل، ویتقبل الفروقات الفردیة بینهم (ا

إنها الممارسات السلوكیة او التفاعل الذي یحدث بین المدرب والالعبین والذي یقوم علـى 

التفاهم واالحترام المتبادل والثقة المتبادلـة بهـدف التوفیـق بـین ارضـاء المطالـب البشـریة واالنسـانیة 

عبـــین للقنـــوات الخاصـــة عكســـها إســـتجابات الالتلالعبـــین وبـــین تحقیـــق االهـــداف التربویـــة ، وكمـــا 

  ) .١٣٢،  ٢٠٠٠بالعالقات االنسانیة (حمدون والطالب ، 

هي تلك العالقـات التـي یقـوم علـى المعاملـة الطیبـة وتسـتند الـى الفضـائل والقـیم االنسـانیة 

  ) .٢٩٤،  ٢٠٠٧السویة (المعایطة ، 

ت هـــذا الـــنمط االداري یجعـــل المـــدیر یركـــز علـــى االنتـــاج علـــى حســـاب ظـــروف واحتیاجـــا

العــاملین ، والعالقـــة االنســانیة التـــي ینبغــي ان تســـود بینــه وبیـــنهم وهــذا بـــدوره یزیــد مـــن الضـــغوط 

والتوتر في العالقة ، ویؤدي الى إنخفاض الروح المعنویة لدى المرؤوسین ، وكما یشیر هذا البعد 

واالهتمـــام الــى ســلوك القائــد الموجــه نحــو العــاملین مــن خــالل الثقــة واالحتــرام المتبــادل وللتعــاون 

) . فهــذه العالقــات تــوفر جــوًا ٢٧،  ٢٠٠٥، بأحاســیس لمرؤوســین ومشــاعرهم وافكــارهم . (علیــوي

إجتماعیًا بحیث یشعر كل فرد من الجماعة بإنتمائه الى تلك االسرة االداریة ویكون شعوره إیجابیًا 

نیة علـى اسـاس حینما یشبع رغباته وحاجاته عن طریق اداء العمـل ، كلمـا كانـت العالقـات االنسـا

) . ٤٤،   ٢٠٠٦قــوي كلمــا ســاعد ذلــك إیجــاد االلفــة والمحبــة واالخــالص بــین االفــراد (عیاصــرة 

وتنطلق اهمیة العالقات االنسانیة مـن انهـا عامـل هـام فـي اإلدارة ، وهـي التـي عـن طریقهـا یمكـن 

ي یجـب ان العمل مع االخرین بطریقة بناءة ، وهي بهذا تظل من الصفات او السـمات الهامـة التـ

یتحلــى بهــا اإلداري ، وتتمیــز بهــا شخصــیته خصوصــًا فــي میــدان الخــدمات االجتماعیــة والتعلــیم 

والقیادة الناجحة هي التي بأمكانها تسخیر االخرین وتحظـى برضـاهم وتقـدیرهم ، وتسـتفید بأحسـن 

ل ، وهـي مالدیهم من اعمال وخبرات وسواء أكانوا افرادًا ام جماعات ، وذلك في تعاون مثمـر فعـا
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التي من شـأنها تقـدیر أعمـال هـؤالء ، وتراعـي الجانـب االنسـاني الـذي یـؤد علـى االهتمـام بـاالفراد 

والجماعات ، ومراعاة ظروفهم واالستجابة لمطـالبهم ، واالحسـاس بمشـاعرهم والعمـل علـى اشـباع 

حاجاتهم .

  )٢٩٥،  ٢٠٠٧(المعایطة ، 

خصائص القیادة ٢-١-٢
هـو مسـاعدة الجماعـة لكـي یتعـاون اعضـائهم علـى تحقیـق هـدف ان جوهر عملیـة القیـادة

مشــترك یتفقــون علیــه ، وبهــذا فهــي امــر ضــروري تحتمــه التفــاعالت بــین االفــراد والجماعــة . وٕاذا 

كانت القیادة بهذا الشكل فأننا یمكن حصر أهم خصائصها بما یلي :

هـداف معینـة والتـأثیر یـأتي القیادة هي عملیـة تـأثیر فـي االفـراد والجماعـات لتحقیـق هـدف او أ.١

عن طریق المنافسة والتفاهم واالقتناع ال عن طریق االمر والقوة .

القیــادة تتمیــز بالنشــاط والحركــة ألن القائــد یتعامــل مــع اشــخاص لــدیهم قــدرات جســمیة وعقلیــة .٢

وجدانیـــة . والقائـــد النـــاجح هـــو الـــذي بســـتطیع ان یوجـــه هـــذه القـــدرات توجیهـــًا بنـــاء ال توجیهـــًا 

ائیًا .عشو 

القیادة هدف حیوي ، على ذلك فمن واجب القائد ان یحفز االفـراد حتـى ینشـطوا ألجـل تحقیـق .٣

االهداف المشتركة .

القیادة هي تعاون وعلـى القائـد ان یعمـل علـى بـث هـذه الـروح بـین افـراد جماعتـه والسـیما عنـد .٤

) . ١٤٦ - ١٤، ٢٠٠٨ة . (ربیع ، تنفیذ االهداف المشترك

  ة الشخصی٣-١-٢
ان مفهــــوم الشخصــــیة ومحتواهــــا لیســــت بهــــذه البســــاطة كمــــا یعتقــــد الكثیــــر مــــن النــــاس " 

فالشخصـــیة لیســـت شـــیئًا یملكـــه الـــبعض وال یملكـــه الـــبعض االخـــر وال یمكننـــا القـــول بـــأن فالنـــًا لـــه 

شخصــــیة وان فالنــــًا ال شخصــــیة لــــه كمــــا یمكننــــا ان نصــــفه شخصــــیًا بــــأن لــــه شخصــــیة قویــــة او 

مهزوزة او ال شخصیة له ، فهذه كلها تعبیـرات ال تنطـوي علـى قـدر شخصیة ضعیفة او شخصیة

) . مــن المعــروف ان لكــل شخصــیة مكونــات ٧٧، ٢٠٠٢كبیــر مــن الدقــة التعلیمیــة " (عــالوي ، 

في سـلوك الفـرد ونشـاطه فـي أداء مـا یسـتند الیـه فیما بعدوجوانب تختلف عن غیرها ، وهذه تؤثر 

  ) . ٤٩،  ٢٠٠٨خرین (ربیع ، من مهام او في طریقة تعامله مع اال

دراسـته فـأمكنالثبات من الصفات التي نأخذ حیزًا كبیـرًا فـي السـلوك االنسـاني ولـوال ثباتـه 

كمـــا وان خصــــائص الشخصــــیة االنســـانیة تتصــــف بدرجــــة عالیـــه مــــن الثبــــات ، ولـــوال ثبــــات هــــذه 

فــي مواقــف الخصــائص ألصــبح مــن الصــعوبة بمكــان التنبــوء بمــا ســیقوم بــه الفــرد مــن إدعــاءات

   .)٣٩ ٢٠٠٩(جلدة ، عه او اختیار الوظیفة او المهمة مستقبلیة وألصبح من الصعوبة التعامل م
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لقد استعمل مصطلح الشخصیة بمعان متعددة لذلك یمكننا ان نصفها بحالتین:

التاثیر الذي یتركه على االخرین..١

رغبات والقیم المختلفة.مجموعة عادات التفكیر والشعور والعمل في االتجاهات العقلیة وال.٢

انـــت كونـــك شخصـــًا ریاضـــیًا وتـــدیر مجموعـــة مـــن الریاضـــیین هـــل قمـــت بـــالتعرف علـــى 

