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١٦/٩/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ١/٧/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ة العالقة بین التفاؤل والسلوك القیادي لدى مدربي دوري تتحدد مشكلة البحث في معرف

مستوى  الىم وهدف البحث إلى التعرف ٢٠٠٦-٢٠٠٥النخبة العراقي بكرة القدم للموسم الكروي 

التفاؤل لدى مدربي اندیة دوري النخبة بكرة القدم في الدوري العراقي ، والتعرف على نمط السلوك 

، بأن هناك الباحثان قدرو  بة بكرة القدم في الدوري العراقي.القیادي لمدربي اندیة دوري النخ

عالقة ذات داللة معنویة بین مستوى التفاؤل والسلوك القیادي لمدربي اندیة دوري النخبة بكرة 

  القدم في الدوري العراقي .

المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة المشكلة . أما عینة البحث فبلغت ثانواستخدم الباح

) العبًا أساسیًا مثلوا مختلف ٥٠ربین مثلوا اندیة دوري النخبة العراقي بكرة القدم و () مد١٠(

وجود أربعة أنماط متباینة للسلوك القیادي لدى مدربي أندیة  انمراكز اللعب . واستنتج الباحث

م النخبة بكرة القدم ، وان اهتمام مدربي اندیة النخبة بكرة القدم بالعمل ال یختلف عن اهتمامه

التأكید على اعتماد مستوى التفاؤل بنظر االعتبار عند  انبالعالقات اإلنسانیة ، وأوصى الباحث

انتقائهم لتدریب أندیة دوري النخبة بكرة القدم، واعتماد مدربي أندیة دوري النخبة من نمط السلوك 

لوطنیة ولكافة القیادي المتمثل باهتمام عاٍل بالعمل والعالقات اإلنسانیة لتدریب المنتخبات ا

المستویات (الناشئین ، الشباب ، الوطني) .
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The problem of the research was identifying the relationship
between optimism and leadership behavior in coaches of the football
league for the season 2005-2006 .

The Aim of the Study :
. Identifying the level of optimism of the coaches of football league .
. Identifying the pattern of leadership behavior of the coaches of Iraqi

Football league .
. Identifying the relationship between the level of optimism and

leadership behavior in coaches of Iraqi football league .

The Hypothesis of the Study :
There is a significant relationship between the level of optimism

and leadership behavior of coaches of Iraqi football league .

The Subjects :
The subjects were (10) coaches of the Iraqi fooball and (50)

starters who represented different positions in teams.

Conclusions :
. There are four different patterns of leadership behavior of coaches of

Iraqi football league .
. The coaches interest in work is not different from their interest in human

relationship.

Recommendations:
. Taking into consideration the level of optimism when selecting coaches

to coach elite football clubs.
. The great in teres in work and human relationship to coach national

clubs of all ages.

التعریف بالبحث : -١
المقدمة وأھمیة البحث :١-١

مهمة إذ یلعب دورًا هامًا في حیاتنا الیومیة وفي یعد التفاؤل أحد السمات النفسیة ال

تصرفاتنا وفي عالقتنا بغیرنا ، وعلى الرغم من أهمیة التفاؤل في الحیاة االنسانیة بشكل عام 

والحیاة النفسیة بشكل خاص فان تاریخ االهتمام به حدیث نسبیًا فقد احتل مركز الصدارة في عدد 

كلینكي وعلم نفس الصحة العامة ، وسجل هذا االهتمام من الدراسات الشخصیة وعلم النفس األ

حول شخصیة الفرد فالمدرب باعتباره اً لدى المدربین بوصفه من المواضیع التي تعطي انطباع

قائدًا للفریق الریاضي سیحتاج ان یمأل نفسه بعواطف النجاح التي تحرره من البقاء عالقا في 
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بالحماس والطاقة لتقدیم افضل انجاز ملوءاً بح مالفشل الذي قد یتعرض له ویمكنه من ان یص

ممكن . ویمیل العدید من المنظرین في التربیة الریاضیة إلى النظر للقیادة من خالل طبیعة 

الموقف واالنشطة واألدوار التي یقوم بها القائد والتي لن تخرج عن كونها ضبطًا وتوجهًا واثارة 

ان القیادة تعني بمضمونها العلمي الدقیق القدرة لسلوك واتجاهات اآلخرین فحسب ، في حین 

:  ٩الحقیقیة على ممارسة نوع ما من الضغط االجتماعي ومن التأثیر على سلوك الجماعة (

) ، ویعّد مدربو اندیة دوري النخبة بكرة القدم أحد القیادات الریاضیة المهمة التي تضطلع ٥٤

افسات الرسمیة لدوري الكرة ، إذ ال یخفى على بدور ریادي في قیادة الفریق وال سیما في المن