مـــن الســـمات والقـــدرات مثـــل : اجتمـــاعي ، ذا فعـــًال قمـــت بـــذلك فســـتجد مجموعـــة شخصـــیتك ؟ فـــإ

متســامح ، قلــق ، قــوي ، إنفعــالي ، منبســط .... الــخ وغیرهــا مــن الصــفات قــد تراهــا تمیــزك وتمیــز 

  ) .١٣،  ٢٠٠٢تك عن االخرین . (عالوي ، شخصی

  )١الشكل (

)٢١، ٢٠٠٢(عالوي،السمات الشخصیة للمدرب الریاضي الناجح

المدرب الریاضي  ٤-١-٢
في حدیثنا حول موضوع المدرب الریاضي في مختلف االلعاب الریاضیة وتأثیر الالعبین 

المــدرب بمسـتوى یؤهلــه بــاختالل تلــك بشخصـیة مــدربیهم بأخــذنا الـى االمــر الــذي یــدعو بـأن یكــون 

المكانــــة والنظــــرة والمحبــــة والتقــــدیر مــــن الالعبــــین ، حیــــث ینظــــرون الیــــه نظــــره كبیــــرة مــــن الحــــب 

  ).٣٢،  ١٩٩٩واالطمئنان واالحترام . (بسطویسي 

بــرز اكثــر فــي تحقیــق األهــداف العامــة للنــادي وفــي یان الــدور القیــادي للمــدرب الریاضــي 

به الى أعلى المستویات ، فالمدرب یكون بمثابة المثـل االعلـى لالعبـین تكوین الریاضي للوصول 

، فضًال عن الناحیة التدریبیة والتي تظهر من خاللـه االمكانیـات والخبـرات المتراكمـة فـي التـدریب 

  ) .١٠،  ١٩٩٩(عبد الخالق ، 
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فالمــدرب بــالرغم مـــن إدراكــه وأطالعـــه علــى أحــدث المنتجـــات العلمیــة فـــي حقــل إختصاصـــه 

فهناك عوامل أخرى لها نفس الوزن او تزید أهمیتها بالنسبة للنجاح في مهنته ومن هذه العوامل :

الشخصیة ..١

حب المهنة ..٢

االهتمام بأمور العبیه والالعبین العامة ..٣

مراعاة الفروق الفردیة بین الالعبین ..٤

االلمام بسیكولوجیة التعلیم ..٥

الذكاء والنزاهة ..٦

القدرة على القیادة ..٧

) .١١،  ١٩٧١حسن الخلق والتصرف القویم . (رهیف ، .٨

صفات المدرب الریاضي  ٥-١-٢
حسب رأي بسطویسي صفات المدرب هي :

ان یكون متزنًا ومثًال أعلى في الخلق والعمل ..١

ان یكون مثقفًا وداریًا جیدًا في مجاله تخصصه ..٢

ان یتمتع بصحة ومظهر حسن ومناصب ..٣

) .١٠،  ١٩٩٩القیادة والتصرف . (عبد الخالق ، ان یكون قادرًا على حسن.٤

الدراسات السابقة٢-٢
)١٩٩٥دراسة عادل محمد عیسوي النشار (١-٢-٢

(السلوك القیادي وعالقته بالقدرة على التفكیر االبتكاري لدى الطالب التربیة الریاضیة جامعة 

المنیا)

هدفت الدراسة الى التعریف الى :

القیــادي والقــدرة علــى التفكیــر االبتكــاري لــدى كــل مــن الطــالب المتفــوقین العالقــة بــین الســلوك-

دراسیًا والمتأخرین دراسیًا بكلیة التربیة الریاضیة جامعة المانیا . 

الفـروق بــین الطـالب المتفــوقین دراسـیًا والمتــأخرین دراسـیًا فــي كـل مــن السـلوك القیــادي والقــدرة -

على التفكیر االبتكاري .

مته وطبیعة البحث . واختیار ءالمنهج الوصفي باالسلوب المسحي لمالحثینالباواستخدم 

عینته بالطریقة العشوائیة من الطالب المتفـوقین دراسـیًا والمتـأخرین دراسـیًا فـي المـرحلتین الباحثین

) طالبـًا كـذلك اسـتخدم ٧٠الثالثة والرابعة في كلیة التربیة الریاضـیة جامعـة المانیـا والبـالغ عـددهم (

:لباحثینا
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.الباحثینمقیاس للسلوك القیادي في المجال الریاضي (أعده .١ (

البـــاحثیناختبـــارات القـــدرة علـــى التفكیـــر االبتكـــاري (أعـــده عبـــد الســـالم عبـــد الغفـــار) واســـتخدم .٢

البـاحثینوقـد اسـتنتج )  ، اختبـار (ت)، معامل االرتبـاط البسـیط(الوسائل االحصائیة االتیة :

یأتي : ما

قـــة إیجابیـــة دالـــة إصـــحائیًا بـــین عوامـــل القـــدرة علـــى التفكیـــر االبتكـــاري ( االصـــالة توجـــد عال.١

والطالقـــة الفكریـــة والمرونـــة التلقائیـــة وبعـــض ابعـــاد الســـلوك القیـــادي لـــدى الطـــالب المتفـــوقین 

والمتأخرین دراسیًا بكلیة التربیة الریاضیة جامعة المانیا .

متفـوقین والمتـأخرین دراسـیًا فـي عوامـل القـدرة توجد فروق ذات داللـة احصـائیة بـین الطـالب ال.٢

علــى التفكیــر االبتكــاري (االصــالة والطالقــة الفكریــة والمرونــة التلقائیــة) وفــي الســلوك القیــادي 

لصالح الطالب المتفوقین دراسیًا .

.الباحثینال یوجد فروق إحصائیة بین االهتمام بالعمل واالعالقات االنسانیة برأي .٣

  )٣٧٣ ،١٩٩٥(النشار ، 

)١٩٩٩دراسة زیاد عكاشة المؤمني (٢-٢-٢
(أنماط السلوك القیادي السائد لدى اعضاء التدریس في كلیات التربیة الریاضیة في الجامعات 

االردنیة من وجهة نظر الطلبة) 

هدفت الدراسة الى :

یاضـیة التعرف على أنماط السلوك القیادي السائد لدى اعضـاء التـدریس فـي كلیـات التربیـة الر -

في الجامعات االردنیة من وجهة نظر الطلبة .

التعــرف علــى االختالفــات فــي أنمــاط الســلوك القیــادي (الــدیمقراطي ، الــدكتاتوري ، التســاهلي) -

تبعًا للمتغیرات التالیة :

الجنس (ذكورًا وٕاناثًا) ..١

المرحلة الدراسیة (ثانیة ، ثالثة ، رابعة) ..٢

التحصیل العلمي (عالي ، منخفض) ..٣

مته وطبیعة البحث . وقد اختـار ءالمنهج الوصفي بأسلوب مسحي لمالالباحثینواستخدم 

عینتــه بطریقــة عشــوائیة ، والمتكونــة مــن طــالب كلیــات التربیــة الریاضــیة وطالباتهــا فــي البــاحثین

) طالبــة مــن الملتحقــین والمنتظمــین فــي ٢٠٤) طالبــًا و (١٩٨الجامعــات االردنیــة والبــالغ عــددهم (

) طالبًا وطالبة .٦٢٠البالغ عددهم ( ١٩٩٨/  ١٩٩٧ة للعام الدراس

مجـاالت (الـدیمقراطي ،  ة) فقـرة مقسـم الـى ثالثـ٦٠مقیـاس مكـون مـن (البـاحثینواستخدم 

الوسائل االحصائیة االتیة الباحثینولقد استخدم  ) فقرة .٢٠الدكتاتوري ، التساهلي) ولكل مجال (

.)اختبار (ت)، تحلیل التباین الثالثي (ف) ، اري االنحراف المعی، الوسط الحسابي (:
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  )٢٣- ٢١، ٢٠٠٠(علي والخیاط، 

مناقشة الدراسات السابقة ٣-٢
اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في التعرف على العالقة بین المتغیـرات المسـتقلة 

والتابعة والمنهج المستخدم (الوصفي).