الجمیع تأثیر السلوك القیادي للمدرب في الالعبین وتوجیههم في المنافسات بحكم المهام 

والواجبات التربویة العدیدة وان ذلك السلوك یمكن ان یكون نموذجًا طیبًا لتحقیق العدید من 

  ة .األهداف العظیمة التي نسعى الیها من خالل الریاض

على ما تقدم وانطالقا من المفاهیم األساسیة للسلوك االنساني واالجتماعي وبناءً 

للریاضة ، فان دراسة التفاؤل للمدربین هو من األهمیة بمكان بحیث نستطیع ان نقدر من خالل 

شكل العالقة القائمة بین تفاؤله وبین سلوكه القیادي لتكون أعماله أكثر سعة لتحقیق األهداف .

مشكلة البحث :٢-١
ال یخفى على الجمیع ان حاجة المجتمع الریاضي للقیادة تزداد مع مرور الوقت 

وتتصاعد مع تصاعد المستوى الریاضي وصوًال إلى إعداد القیادات الریاضیة بصورة علمیة سعیًا 

دم نحو تحقیق األهداف المتوخاة ، ولعل من بین أهم هذه القیادات بالنسبة لفعالیة كرة الق

(المدربون) الذین یتعاملون بشكل مباشر مع الالعبین وتوجیههم خالل الوحدات التدریبیة وسیر 

المباریات وقبلها وبعدها ، حتى ان الشوط الثاني من المباریات یطلق علیه شوط المدربین ، 

والمراد في ذلك هو ان نمط السلوك القیادي للمدربین خالل األوقات الحرجة هو الذي یحسم 

لمباراة من خالل قدرتهم على توجیه العبیهم واستثمار قابلیاتهم لمدیاتها القصوى مع الحد من ا

خطورة الفریق المنافس ، "وتتحدد مشكلة البحث في محاولة معرفة العالقة بین التفاؤل والسلوك 

  م .٢٠٠٦-٢٠٠٥القیادي لدى مدربي اندیة النخبة في الدوري العراقي لكرة القدم للموسم الكروي 

أھداف البحث : ٣-١
:ما یأتي التعرف على 

مستوى التفاؤل لدى مدربي اندیة النخبة بكرة القدم في الدوري العراقي ..١

نمط السلوك القیادي لدى مدربي أندیة النخبة بكرة القدم في الدوري العراقي..٢

لقدم في الدوري العالقة بین مستوى التفاؤل والسلوك القیادي لمدربي أندیة النخبة بكرة ا.٣

  العراقي .
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فرضیة البحث :  ٤ - ١
هناك عالقة ارتباط معنویة بین مستوى التفاؤل والسلوك القیادي لدى مدربي أندیة النخبة بكرة -

  القدم في الدوري العراقي .

مجاالت البحث :  ٥ - ١
-٢٠٠٥موسم أندیة النخبة بكرة القدم في الدوري العراقي لل ووالعب ومدربالمجال البشري :.١

وهي أندیة (الزوراء ، الطلبة ، المیناء ، كربالء ، النجف ، العمارة ، الجویة ،  ٢٠٠٦

الشرطة ، اربیل ، دهوك).

مالعب أندیة النخبة في محافظات جمهوریة العراق .المجال المكاني :.٢

  . ٢٩/٥/٢٠٠٦ولغایة  ٢/٥/٢٠٠٥الفترة الواقعة من المجال الزماني :.٣

ت الواردة في البحث :المصطلحا  ٦-١
هو نظرة استبشار نحو المسابقات ، تجعل الریاضي یتوقع اإلنجاز "التفاؤل الریاضي :-

  ) .٩:  ٨وینتظر الفوز ویرنو إلى البطولة " .  (

انه سلوك القائد الذي ینظم ویحدد مهمات مرؤوسیه وعالقته بهم من خالل "السلوك القیادي :-

  ) ١٤:  ١٦من كل عضو منهم " . (تحدید الدور الذي یتوقعه

الدراسات النظریة والدراسات السابقة :-٢
:الدراسات النظریة ١-٢

التفاؤل والتفاؤل الریاضي :١-١-٢
التفاؤل هو القول الذي نأمل به خیرًا أو فعل نستبشر به والتفاؤل بالشيء یعني التیمن به 

تمون إلى أحد أنماط مزاجیة اربعة هي (التشاؤم ق.م) ان الناس ین ٣٧٠-٤٠٦، ویرى (هیبوقراط 

  ) .٥٩٩:  ١٢، التفاؤل ، الخامل ، المتهیج)  (

م) هو ١٨٩٠وعند عراض التراث النفسي المهتم بدراسة التفاؤل نالحظ ان (ولیام جیمس 

صاحب الفضل في إبراز مفهوم التفاؤل ، إذ یرى فیه معیارًا للفرد حیث یتوقع فیه النجاح تجاه 

  ) . ٧٤:  ٥داث أو المواقف أو المهمات توقعًا كبیرًا (االح

وظلت الدراسات قلیلة ومتفرقة عن التفاؤل نسبة إلى المفاهیم النفسیة األخرى حتى ظهر 

م) الذي یفترض فیه ان التفاؤل  ١٩٧٩اول كتاب في هذا المجال تحت عنوان التفاؤل لـ(تایغر 

ور االجیال االنسانیة وتعد عامًال اساسیًا لبقاء عبارة عن قوة دافعة بیولوجیة ، نشأت عن تط

  ) . ١٥:  ٣االنسان ویمكن التنبؤ بها من خالل االتجاه المتفائل نحو المستقبل (
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ویمكن تعریف التفاؤل بشكل عام على انه " نزعة لدى األفراد للتوقع االیجابي لألحداث 

لریاضي إلى وجهة نظر فیمنحه األمل المستقبلیة " . اما في المجال الریاضي فنجد بأنه " میل ا

  ) .٣٦٧:  ٦والتفكیر في ان االداء في الملعب سیكون أفضل " (

أما العوامل المؤثرة في التفاؤل الریاضي فهي العوامل البیولوجیة واالجتماعیة والسیاسیة 

 ٨زاته (واالقتصادیة والثقافیة ومكان المنافسة ومستوى المنافسین واستعدادات الریاضي وآخر انجا

 :١٧. (  

السلوك القیادي للمدربین :٢-١-٢
لقد اهتم اُألدباء في مختلف اختصاصاتهم بموضوع القیادة فنجد ان المختصین بعلم 

النفس االجتماعي یعدونه من الموضوعات األساسیة باعتباره محورا اساسیا من محاور دینامیات 

لمعرفة أهم السمات التي تمیز القادة عن الجماعة وكذلك علماء االجتماع وعلماء النفس وذلك

  ) .٥٢:  ٩غیرهم  (

وللقیادة تأثیر في سلوك من یقودوهم لحملهم على القیام بعمل ما یبغیه لتحقیق األهداف 

المشتركة بطریقة تضمن ثقتهم واحترامهم وتعاملهم ، وبدون القیادة ال تتمكن الجماعة من تعیین 

) . والمدرب كقائد ریاضي یعمل مع العبیه الكسابهم ٣٤٦:  ١اتجاه سلوكها أو جهودها (

  ) ٢٥:  ٢( - السمات والمهارات واالتجاهات السلوكیة وفقًا لمبادئ معینة هي  : 

ان تحدد مساعدات القائد الریاضي في عمله مع الریاضیین في ضوء ما یقررونه بأنفسهم  .أ

بالنسبة لرغبتهم واحتیاجاتهم .

هم وعلى الریاضیین تقبل المدرب .تقبل الریاضیین كما  .ب

مشاركة الریاضیین أحاسیسهم دون االنفعال مثلهم . .ج

المواءمة بین سلوك القائد الریاضي وسلوك الریاضیین . .هـ

البدء في العمل مع الریاضیین من المستوى الذي یكونون علیه بدنیًا ومهاریًا ونفسیًا واجتماعیًا  .و

ثقافیًا .

لریاضیة إلى أنواع متعددة منها : وتصنف القیادة ا

القیادة الدكتاتوریة .-

القیادة الدیمقراطیة .-

  )٢٠:  ١٣القیادة الفوضویة  (-

أما خصائص المدرب الریاضي الناجح فهي : (التوجه االنجازي ، القابلیة للتكلیف ، 

) . هذا ٣٧٧:  ٢یة) (الیقظة ، السیطرة ، الطاقة والحیویة ، الثقة بالنفس ، القابلیة االجتماع
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فضًال عن : (الثبات االنفعالي ، التناغم الوجداني ، والتعاطف ، القدرة على اتخاذ القرار، تحمل 

  ).٢٦:  ١٣المسؤولیة ، االبداع ، المعرفة ، الطموح) (

الدراسات السابقة : ٢-٢
:٢٠٠٦(دراسة زینب حسن فلیح ١-٢-٢ (

.ة واالنجازالتفاؤل وعالقته بالحاجات النفسی" "

العالقة بین التفاؤل والحاجات النفسیة واالنجاز لالعبي  الىوهدفت الدراسة التعرف 

االركاض القصیرة والمتوسطة والطویلة ، وافترضت الباحثة وجود عالقة ارتباط بین التفاؤل 

في ، والحاجات النفسیة واالنجاز لالعبوا االركاض الثالثة ، واستخدمت الباحثة المنهج الوص

) العبًا ، وتوصلت الباحثة إلى وجود عالقة ارتباط بین التفاؤل من ٨٢وشملت عینة البحث (

جهة وبین كل من الحاجات النفسیة واالنجاز من جهة أخرى لالعبوا االركاض المتوسطة 

والقصیرة والطویلة .