) طالبـًا ودراسـة ٧٠بلـغ العـدد ( ١٩٩٥راسـة النشـار، واختلفت في عـدد افـراد العینـة ففـي د

) العبـــًا مـــن ٩٣) طالبـــًا وطالبـــة، امـــا عینـــة الدراســـة الحالیـــة فقـــد بلغـــت (٦٢٠( ١٩٩٩المـــؤمني، 

) العبًا یمثلون مجتمع البحث.٤٦٠اصل (

واختار الباحثینین في الدراستین السابقتین افراد العینة بطریقة عشوائیة اما الدراسة الحالیة

فاستخدمت الطریقة العمدیة في اختیار العینة.

واختلفت االداة المستخدمة في الدراستین السـابقتین مـع الدراسـة الحالیـة، حیـث طبقـت اداة 

مقیاس السلوك القیادي المعد مـن قبـل البـاحثین فـي دراسـة النشـار وطبقـت مقیـاس النمـاط السـلوك 

امــا الدراســة الحالیــة فقــد اســتخدمت مقیاســین ) فقــرة فــي دراســة المــؤمني ٦٠القیــادي المكــون مــن (

) فقـرة واالخـر لقیـاس سـمات الشخصـیة ویتكـون ٤٠احدهما لوصف السلوك القیادي ویتكـون مـن (

  ) فقرة.١٥من (

وتطابقــت الدراســة الحالیــة مــع الدراســات الســابقة فــي اســتخدام المعالجــات االحصــائیة فــي 

عرض النتائج الخاصة بالبحث.

جراءاتھ المیدانیة منھج البحث وإ-٣
منھج البحث ١-٣

المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة . حیث إن طبیعـة البحـث هـي الباحثیناستخدم 

للوصـول الـى نتیجـة معینـة. الباحثینالتي تحدد نوعیة المنهج ، فالمنهج هو الطریقة التي یسلكها 

  ) ١٩٢،  ١٩٨٩(بوحوش ، 
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مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
مجتمــع بأنــه مجموعــة مــن العناصــر واالفــراد الــذین ینصــب علــیهم االهتمــام فــي یعــرف ال

دراســة معینــة ، او مجموعــة المشــاهدات التــي تــم جمعهــا مــن تلــك العناصــر بحیــث تمثــل المجتمــع 

ــــار ٢٨،  ٢٠٠٩تمــــثًال صــــحیحًا (بیســــتون ،  مــــافــــي هــــذه الدراســــة عینتهالباحثینــــان) ، تــــم اختی

العینة حسبما یـراه مناسـبًا لتحقیـق هـدف معـین الباحثینبها ان یختار بالطریقة العمدیة التي نعني 

  ) .٣٧،  ٢٠٠١لذلك في إختیار االفراد لتحقیق الهدف المراد (طشطوش ، 

العبـــًا یمثلـــون مجتمـــع البحـــث  ٤٦٥) العبـــًا مـــن اصـــل ٩٣وتكونـــت عینـــة البحـــث مـــن (

وحـدة التـي تنظمهـاالریاضـیة االصلي وهم العبـو كلیـات جامعـة الموصـل المشـاركون بالمسـابقات 

%مـــن المجتمـــع الكلي،كمـــا فـــي ٢٠م وهـــي تمثـــل٢٠١٠االشـــراف الریاضـــي والفنـــي للعـــام الدراســـي

  ).١الجدول(

  )١جدول (

عینة البحثیبین 

العددالكلیةتالعددالكلیةت

٥العلوم السیاسیة٥١١التربیة الریاضیة١

٥ةالهندسة االلكترونی٥١٢االدارة واالقتصاد٢

٥الصیدلة٥١٣التربیة٣

٥الطب البیطري٥١٤التربیة االساسیة٤

٥الحقوق٥١٥االداب٥

علوم الحاسبات ٦

والریاضیات

٤الفنون٥١٦

٤العلوم االسالمیة٥١٧الزراعة والغابات٧

٤طب االسنان٥١٨الهندسة٨

٣تقانات البیئة٥١٩الطب٩

٣تمریضال٥٢٠العلوم١٠

ثالثة وتسعون٩٣المجموع
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وسائل جمع المعلومات وأدواتھ٣-٣
أداتا البحث ١-٣-٣
استبیان السلوك القیادي١-١-٣-٣

ــــادي للمــــدربین ، إعتمــــد  ــــاحثینإســــتبیان الســــلوك القی ــــادي الب ــــى إســــتبیان الســــلوك القی عل

إســماعیل یوســف) ) الــذي ترجمــه الــى العربیــة (محمــد ١٤٤-١٤٣،  ٢٠٠٠(حمــدون والطالــب ، 

)، لـذلك تـم ١مطورًا إیاه عن إستبیان (ولیم فایغرو وجونز) لغـرض قیـاس السـلوك القیـادي ملحـق (

وعلـــم فـــي مجـــال االإدارة والتنظـــیم الریاضـــي عرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء والمتخصصـــین

.النفس الریاضي

) ٤٠مكــون مــن (یبــین مــدى صــالحیة االســتبیان لعینــة البحــث الحالیــة . وهــذا االســتبیان 

) فقــرة منهــا تهــتم ببعــد العالقــات االنســانیة ٢٠) فقــره تهــتم ببعــد العمــل للمــدربین و(٢٠فقــره منهــا(

للمدرب والبدائل لإلستبیان هو (دائمًا ، احیانًا ، نادرًا) ، البدیل االول بأخذ ثالث درجات ، البدیل 

) ١٢٠االعلـــى لإلســـتبیان هـــي (الثـــاني بأخـــذ درجتـــین ، البـــدیل الثالـــث بأخـــذ درجـــة واحـــدة الدرجـــة

) درجة . ٤٠درجة والدرجة االدنى لإلستبیان هي (

مقیاس السمات الشخصیة للمدرب الریاضي ٢-١-٣-٣
،  ١٩٩٨مقیــاس الســمات الشخصــیة للمــدرب الریاضــي (عــالوي ،  علــى البــاحثیناعتمــد 

فس الریاضي ) ، وتم عرضه على مجموعة من الخبراء والمتخصصین في مجال علم الن٦٩-٦٤

متـــه وصـــالحیته لتطبیقـــه علـــى عینـــة البحـــث ءلبیـــان مـــدى مالواالدارة والتنظـــیم (الســـابق ذكـــرهم) 

) فقـرة وعكسـها بطریقـة التمـایز (القـوة التمیزیـة بـین الفقـرات ١٥الحالیة . یتكون هذا المقیـاس مـن (

السـمات) والمقیـاس السـباعي التـدریج (بدرجـة كبیـرة ، بدرجـة متوسـطة ، بدرجـة قلیلـة ، ال التمیزیة 

هــذا وال ذلــك ، بدرجــة قلیلــة ، بدرجــة متوســطة ، بدرجــة كبیــرة) بمعنــى ان هنــاك ســمات شخصــیة 

) درجــة ، والدرجــة االدنــى ١٠٥إیجابیــة وســمات شخصــیة ســلبیة ، الدرجــة االعلــى للمقیــاس هــي (

) درجة .١٥للمقیاس هي (

: الخبراء والمختصین

جامعة الموصل.–كلیة التربیة الریاضیة –أ.د راشد حمدون ذنون 

جامعة الموصل.–كلیة التربیة األساسیة –أ.م.د خشمان حسن علي 

جامعة الموصل.–كلیة التربیة الریاضیة –أ.م.د ریاض أحمد اسماعیل 
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األسس العلمیة للبحث  ٤-٣
ستبیان ومقیاس البحث اصدق ١-٤-٣