)٢٠٠٦(دراسة نقي حمزة جاسم ٢-٢-٢
.عمل لدى مدرسي التربیة الریاضیة في مدینة الموصلالسلوك القیادي وعالقته بالرضا عن ال" "

وهدفت الدراسة التعرف على العالقة بین السلوك القیادي والرضا عن العمل لدى مدرسي 

التربیة الریاضیة في مدینة الموصل ، وافترض الباحث بأنه ال توجد عالقة ذات داللة معنویة 

) ٨٧دم المنهج الوصفي ، وشملت عینة البحث (بین السلوك القیادي والرضا عن العمل ، واستخ

) مدیر مدرسة ، وتوصل الباحث إلى وجود عالقة ذات داللة معنویة بین السلوك ٣١مدرسًا و (

القیادي والرضا عن العمل لدى مدرسي التربیة الریاضیة في مدینة الموصل .

ى الدراسات السابقة أما اإلفادة من الدراسات السابقة فكانت من خالل اطالع الباحثین عل

وتبلور فكرة البحث من حیث المنهجیة العلمیة واعتماد مقیاسّي (التفاؤل والسلوك القیادي) كونها 

صادقین وثابتین واستخدما في نفس الموسم الریاضي وكونهما مكنا الباحث من التحقق من 

علمیة تخدم االتحاد أهداف وفرضیة البحث الدراسیة التي بحثت ظاهرتین مختلفتین الیجاد دراسة 

العراقي واالندیة الریاضیة في موضوع اختبار المدرب المناسب لفرق النخبة العراقیة بكرة القدم .
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منھج البحث المستخدم وإجراءاتھ المیدانیة : -٣
منھج البحث : ٣-١

المنهج الوصفي لمالءمته لطبیعة البحث . اناستخدم الباحث

عینة البحث : ٢-٣
) اندیة لعبت بدوري النخبة العراقي لكرة ١٠) مدربین مثلوا (١٠عینة البحث (بلغت 

) العبًا أساسیًا مثلوا مختلف مراكز اللعب (حراسة المرمى ، مدافع ، وسط ، مهاجم ٥٠القدم و (

) العبین من كل فریق وكما في الجدول .٥، كابتن الفریق بغض النظر عن مركزه) وبمعدل (

  )١جدول (ال

لدى مدربي أندیة النخبة بكرة القدمعینة البحث التي طبقت علیها التجربة األساسیةیوضح

مجتمع األصل  العددمواصفات العینة
النسبة المئویة من 

مجتمع البحث

%١٠١٢٨٣.٣٣عدد األندیة

%١٠١٢٨٣.٣٣عدد المدربین

عدد الالعبین األساسیین في المباراة من كل 

نادي
٤٥.٤٥  ١١  ٥%  

%٥٠١٣٢٣٧.٨٧العدد الكلي لعینة البحث الرئیسیة

أدوات البحث :٣-٣
استمارة مقیاس التفاؤل . .١

استمارة مقیاس السلوك القیادي . .٢

المقابالت الشخصیة مع ذوي الخبرة واالختصاص . .٣

المالحظة . .٤

مقیاس التفاؤل :١-٣-٣
م) وعربه ١٩٧٩أعده (شایر وكافر مقیاس التفاؤل (ملحق أ)الذي اناستخدم الباحث

م) في مصر و (زینب ١٩٩٤م) واستخدمه (محمد حسن عالوي ١٩٩٤(محمد حسن عالوي 

) خبیر وحقق درجة عالیة من (الصدق ٢١م) في العراق ، إذ عرضته على (٢٠٠٦حسن فلیح 

عة بدائل ) فقرة واالجابة على هذه الفقرات تكون على ارب١٢والثبات) ویتكون هذا المقیاس من (
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) بینما تكون اوطأ درجة هي ٤٨) وتكون أعلى درجة للمقیاس هي (١ - ٤وتقسم الدرجات من (

) وان ارتفاع الدرجة یدل على تفاؤل المدرب .١٢(

مقیاس السلوك القیادي :٢-٣-٣
اعتمد الباحثین أنماط السلوك القیادي (ملحق ب) الذي أعده (ولیم فیفر وجون جونز) 

م) من االردن ١٩٩٢اسماعیل یوسف) واستخدمه (عصمة فروقة وعربه (محمد 

) خبیرًا في مجال االختصاص ١٦م) على (٢٠٠٦م) و (تقي حمزة جاسم ٢٠٠٠و(عدي غانم 

) فقرة تقیس السلوك القیادي لمدربي كرة القدم من وجهة ٤٠ویتكون المقیاس في االصل من (

  م .٢٠٠٦- ٢٠٠٥ي نظر الالعبین في اندیة دوري النخبة للموسم الكرو 

التجربة االستطالعیة :  ٤ - ٣
) العبین مثلوا ١٠) مدرب و (٢تم إجراء التجربة االستطالعیة على عینة قوامها (

نادیین من أندیة النخبة (الجیش ، سامراء) وبمواصفات أفراد العینة الرئیسیة وكان الغرض من 

ولم تظهر أي معوقات كما في مقیاس البحث للعینة ءمةإجراء التجربة التعرف على مال

  ) ٢الجدول (

  )٢جدول (ال

یوضح عدد األندیة والمدربین والالعبین المشتركین في االستطالع ومجتمع البحث

النسبة المئویة مجتمع البحثالعددالعینة

%٢١٢١٦.٦٦عدد األندیة

%٢١٢١٦.٦٦عدد المدربین

عدد الالعبین المشتركین في 

االستطالع
٤٥.٤٥  ١١  ٥%  

%١٠١٣٢٧.٥٧العدد الكلي للعینة االستطالعیة

الوسائل اإلحصائیة :  ٥ - ٣
الوسط الحسابي .-

االنحراف المعیاري .-

  ) .١٨٠-١٠١:  ١٤معامل االرتباط البسیط .    (-

عرض النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا :  - ٤
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تطبیق المقیاسین على عینة یتضمن هذا الفصل النتائج التي تم التوصل الیها بعد 

البحث وكما یأتي :

  )٣جدول (ال

یوضح قیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمستوى التفاؤل

لدى مدربي أندیة النخبة بكرة القدم

النسبة المئویةعسالمعالیم

مستوى التفاؤل

للمدربین
٧١  ٤.٦١  ٣٤.٢٧ %  

ابي لمستوى التفاؤل للمدربین بلغ ) ان الوسط الحس٣نالحظ من خالل الجدول (

) ولما كانت الدرجة الكلیة لمستوى التفاؤل على اساس ٤.٦١) بانحراف معیاري قدره (٣٤.٢٧(

) درجة فإن النسبة المئویة للتفاؤل لمدربي اندیة النخبة بكرة القدم ٤٨بدائل المقیاس تساوي (

مر بها الدوري لهذا الموسم أثرت %) وهي نسبة (جیدة) قیاسًا للظروف األمنیة التي٧١بلغت (

على انتظام التدریب ، وصعوبة حضور الجمهور ، وصعوبة التنقل إلى مالعب المحافظات ، 

واالنتظار في الطریق لساعات طویلة ، وتغیر مواعید بعض المباریات ، كما حصل في مباراة 

ختام الدوري التي أجلت اكثر من مرة ، وتغیر مكان لعبها أیضًا .

  )٤جدول (لا

یوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لبعدي السلوك القیادي (العمل ، العالقات 

االنسانیة)

عسبعدي السلوك القیادي

٤٧.٠٢٨.١٧العمل

٤٢.٥٣٩.٤٤العالقات االنسانیة

أظهر التحلیل االحصائي الستجابات افراد عینة البحث في بعدي العمل والعالقات 

كًال على حدا اآلتي .االنسانیة

) فیما بلغ الوسط ٨.١٧) بانحراف معیاري (٤٧.٠٢بلغ الوسط الحسابي لبعد العمل (

) وألجل التعرف على انماط ٩.٤٤) بانحراف معیاري (٤٢.٥٣الحسابي لبعد العالقات االنسانیة (

هتمام المنخفض السلوك القیادي تم اعتماد االوساط الحسابیة كحدود لمعرفة االهتمام العالي واال

في البعدین بحیث تمثل الدرجة التي فوق الوسط لكل فرد من افراد عینة الالعبین اهتمامًا عالیًا 
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والدرجة دون الوسط الحسابي اهتمامًا منخفضًا وفي ضوء هذا االجراء تم التوصل إلى اربعة 

-انماط للسلوك القیادي هي :