أشــار (إیبــل) ان أحســن وســیلة للتحقــق مــن الصــدق الظــاهري الســتبیان الســلوك القیــادي 

فـي  ومقیاس السمات الشخصیة مـن خـالل عرضـهما علـى مجموعـة مـن الخبـراء والمتخصصـین 

س الریاضــــي ، وتبــــین ان هنــــاك إتفاقــــًا تامــــًا وبنســــبة مجــــال االدراة والتنظــــیم الریاضــــي وعلــــم الــــنف

البـــاحثین%) حـــول صـــالحیة االداتـــي الدراســـة اذ یشـــیر بلـــوم وأخـــرون "الـــى انـــه یجـــب علـــى ٨٠(

  ) .١٢٦،  ١٩٨٣%) فأكثر من آراء الخبراء (بلوم وآخرون ، ٧٥الحصول على نسبة إتفاق (

ك القیــــادي ومقیــــاس الســــمات بإیجــــاد الصــــدق الــــذاتي الســــتبیان الســــلو البــــاحثینكمــــا قــــام 

الشخصـــیة مـــن خـــالل الجـــذر التربیعـــي للثبـــات،إذ كـــان الصـــدق الـــذاتي الســـتبیان الســـلوك القیـــادي 

) وعلیــه فـــإن االداتــین تتمیـــزان ٠.٩٦(اتي لمقیــاس الســـمات الشخصــیة) وكــان الصــدق الـــذ٠.٩١(

.ة للمدربینیبصدق عال للقیاس الذي وضعا من أجله أال وهو السلوك القیادي والسمات الشخص

ثبات مقیاسا البحث ٢-٤-٣
یعد الثبـات مـن أهـم الصـفات الـذي یجـب ان یتصـف بـه االسـتبیان او المقیـاس ، والثبـات 

"هو أن یعطي االختبار النتائج نفسها إذا اعید االختبار على االفراد أنفسهم وفي الظروف نفسـها" 

  ) . ٦٨،  ١٩٨٩(المندالوي ، 

اب معامــل الثبــات طریقــة االختبــار وٕاعــادة تطبیــق االختبــار فــي حســالبــاحثینإذ اســتخدم 

)test-retest) العبــین ضــمن مجتمــع البحــث . مــع ٥) ، وتــم تطبیــق االســتبیان والمقیــاس علــى (

 ٢٠٠٢مراعاة الظروف نفسها بالنسبة للتطبیق االول والثاني هذا ما أشـار الیـه (زكریـا وآخـرون ، 

یومًا الهدف من ذلك هو إیجاد معامل  ٢٠-١٠ین التطبیقین ) الى انه تتراوح المدة عادة ب١٤١، 

) بین درجات التطبیق االول والثاني ألداتي البحث ، اذ ان person–االرتباط البسیط لـِ (بیرسون 

) وهـــي قیمـــة (ر) المحتســـبة تحـــت نســـبة ٠.٨٣معامـــل الثبـــات ألســـتبیان الســـلوك القیـــادي بلغـــت (

) وأیضــًا كــان معامــل ٠.٨٠وكانــت قیمــة (ر) الجدولیــة () ٣) وأمــام درجــة حریــة (٠.٠٥الخطــأ (

) وهــي قیمــة (ر) المحتســبة تحــت نســبة الخطــأ ٠.٩٤الثبــات لمقیــاس الســمات الشخصــیة بلغــت (

: الخبراء والمختصین
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ســتبیان ا) وهــذا یــدل علــى ان ٠.٨٠) وكانــت قیمــة (ر) الجدولیــة (٣حریــة () وأمــا درجــة٠.٠٥(

.السلوك القیادي والسمات الشخصیة یتمتعان بثبات عالي

التجربة االستطالعیة  ٥-٣
للوقــوف بنفســه علــى الســلبیات واالیجابیــات التــي البــاحثینهــي عبــارة عــن إجــراء یقــوم بــه 

ــــد تنفیــــذ التجربــــة الرئیســــیة و قــــام  ــــاء إجــــراء االختبــــار لتفادیهــــا عن ــــه اثن ــــة الباحثینــــانتقابل بالتجرب

ـــین وكـــانوا مـــن ضـــمن عینـــة المجتمـــع البحـــ٣االســـتطالعیة علـــى ( ـــذین اســـتبعدوا مـــن ) العب ث ال

التجربة الرئیسیة ، الهدف من هذه التجربة هي : 

مدى وضوح تعلیمات إستبیان السلوك القیادي ومقیاس السمات الشخصیة .-

اثناء التجربة الرئیسیة .الباحثینمعرفة الصعوبات التي قد تواجه -

التأكد من كفاءة فریق العمل المساعد .-

بة عن إستبیان السلوك القیادي ومقیاس السمات الشخصیة .معرفة الزمن المستغرق لإلجا-

التجربة الرئیسة  ٦-٣
تم تطبیق إستبیان السلوك القیادي ومقیاس السمات الشخصیة للمدربین على عینة البحث 

االشـــراف الریاضـــي والفنـــي) العبـــًا یمثلـــون الكلیـــات ضـــمن وحـــدة ٩٣االساســـیة البالغـــة عـــددهم (

  . ٢٠٠٩/٢٠١٠لدراسي لجامعة الموصل للعام ا

الوسائل اإلحصائیة ٧-٣
) فــي SPSSالوســائل االحصــائیة االتیــة مــن خــالل االســتعانة ببرنــامج (البــاحثیناســتخدم 

الحاسوب االتي :

الوسط الحسابي .-

االنحراف المعیاري .-

النسبة المئویة .-

معامل االرتباط البسیط .-

  )١٩٩٩المتوسط الفرضي. (التكریتي والعبیدي، -
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عرض النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا  -٤
یمتلــك مــدربو األلعــاب الریاضــیة مســتویات ایجابیــة فــي بعــدي الســلوك القیــادي والســمات 

الشخصیة.

  )٢الجدول (

قیاس درجة السلوك القیادي ببعدیه (العمل والعالقات اإلنسانیة) ودرجة السمات الشخصیة 

لمدربي األلعاب الریاضیة في جامعة الموصل

المعالم

المتغیرات

المتوسطع±-س

الفرضي
  الفرق

الكلياألبعادالكلياألبعاد

السلوك
٤٩.٤٤العمل

٩٩.١٧  
٦.٥٨

٨٠  ١٣.٠٧  
معنوي ٤٩.٧٣٦.٤٩العالقات

٨٦.٤٤١٣.٤٥٦٠السمات الشخصیة

لقیـادي ببعدیـه ) مضـمون الهـدف األول وهـو التعـرف علـى السـلوك ا٢الجـدول (یتبین من

(العمـــل والعالقـــات االنســـانیة) والســـمات الشخصـــیة مـــن خـــالل الوســـط الحســـابي لبعـــدي الســـلوك 

) واالنحــــراف المعیــــاري لبعــــد العمــــل هــــو ٤٤,٤٩القیــــادي ، فالوســــط الحســــابي لبعــــد العمــــل هــــو (

عـد ) واالنحـراف المعیـاري لب٧٣,٤٩لبعـد العالقـات االنسـانیة هـو ( ي) ، اما الوسـط الحسـاب٥٨,٦(

) ٩٩.١٧والوســـط الحســـابي لكـــال بعـــدي الســـلوك القیـــادي بلـــغ () ٤٩,٦العالقـــات االنســـانیة هـــو (

ویبین الجدول ایضـًا الوسـط الحسـابي للسـمات الشخصـیة والبـالغ )١٣.٠٧وبانحراف معیاري قدره (

) ٨٠)، والمتوســط الفرضــي لبعــدي الســلوك القیــادي (٤٥,١٣) واالنحــراف المعیــاري لهــا (٤٤,٨٦(

) وظهـــرت النتـــائج معنویـــة البعـــاد الســـلوك القیـــادي وســـمات الشخصـــیة ٦٠ت الشخصـــیة (وللســـما

للمدربین من خالل اجابات العبیهم (عینة البحث).

هـــذه المعنویـــة الـــى ان الســـلوك القیـــادي ببعدیـــه (العمـــل والعالقـــات البـــاحثینلـــذلك یعـــزو 

، ل والعمـل فـي مهنتـه كمـدربلتعامـاالنسانیة) للمدربین كان ایجابیًا ، وهذا دلیـل علـى نجـاح الیـة ا

) ، اذ ذكـــرا ان "مـــن ٢٠٠١وهــذه النتیجـــة تتفـــق تمامـــًا مــع مـــا جـــاء فـــي دراســة (حمـــدون والطالـــب 

متطلبـــات انجـــاح العملیـــة القیادیـــة فـــي التـــدریب الریاضـــي مـــا تملیـــه هـــذه العملیـــة مـــن ســـلوك علـــى 

ملیـة التدریبیـة االنجـاز المدرب الریاضي الى سـلوكه مـع العبیـه لكـي تحقـق فـي مجمـل اطـراف الع

العالي ، وعلیه مـن الضـروري ان یهـتم المـدرب بالعالقـات االنسـانیة الـى جانـب اهتمامـه بالعمـل".

) اذ ٢٠٠٢) وكـذلك تتفـق هـذه الدراسـة مـع دراسـة (احمـد قاسـم ١٣٨، ٢٠٠١(حمدون والطالب ، 

الـذي یهـتم ببعـدي العمـل اشار "ان النمط القیـادي السـاند فـي الفـرق الریاضـیة هـو الـنمط المتكامـل 

والعالقـــات االنســـانیة ، وهـــذا مؤشـــر ایجـــابي فـــي ادارة دفـــة القیـــادة فـــي االندیـــة الریاضـــیة بفعالیـــة 
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وكفـاءة" هـدفنا هـو تحقیـق افضــل المراتـب فـي المنافسـات الرسـمیة مــن خـالل الحصـول علـى اكبــر 

ار الیــــه (راتــــب، تتفــــق مــــع مــــا اشــــ) وهــــذه النتیجــــة ١٠٤،  ٢٠٠٢( االیتــــوتي، قــــدر مــــن النقــــاط.

وجــــود مــــدربین اكفــــاء و ذوي خبــــرات تدریبیــــة وتربویــــة واجتماعیــــة عالیــــة اذ یهتمــــون ان  )٢٠٠٠

بالعبـیهم مـن حیـث اعـدادهم بـدنیًا وفنیـًا للـدخول فـي البطـوالت الرسـمیة وفـي نفـس الوقـت یهتمـون 

م العالقــــات بالعالقــــات االنســــایة ایضــــًا" فبالنســــبة للقائــــد الــــذي یركــــز علــــى تعزیــــز العالقــــات یــــدع

التعاونیــة واالیجابیــة مــع افــراد مجموعتــه ، واالحتفــاظ بمثــل هــذه العالقــات یكــون اكثــر اهمیــة مــن 

االهتمــام بانجــاز واجبــات العمــل . ومــن ناحیــة اخــرى فــان القائــد الــذي یركــز علــى العمــل یــرى ان 

كثـــر اهمیــة مـــن االفــراد فــي مجموعتـــه یمثــل هــدفًا رئیســـیًا ، فالتقــدم فــي العمـــل وانجــاز الواجبــات ا

  ) .٣٨١،  ٢٠٠االحتفاظ بالعالقات" (راتب ، 

٢-٤�Δϳѧλ Χηϟ�ΕΎϣγϟϭ�ϱΩΎϳϘϟ�ϙϭϠγϟ�ϱέϳϐΗϣ�ϥϳΑ�Δϗϼόϟ�ΞΎΗϧ�ν έϋ
وتحلیلھا ومناقشتھا.

  )٣الجدول (

ة یبین العالقة االرتباطیة بین السلوك القیادي والسمات الشخصیة لمدربي وحدة الریاض

ممن وجهة نظر العبیهالجامعیة

المعالم اإلحصائیة

المتغیرات
(ر) الجدولیة(ر) المحتسبة  ع±  - س

٩٩.١٧١٣.٠٧السلوك القیادي
٠.١٧٣  ٠.٣٠٣  

٨٦.٤٤١٣.٤٥السمات الشخصیة

بایجـاد العالقـة االرتباطیـة بـین السـلوك القیـادي الباحثینلغرض تحقیق الفرض الثاني قام 

) یوضــح ذلــك اذ كانــت العالقــة ٣یاضــیة والجــدول (والســمات الشخصــیة لمــدربي العــاب الوحــدة الر 

) اذن ان قیمــــة (ر) الجدولیــــة هــــي ٩١) وامــــام درجــــة حریــــة (٠٥,٠معنویــــة تحــــت نســــبة الخطــــأ (

) وهــي اكبــر مــن قیمــة (ر) الجدولیــة ، وهــذا ٣٠٣,٠) فیمــا كانــت قیمــة (ر) المحتســبة (١٧٣,٠(

  ث.یدل على معنویة العالقة بین المتغیرین المستقلین في البح

ســبب ذلــك وجــود خطــوط اساســیة بــین الســلوك القیــادي مــن حیــث العمــل البــاحثینویعــزو 

والعالقــات االنســانیة بكــل جوانبهــا مــع اغلــب الســمات الشخصــیة ، أي قــد تكــون بعــض الســـمات 

ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالسلوك القیادي وهذه السمات تكون الغالبة في شخصـیة الكثیـر مـن المـدربین 

) اذ ٢٠٠١) نقـًال مــن دراسـة (حمـدون والشــیخو ١٩٧٣ة تتفــق مـع دراسـة (كیــث دیفـز وهـذه العالقـ

اشــارت (كیــث) الى"وجــود عالقــة ایجابیــة بــین بعــض الســمات الشخصــیة ونمــط الســلوك القیــادي" 

) اذ ذكـــر فیهـــا "ان الســـمات الشخصـــیة والقـــدرات ٢٠٠٠وتتفـــق هـــذه العالقـــة مـــع دراســـة (الوتـــار 

لریاضــــیة االخــــرى ، اذ تظهــــر التــــأثیرات االجتماعیــــة والثقافیــــة العامــــة القیادیــــة لمــــدربي االلعــــاب ا
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والمقدرة االكادیمیة والتربویة في استیعاب الالعبین التي بدورها تؤدي الى تماسك المجموعة وعدم 

تصــدعها ، وتجعلهــم یبتعــدون عــن العصــبیة والعدوانیــة وغیرهــا مــن ســمات الشخصــیة التــي یــؤثر 

لمـدرب بصـفته وذلـك یؤیـد لنـا العالقـة المسـتخرجة مـا بـین السـلوك القیـادي لسلبًا في الالعبین ... 