نسانیة .نمط االهتمام العالي بالعمل والعالقات اال .١

نمط االهتمام المنخفض بالعمل والعالقات االنسانیة . .٢

نمط االهتمام العالي بالعمل والمنخفض بالعالقات االنسانیة . .٣

نمط االهتمام المنخفض بالعمل والعالي بالعالقات االنسانیة . .٤

كل ولغرض معرفة مدى شیوع كل نمط من االنماط القیادیة األربعة تم حساب تكرارات

) یظهر نتائج ذلك.٥نمط بداللة بعدي العمل والعالقات االنسانیة والجدول (

  )٥جدول (ال

أنماط السلوك القیادي لمدربي أندیة النخبة بكرة القدم

النسبة المئویةالتكرارأنماط السلوك القیاديت

%١٨٣٦نمط االهتمام العالي بالعمل والعالقات االنسانیة١

%١٣٢٦العالي بالعمل والمنخفض بالعالقات االنسانیةنمط االهتمام٢

%١٠٢٠نمط االهتمام المنخفض بالعمل والعالي بالعالقات االنسانیة٣

%٩١٨نمط االهتمام المنخفض بالعمل والعالقات االنسانیة٤

%٥٠١٠٠المجمــــوع

االنسانیة على اعلى تكرار حصل النمط القیادي المتمثل باهتمام عاٍل بالعمل والعالقات 

%) من العینة ، بینما حصل النمط القیادي المتمثل باهتمام ٣٦وبلغت نسبة شیوع هذا النمط (

%) من ٢٦عال بالعمل ومنخفض بالعالقات االنسانیة على المرتبة الثانیة وبلغت نسبة شیوعه (

والعالي بالعالقات االنسانیة العینة ، وجاء النمط القیادي المتمثل في االهتمام المنخفض بالعمل 

%) من العینة ، في حین حصل النمط القیادي المتمثل ٢٠بالمرتبة الثالثة وبلغت نسبة شیوعه (

في االهتمام المنخفض بالعمل والعالقات االنسانیة على المرتبة االخیرة وبلغت نسبة شیوعه على 

%) من العینة .١٨(

هتمام العالي بالعمل والعالقات االنسانیة وقد یعود سبب حصول النمط القیادي ذي اال

على الترتیب األول إلى حرص المدربین على العمل الجاد في سبیل تحقیق االهداف المنشودة 

التي تتوج المباریات بالفوز وتحقیق مركز متقدم ضمن الفرق المتباریة في اندیة النخبة ، اما ما 

طبیعة الحیاة االجتماعیة التي یفرضها جو یخص االهتمام العالي بالعالقات االنسانیة فإن

التدریب الذي یأخذ أثناء التدریب أو التنقل من مدینة إلى أخرى ومن ملعب إلى آخر ، والتفاعل 
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م) والكواز ١٩٩٦مع اإلعالم والجمهور هو الذي حقق ذلك ، وهذا یتفق مع دراسة الحمداني (

ل .م) من حیث حصول هذا النمط على الترتیب األو ٢٠٠٠(

أما ظهور النمط القیادي ذي االهتمام العالي بالعمل والمنخفض بالعالقات االنسانیة 

بالمرتبة الثانیة فقد یكون سبب اهتمام المدربین بكسب نتیجة المباراة لتحقیق الفوز وهذا یدفعه 

إلى االهتمام بالعمل على حساب العالقات خاصة عند تعرض فرقهم إلى تدني المستوى ، ویتفق 

م) بحصول هذا النمط على الترتیب الثاني.١٩٩٦لك مع دراسة الخطیب وابو فرسخ (ذ

أما بخصوص النمط القیادي ذي االهتمام المنخفض بالعمل والعالي بالعالقات االنسانیة 

ن من هذا النمط یرون في العبیهم أنهم وصلوا إلى درجة عالیة من یفیرى الباحثان ان المدرب

جعلهم یركزون على العالقات االنسانیة بشكل اكبر ، ویتفق ذلك مع دراسة النضج التدریبي مما ی

  م) .١٩٩٢فروقة (

أما استقرار النمط القیادي ذي االهتمام المنخفض بالعمل والعالقات االنسانیة بالمرتبة 

االخیرة فیرى الباحثان ان هذا النمط من المدربین فقد اهتمامه بالعمل والعالقات االنسانیة نتیجة

لظروف إما شخصیة أو تتعلق بمحیط الفریق والنادي بحیث اصبح یدور في دائرة مقفلة من 

م) من ٢٠٠٠م) والكواز (١٩٩٦المشاكل وهذه النتیجة تتفق مع دراسة الخطیب وابو فرسخ (

حیث حصول هذا النمط على الترتیب األخیر .

  )٦جدول (ال

التفاؤل والسلوك القیاديیوضح معامل االرتباط ومعامل التحدید للعالقة بین

معامل التحدیدمعامل االرتباط

٠.٧٧٠.٣٩

) ان قیمة معامل االرتباط بین التفاؤل والسلوك القیادي لدى ٦یتضح من الجدول (

) وعند الرجوع إلى جداول داللة معامل االرتباط عند درجة حریة ٠.٧٧مدربي اندیة النخبة یبلغ (

) نجد ان قیمة (ر) المحتسبة اكبر من قیمة ٠.٥٥لتي تساوي () وا٠.٠٥) ومستوى معنویة (١١(

(ر) الجدولیة وهذا یدل على وجود عامل ارتباط عاٍل بین التفاؤل والسلوك القیادي وتؤكد ذلك 