وبــین ســماته الشخصــیة الظــاهرة التــي تعــزز مســتوى ســلوكه وتعطیــه المالمــح التربویــة والقیادیــة، 

) ، وكمـا ذكـر (مصـطفى حسـین واحمـد ٢٢،  ٢٠٠٠العامة لالداء في اثنـاء التـدریب " (الوتـار ، 

وممیـزات لتحقیـق اهـداف الهیئـة ائـد بسـمات شخصـیة معینـة ودوافـع ع القكمال) انه "یجـب ان یتمتـ

او المنظمــة ، وهنــاك العدیــد مــن الســمات الشخصــیة التــي تــرتبط بفاعلیــة القیــادة كالثقــة بــالنفس ، 

بـان التقـاء البـاحثینوالطموح ، والقدرة لحل المشكالت ، واالمانة وغیر ذلك من السـمات" . ویـرى 

یجابیــة والســلوك القیــادي االنســب مــع بعضـها فــي مــدرب مــا یكــون لــه نتــائج السـمات الشخصــیة اال

، وان تتــوافر لــه بعــض مــن الثقــة بــالنفسد ان یتمتــع بقــدر ممیــزة وجیــدة جــدًا  ، لــذلك ان المــدرب "البــ

، ان خصائص القائد النـاجح تتطلـب وجـود قـدرة غیـر لحزم في اختیار القرارات البدیلةالمهارات كالسرعة وا

) ومـن خـالل مـا ٨٨،  ٢٠٠٨لى االقناع وقوة االرادة ، وحصیلة كبیرة من المعرفة " (الصـلیبي، عادیة ع

ســبق یتضــح لنــا ان "بعــض الســمات الشخصــیة فــي القــادة ســتكون اكثــر فاعلیــة فــي بعــض المواقــف اكثــر 

وضـاع ذلــك الموقـف فضــًال عـن ســمات القائــد أمـن غیرهــا فـي مواقــف أخـرى عــن طریـق معرفــة ظــروف و 

  ) .٥١، ١٩٩٥، . (الخیاطة" الشخصی

االستنتاجات والتوصیات  -٥
ستنتاجات اال١-٥
لعاب في وحدة التربیة الریاضیة والفنیة في جامعـة الموصـل بدرجـة عالیـة مـن یتمتع مدربو األ .١

السلوك القیادي والسمات الشخصیة من وجهة نظر العبیهم.

ارتباطــًا ایجابیــًا لســمات الشخصــیة للمــدربین مــع متغیــر اببعدیــه یــرتبط متغیــر الســلوك القیــادي  .٢

من وجهة نظر العبیهم.

التوصیات ٢-٥
مایأتي :الباحثینفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها یوصي 

العمــل علــى دعــم الســلوك القیــادي مــن خــالل فــتح دورات تقویمیــة لالهتمــام بالعمــل والعالقــات .١

اإلنسانیة للمدربین .

ســمات الشخصــیة مــن خــالل فــتح دورات وٕاقامــة نــدوات ریاضــیة لتفعیــل العمــل علــى تطــویر ال.٢

الخصــوص الســمات الشخصــیة للوصــول الــى أفضــل المســتویات بالجانــب النفســي للمــدربین و 

الریاضیة .

اختیار المدربین األكفاء لتولي مهمة التدریب لالعبین لتحقیق اإلنجازات الممیزة ..٣
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المصادر
؛ ســـمات الشخصـــیة وعالقتهـــا باالنمـــاط القیادیـــة لـــدى اعضـــاء االیتـــوتي ، احمـــد قاســـم محمـــد.١

الهیئـات االداریــة لألندیــة الریاضـیة فــي محافظــات إقلــیم كوردسـتان (رســالة ماجســتیر ، جامعــة 

) .٢٠٠٢صالح الدین ، كلیة التربیة الریاضیة ، 

بسطویســــي ، احمــــد ؛ اســــس ونظریــــات التــــدریب الریاضــــي : (قــــاهرة ، دار الفكــــر العربــــي ، .٢

١٩٩٩. (

بلـــوم، بنیـــامین واخـــرون، تقیـــیم تعلـــم الطالـــب التجمیعـــي والتكـــویني، ترجمة:محمـــد امـــین مفتـــي .٣

.١٩٨٣واخرون، القاهرة، 

بوحـــوش ، عمـــار و محمـــود ، محمـــد ؛ منـــاهج البحـــث الععلمـــي اســـس وأســـالیب : (عمـــان ، .٤

) .١٩٨٩مكتبة المنار ، 

لیاقـة البدنیـة وعالقتهـا بنتـائج الفـرق بیستون، اكرم احمد، بعض القیاسات الجسمیة وعناصر ال.٥

الندیــة الدرجــة الممتــازة فــي محافظــة اربیــل، رســالة ماجســتیر ، جامعــة صــالح الــدین ، كلیــة 

.٢٠٠٩التربیة الریاضیة، 

اهللا ، سمیرة یوسف ؛ السلوك القیادي لمدیري المدارس االبتدائیة وعالقته باالداء المهنـي جار.٦

).٢٠٠٥جامعة الموصل ، كلیة التربیة ، للمعلمین : (رسالة ماجستیر ، 

جلدة ، سامر ؛ السلوك التنظیمي والنظریـات االداریـة الحدیثـة ، الطبعـة االولـى (عمـان ، دار .٧

) .٢٠٠٩اسامة للنشر ، 

:ط وتطبیــق وقیـادة ، الطبعــة االولــى، مفتــي ابـراهیم ؛ التــدریب الریاضـي الحــدیث تخطـیحمـادة.٨

) .١٩٩٨(قاهرة ، دار الفكر العربي ، 

حمــدون ، راشــد ، والطالــب ، ضــیاء ؛ الســلوك القیــادي لمــدربي العــاب الســاحة والمیــدان كمــا .٩

یدركها الالعبون (بحث منشور في مجلـة الرافـدین للعلـوم الریاضـیة ، جامعـة الموصـل المجلـد 

) .٢٠٠٠السادس ، العدد العشرون ، 

بــنمط القیــادة فــي إتخــاذ حمــدون ، راشــد و الشــیخو ، فیصــل ؛ الســمات الشخصــیة وعالقتهــا .١٠

القرار لمدربي المنتخبات الوطنیة العراقیة بكرة الید : (بحث منشور في مجلة الرافـدین للعلـوم 

الریاضـیة ، جامعـة الموصـل الریاضـیة ، جامعــة الموصـل ، المجلـد السـابع ، العـدد الخــامس 

) .٢٠٠١والعشرون ، 

ي ألقســام كلیــات جامعــة الموصــل فــي الخیــاط ، أســماء عبــد الــرحیم ؛ تقــویم المنــاخ التنظیمــ.١١

)١٩٩٥ضوء أسالیب القیادة فیها :(رسالة ماجستیر ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة ،

التطبیقات) ، الطبعة الثالثة : (قاهرة –الراتب ، أسامة كامل ؛ علم نفس الریاضة (المفاهیم .١٢

) .٢٠٠٠، دار الفكر العربي ، 
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داري ، الطبعـــة االولـــى : (عمـــان ، مكتبـــة المجتمـــع ربیـــع ، هـــادي مشـــعان ؛ علـــم الـــنفس اال.١٣

) .  ٢٠٠٨العربي للنشر والتوزیع ، 

رهیـــف ، علـــى هـــداد ؛ أضـــواء علـــى العـــاب الســـاحة والمیـــدان : (بغـــداد ، مطبعـــة الجـــاحظ ، .١٤

١٩٧١. (

زكریا محمد (وآخرون) ؛ مبادئ القیاس والتقویم في التربیة : (عمان ، الدار العلمیة والدولیة .١٥

) .٢٠٠٢الثقافة للنشر والتوزیع ،  ودار

زكي محمد و محمد حسن ؛ المدرب الریاضي اسس العمل في مهنة التدریب : (االسـكندریة .١٦

) .١٩٩٧، منشأة المعارف ، 

شرف ، عبد الحمید ؛ االإدارة فـي التربیـة الریاضـیة ، الطبعـة االولـى : (قـاهرة ، دار الكتـاب .١٧

) .١٩٩٠للنشر ، 

یـد المسـلم ؛ الجـودة الشـاملة وأنمـاط القیـادة التربویـة ، الطبعـة االولـى : الصلیبي ، محمـود ع.١٨

) ٢٠٠٨(عمان ، دار الحامد للنشر والتوزیع ، 

الضـــمد ، عبـــد الســـتار جبـــار ؛ علـــم الـــنفس فـــي الریاضـــة ، الطبعـــة االولـــى : (عمـــان ، دار .١٩

) .٢٠٠٣الخلیج للنشر والتوزیع ، 

نة اإلحصائیة : (عمـان ، دار الشـروق للنشـر ، طشطوش ، سلیمان محمد ؛ اساسیات المعی.٢٠

٢٠٠١ . (

ــــة والســــلوك المنظمــــي، ط.٢١ ــــل، هــــاني عبــــد الــــرحمن االدارة التربوی ، عمــــان، مطبعــــة ١الطوی

.١٩٨٦الجامعة، 

ــــــد الخــــــالق ، عصــــــام ؛ التــــــدریب الریاضــــــي نظریــــــات .٢٢ تطبیقــــــات ، الطبعــــــة التاســــــعة –عب

) .١٩٩٩(االسكندریة ، ب.م ، 

؛ موســوعة االختبــارات النفســیة للریاضــین ، الطبعــة االولــى : (قــاهرة عــالوي ، محمــد حســن .٢٣

) .١٩٩٨،دار الكتاب للنشر ، 

كــر العربـــي ، رب الریاضـــي ، : (القــاهرة ، دار الفعــالوي ، محمــد حســـن ؛ ســیكولوجیة المــد.٢٤

٢٠٠٢. (

،بغــداد، مكتــب ١علــي، عــادل والخیــاط، علــى ، ملخصــات بحــوث فــي التربیــة الریاضــیة ، ج.٢٥

.٢٠٠٠للطباعة، العادل

علیوي ، غنیة ذیاب ؛ االنماط القیادیة لمدیري المدارس االعدادیة وعالقتها بالرضا الوظیفي .٢٦

) .٢٠٠٥: (اطروحة دكتوراه ، جامعة المستنصریة ، كلیة التربیة ، 

عیاصرة ، على احمد ؛ القیادة والدافعیة في الدارة التربویة ، الطبعة االولـى : (عمـان ، دار .٢٧

) .٢٠٠٦د للنشر والتوزیع ، الحام
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محمــد ، جاســم محمــد ؛ المــدخل الــى علــم الــنفس العــام ، الطبعــة االولــى : (عمــان ، ددار .٢٨

)٢٠٠٤الثقافة للنشر والتوزیع ، 

ــــًا .٢٩ المــــدهون ، موســــى و الجــــزراوي ، ابــــراهیم ؛ تحلیــــل الســــلوك التنظیمــــي ســــیكولوجیًا وٕاداری

) ١٩٩٥، المركـز العربـي للخـدمات الطالبیـة ، للعاملین والجمهور ، الطبعـة االولـى (عمـان 

.

المعایطــــة ، عبــــد العزیــــز عطــــاهللا ؛ االدارة المدرســــیة فــــي ضــــوء الفكــــر االداري المعاصــــر ، .٣٠

) .٢٠٠٧الطبعة االولى : (عمان ، دار الحامد للنشر والتوزیع ، 

ضــي : المنـدالوي ، قاســم حســن ؛ االختبــارات والقیاســات ومبــادئ االحصــاء فــي المجــال الریا.٣١

) .١٩٨٩(بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، 

النشــار ، عــادل محمــد عیســوس ؛ الســلوك القیــادي وعالقتــه بالقــدرة علــى التفكیــر االبتكــاري .٣٢

لدى طالب كلیـة التربیـة الریاضـیة جامعـة المنیـا : (بحـث منشـور فـي المجلـة العلمیـة للتربیـة 

) . ١٩٩٥البدنیة والریاضیة ، جامعة حلوان ، المجلد االول ، 

الوتار ، ناظم شاكر ؛ السلوك القیادي لمدربي االلعاب الریاضیة : (بحث منشور في مجلة .٣٣

سادس ، العدد الثامن عشر ، الرافدین للعلوم الریاضیة ، جامعة الموصل ، المجلد ال

٢٠٠٠(.
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الریاضیةعاب لقائمة السلوك القیادي لمدربي األ 

وتصمیم ولیم فایفرو وجون جونزالمعد من قبل محمد اسماعیل یوسف

) فقــرة وتــتم االجابــة ٤٠ویتكــون مــن ( نمــدربیلهــذا االســتبیان یقــیس نمطــین مــن الســلوك القیــادي ل

علیها باختیار احدى البدائل ادناه.

االجابة بـ(دائما) تعطى ثالث درجات..١

االجابة بـ(احیانا) تعطى درجتان..٢

االجابة بـ(نادرا) تعطى درجة واحدة..٣

نادراً أحیاناً دائماً   قرةالف  ت

یترك المدرب الحریة الكافیة لالعبین في أثناء التدریب والسباقات.١

یتصرف المدرب كالمتحدث باسم الالعبین في الساحة والمیدان.٢

یحث المدرب الالعبین لبذل جهد اكبر في التدریب لتحقیق االنجاز العالمي .٣

تخدام اسالیب جدیدة في التدریب یشجع المدرب الالعبین على اس .٤

یمارس المدرب عملیة التفویض في تعامله مع الالعبین .٥

یحدد المدرب مسبقًا لالعبین نوع التدریب وطریقة تنفیذه .٦

المدرب قادر على تفهم الالعبین وظروفهم .٧

یعقد المدرب اجتماعات دوریة لبحث مشكالت التدریب مع الالعبین.٨

یحسن المدرب ادارة الوقت في ادائه لمهماته.٩

یحاول المدرب تقدیم المساعدة في حل مشكالت الالعبین .١٠

یسعى المدرب الى االرتقاء بمستوى تدریبه قیاسًا بالمدربین االخرین المتقدمین .١١

یمثل المدرب الالعبین في االجتماعات التي یتم عقدها .١٢

جاد مناخ تعاوني بین الالعبین یسعى المدرب الى ای.١٣

یسعى المدرب الى اعتماد مبدأ الحوافز والمكافأة لالعبین .١٤

یسعى المدرب الى قدرات وامكانیة الالعبین بدرجة عالیة.١٥

یصرف المدرب وقتًا في شرح تفصیالت عملیة التدریب .١٦

ویر الالعبین یسعى المدرب الى اجراء لقاءات ریاضیة مع فرق اخرى لتط.١٧

تسیر االمور في التدریب كما یخطط لها المدرب .١٨

یشجع المدرب الالعبین على استثمار فرص تحقیق االنجاز .١٩

ینظم المدرب العمل المطلوب.٢٠

یعامل المدرب الالعبین باحترام.٢١

یعطي المدرب وقتا كافیا لمقابلة الالعبین كال على حدة.٢٢

رب بالالعبینیثق المد.٢٣
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نادراً أحیاناً دائماً   قرةالف  ت