) والذي یحدد طبیعة هذه العالقة ویعزو الباحثان ٠.٣٩) البالغة (R2درجة معامل التحدید (

إلى ان الفرد الذي یتمتع بدرجة عالیة من التفاؤل من جهة یمتلك النتیجة الحالیة للعالقة المعنویة

اهتمامًا مناسبًا بالعمل والعالقات االنسانیة من جهة اخرى . وعلى هذا االساس فإن فرضیة 

) الذي یشیر إلى ٦١:  ١٣البحث قد تحققت وان الباحثان یتبنیان نموذج فروم في نظریة التوقع (

النیًا للسلوك القیادي المناسب النجاز االعمال التي تؤدي إلى النتائج ان التفاؤل یعد مدخًال عق

المرغوب فیها ، ویرى الباحثان ان المدربین المتفاؤلون لدیهم درجة عالیة من االهتمام بالعمل 

والعالقات االنسانیة .
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االستنتاجات والتوصیات :  - ٥
االستنتاجات :١ - ٥
ندیة النخبة بكرة القدم في الدوري العراقي هم من المتفاؤلین.ان النسبة العالیة من مدربي ا.١

وجود اربعة انماط متباینة للسلوك القیادي لدى مدربي اندیة النخبة بكرة القدم ، إذ نال النمط .٢

القیادي ذو االهتمام العالي بالعمل والعالقات االنسانیة المرتبة األولى ، فیما نال النمط 

عالي والمنخفض بالعالقات االنسانیة المرتبة الثانیة ، وجاء النمط القیادي ذو االهتمام ال

القیادي ذو االهتمام المنخفض بالعمل والعالي بالعالقات االنسانیة بالمرتبة الثالثة ، وأخیرًا 

جاء النمط القیادي ذو االهتمام المنخفض بالعمل والعالقات االنسانیة في المرتبة االخیرة .

ندیة النخبة بكرة القدم بالعمل ال یختلف كثیرًا عن اهتمامهم بالعالقات ان اهتمام مدربي ا.٣

االنسانیة إذ جاءت نسبة االهتمام متقاربة إلى حد ما .

هناك عالقة ذات دالل معنویة بین التفاؤل والسلوك القیادي لدى مدربي اندیة النخبة بكرة .٤

  القدم .

التوصیات :٢ - ٥
لتفاؤل للمدرب بنظر االعتبار عند انتقائهم لتدریب أندیة دوري التأكید على اعتماد مستوى ا.١

النخبة بكرة القدم لوجود عالقة إیجابیة بین التفاؤل ونمط السلوك القیادي .

اعتماد مدربي أندیة القطر بكرة القدم من النمط القیادي المتمثل باالهتمام العالي بالعمل .٢

طنیة ولكافة المستویات (الناشئین ، الشباب ، والعالقات اإلنسانیة لتدریب المنتخبات الو 

المتقدمین) .

إشراك المدربین ذوي االهتمام العالي بالعمل والمنخفض بالعالقات االنسانیة بدورات (تدریبیة .٣

نفسیة) ولفت انتباههم إلى موضوع العالقات االنسانیة ودورها في االرتقاء بمستوى نتائج –

  فرقهم .

هتمام بالعالقات االنسانیة بدورات تدریبیة ولفت انتباههم إلى ان إشراك المدربین ذوي اال.٤

اهتمامهم بالعالقات االنسانیة وحده ال یحقق النتائج االیجابیة اال إذا اقترن باالهتمام بالعمل.

استبعاد المدربین ذوي االهتمام المنخفض بالعمل والعالقات االنسانیة من تدریب المنتخبات .٥

درجاتها واشراكهم بالدورات التدریبیة التي تحسن مستویاتهم .الوطنیة في مختلف 
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المصــادر
، مؤسسة الرسالة ، بیروت،  ١٠، طمعجم مصطلحات اإلدارة العامةابراهیم بدر شهاب ، .١

١٩٩٨ .  

، دار الفكر العربي  ٣، طعلم النفس الریاضي ، المفاهیم والتطبیقاتاسامة كامل راتب ، .٢

  . ٢٠٠٠معة حلوان ، للطباعة والنشر ، جا

، مجلس النشر  ١، طالتفاؤل والتشاؤم ، المفهوم والقیاس والمنطلقاتبدر محمد االنصاري ، .٣

  . ١٩٨٨العلمي بجامعة الكویت ، الكویت ، 

تغرید محمد الحمداني ، تقویم انماط السلوك القیادي لرؤساء االقسام العلمیة بكلیات جامعة .٤

اء هیئة التدریس من عملهم ، رسالة ماجستیر غیر الموصل في ضوء مستوى ارضاء اعض

  . ١٩٩٦منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل 

  . ٢٠٠٣، بغداد،  ١، طالمرأة في ضوء نظریات علم النفس وأبحاثهجاسم فیاض الشمري ، .٥

  . ١٩٩٠، الدار الوطنیة ، بغداد ، علم النفس العامحسین یاسین طه وعلي خان ، .٦

األنماط القیادیة السائدة في جامعتي الیرموك والعلوم فاء ابو فرسخ ، راوح الخطیب وو .٧

، ٣١، مجلة اتحاد الجامعات العربیة ، العدد والتكنولوجیا كما یراها أعضاء هیئة التدریس

١٩٩٦ .  