یتحدث المدرب باسم الالعبین بحضور الزوار والمقابالت.٢٤

یحرص المدرب على ان یخضع افكاره للمناقشة قبل تطبیقها .٢٥

یتقبل المدرب اراء الالعبین فرصة لتوظیف المهارات.٢٦

یهیئ المدرب لالعبین فرصة لتوظیف مهاراتهم .٢٧

والتطویریشجع المدرب على االبتكار.٢٨

یبادر المدرب في السؤال عن احوال الالعبین.٢٩

یسعى المدرب جاهدا الى االحتفاظ بمعدل عال من االداء.٣٠

یتردد المدرب في السماح باي حریة لالعب في التصرف اثناء التدریب.٣١

یشجع المدرب على المبادرة في التصرف في مواقف التدریب .٣٢

هدًا الى حسم ما یظهر من خالفات بین الالعبینیسعى المدرب جا.٣٣

یرفض المدرب توضیح تصرفاته في العمل.٣٤

یوفر المدرب فرص كافیة الجراء اتصاالت غیر رسمیة بالالعبین.٣٥

یقوم المدرب باعالم الالعبین بالمستجدات والتقنیات الحدیثة بالتدریب.٣٦

تقنیات الحدیثة بالتدریبیحث المدرب على استعمال االجهزة وال.٣٧

یحث المدرب على استعمال االجهزة والتقنیات الحدیثة بالتدریب .٣٨

یتصرف المدرب دور التشاور مع الالعبین.٣٩

یحث المدرب على استمرار التقدم في االداء.٤٠
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قائمة السمات الشخصیة للمدرب الریاضي

تصمیم: محمد حسن عالوي

بدرجة

یرةكب

بدرجة

متوسطة

بدرجة

قلیلة

  ال هذا

  وال ذاك

بدرجة

قلیلة

بدرجة

متوسطة

بدرجة

كبیرة

قادر على اتخاذ 

  القرار
١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  

غیر قادر على 

اتخاذ القرار

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  واثق من نفسه
غیر واثق من 

نفسه

یتحمل المسؤولیة  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ال یحتمل المسؤولیة

اجتماعي  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  منطوي

غیر حازم  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  حازم

طموح  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  غیر طموح

متشائم  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  متفائل

غیر ثابت انفعالیاً   ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ثابت انفعالیاً 

مرن  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  غیر مرن

یتحمل الضغوط 

النفسیة
١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  

ال یتحمل الضغوط 

النفسیة

ذكي واجتماعي  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  غیر ذكي اجتماعیاً 

غیر متعاطف  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  متعاطف

غیر مبدع ومبتكر  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  مبدع ومبتكر

وعي منخفض 

بالذات
وعي عالي بالذات  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

غیر قیادي  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  قیادي
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جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قســـم التربیة الریاضیــة

استمـارة استبیـان 

تحیة طیبة .... 

..................................................................المحترم الالعبعزیزي 

بمستوى االنجاز وعالقتها لقیاس السلوك القیادي للمدربینبین یدیك استمارة استبیان (

) ٣اسئلة ولكل سؤال (جامعة الموصل) . تتضمن مجموعة فقرات على شكل فرق كلیات ل

قراءة الفقرات بدقة ثم االجابة علیها الباحثیناختیارات (بدائل) وهي (دائمًا ، أحیانًا ، نادرًا) یرجو 

) تحت احد االختیارات وعدم ترك اي فقرة من بكل صدق وصراحة وذلك بوضع عالمة (

، وذلك باالجابة على هذا فقرات االستبیان بال اجابة ، لذا ارجو منكم مساعدتي في اتمام عملي

االستبیان ، إجابتك تخدم الحركة العلمیة والریاضیة .

مع خالص شكري وتقدیري

العمر : 

التحصیل الدراسي : 

مكان العمل : 

الباحثان
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قائمة السلوك القیادي لمدربي وحدة اإلشراف في جامعة الموصل

نادراً أحیاناً دائماً   الفقرة  ت

حریة الكافیة لالعبین في أثناء التدریب والسباقاتیترك المدرب ال.١

یحث المدرب الالعبین على بذل جهد اكبر في التدریب لتحقیق االنجاز العالمي .٢

یشجع المدرب الالعبین على استخدام اسالیب جدیدة في التدریب .٣

یمارس المدرب عملیة التفویض في تعامله مع الالعبین   .٤

رب مسبقًا لالعبین نوع التدریب وطریقة تنفیذهیحدد المد   .٥

المدرب قادر على تفهم الالعبین وظروفهم    .٦

یعقد المدرب اجتماعات دوریة لبحث مشكالت التدریب مع الالعبین.٧

یحسن المدرب ادارة الوقت في ادائه لمهماته.٨

یحاول المدرب تقدیم المساعدة في حل مشكالت الالعبین .٩

یسعى المدرب الى االرتقاء بمستوى تدریبه قیاسًا الى المدربین االخرین المتقدمین .١٠

یمثل المدرب الالعبین في االجتماعات التي یتم عقدها ..١١

یسعى المدرب الى ایجاد مناخ تعاوني بین الالعبین .١٢

یسعى المدرب الى اعتماد مبدأ الحوافز والمكافأة لالعبین .١٣

یصرف المدرب وقتًا في شرح تفصیالت عملیة التدریب .١٤

یسعى المدرب الى اجراء لقاءات ریاضیة مع فرق اخرى لتطویر امكانیة الالعبین .١٥

تسیر االمور في التدریب كما یخطط لها المدرب ..١٦

یشجع المدرب الالعبین على استثمار فرص تحقیق االنجاز .١٧

بین باحترامیعامل المدرب الالع.١٨

یثق المدرب بالالعبین.١٩

یحرص المدرب على ان یخضع افكاره للمناقشة قبل تطبیقها .٢٠

یهیئ المدرب لالعبین فرصة لتوظیف مهاراتهم .٢١

یشجع المدرب على المبادرة في التصرف في مواقف التدریب .٢٢

لالعبینیسعى المدرب جاهدًا الى حسم ما یظهر من خالفات بین ا.٢٣

یحث المدرب على استعمال االجهزة والتقنیات الحدیثة بالتدریب .٢٤

یتصرف المدرب دور التشاور مع الالعبین.٢٥
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جامعة الموصل

كلیة التربیة األساسیة

قسـم التربیة الریاضیة

استمارة استبیــان 

تحیة طیبة .... 

................المحترم..................... الالعب عزیزي

بین یدیك استمارة استبیان (السمات الشخصیة للمدرب الریاضي) یتكون هذا االستبیان 

) ٧) سمة لشخصیة المدرب الریاضي وعكسها في نفس الفقرة ولكل سمة وعكسها (١٥من (

، بدرجة بدائل وهي (بدرجة كبیرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قلیلة ، الهذا وال ذاك، بدرجة قلیلة

قراءة السمات وعكسها بدقة ثم االجابة علیها بكل الباحثینمتوسطة ، بدرجة كبیرة) ، یرجو 

صدق وصراحة وذلك برسم دائرة حول الرقم الذي یكون تحت البدیل المناسب ، ویرجى عدم ترك 

ذا اي سمة وعكسها بال اجابة ، لذا ارجو منكم مساعدتي في اتمام عملي وذلك باالجابة على ه

االستبیان ، اجابتك تخدم الحركة العلمیة والریاضیة 

مع خالص شكري وتقدیري

العمر : 

التحصیل الدراسي : 

مكان العمل : 

الباحثان
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قائمــة السمــات الشخصیـــة للمـــدرب الریاضــــي

بدرجة

كبیرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة

قلیلة

  ال هذا

  وال ذاك

بدرجة

قلیلة

بدرجة

متوسطة

بدرجة

كبیرة

قادر على اتخاذ 

  القرار

غیر قادر على 

اتخاذ القرار

واثق من نفسه
غیر واثق من 

نفسه

یتحمل المسؤولیةال یحتمل المسؤولیة

اجتماعيمنطوي

غیر حازمحازم

طموحغیر طموح

متشائممتفائل

غیر ثابت انفعالیاً ثابت انفعالیاً 

مرنغیر مرن

یتحمل الضغوط 

النفسیة

ال یتحمل الضغوط 

النفسیة

ذكي واجتماعيغیر ذكي اجتماعیاً 

غیر متعاطفمتعاطف

غیر مبدع ومبتكرمبدع ومبتكر

وعي منخفض 

بالذات
وعي عالي بالذات

ر قیاديغیقیادي