زینب حسن فلیح ، التفاؤل وعالقته بالحاجات النفسیة واإلنجاز ، اطروحة دكتوراه غیر .٨

  . ٢٠٠٦ة الریاضیة للبنات ، جامعة بغداد، منشورة ، كلیة التربی

، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة  ٢، طعلم النفس االجتماعيطلعت حسن عبد الرحیم ، .٩

  . ١٩٩٨والنشر ، 

عدي غانم الكواز ، السلوك القیادي لمدربي كرة القدم وفقًا لمراكز التحكم الندیة الدرجة .١٠

  . ٢٠٠٠لیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ، األولى ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، ك

عصمت فروقة ، أنماط السلوك اإلداري لدى عمداء ورؤساء أقسام كلیات الجامعة االردنیة .١١

وعالقتها برضا أعضاء هیئة التدریس عن العمل ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة 

  . ١٩٩٢الدراسات العلیا ، الجامعة االردنیة ، 

(ترجمة) السید الطواب ومحمود عمر، الطب مدخل علم النفسدافیدوف ، لندال . ل ..١٢

  . ١٩٨٣الریاضي ، الدار الدولیة للنشر ، 

نقي حمزة جاسم ، السلوك القیادي وعالقته بالرضا عن العمل لدى مدرسي التربیة الریاضیة .١٣

  . ٢٠٠٦، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل ، 

التطبیقات االحصائیة واستخدام الحاسوب في بحوث التربیة ودیع یاسین وحسن العبیدي ، .١٤

  . ١٩٩٩، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  ١، طالریاضیة



مسلم حسب اهللاو عكلة سلیمان 

٢٩٠
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التفاؤل وعالقته بالسلوك القیادي لدى مدربي دوري النخبة بكرة القدم

٢٩١

ملحق (أ)ال

اختبار التفاؤل

(تعریب محمد حسن عالوي)(تصمیم شایر وكافر) 

الفقراتت
أوافق
بشدة

  أوافق
غیر 

موافق

غیر موافق 

بشدة

في كثیر من المنافسات الریاضیة اتوقع الفوز ١

  عادة.

أنا ال أغضب بسرعة اثناء المنافسة الریاضیة.٢

ك أمور سیئة یمكن ان تحدث في إذا كانت هنا٣

المنافسة الریاضیة فانها سوف تحدث.

انا دائما انظر إلى الجانب االیجابي للمنافسات ٤

الریاضیة.

انا دائما متفائل ألدائي في المنافسات الریاضیة.٥

احاول دائما ان ارتقي بمستواي الریاضي.٦

في المنافسة أقضي وقت فراقي في التفكیر ٧

الریاضیة القادمة.

ال أتوقع دائمًا فوزي في المنافسة الریاضیة التي ٨

اشترك بها.

في المنافسة الریاضیة ال تسیر األمور دائمًا ٩

بالصورة التي أتمناها.

اهتم بصورة واضحة بمعرفة كل شيء عن ١٠

المنافسین الریاضیین.

تمر بي في المنافسات اعتقد ان كل هزیمة ١١

الریاضیة عبارة عن سحابة ال تستمر طویًال.

في الكثیر من المنافسات الریاضیة ال أتوقع ١٢

  الفوز.



مسلم حسب اهللاو عكلة سلیمان 

٢٩٢

ملحق (ب)ال

مقیاس السلوك القیادي لمدربي كرة القدم

(تعریب محمد اسماعیل یوسف)(إعداد ولیم فیفر وجون جونز) 

نادراً أحیاناً دائماً الفقراتت

یترك المدرب الحریة الكافیة لالعبین في عملهم.١

یتصرف المدرب كالمتحدث باسم الالعبین في لعبة كرة القدم.٢

یحث المدرب الالعبین على بذل جهد اكبر في التدریب لتحقیق ٣

  الفوز.

یشجع المدرب لالعبین على استخدام أسالیب جدیدة في التدریب.٤

یمارس المدرب عملیة التفویض في تعامله مع الالعبین.٥

یحدد المدرب ُمسبقًا لالعبین نوع التدریب وطریقة تنفیذه.٦

المدرب قادر على تفهم ظروف الالعبین وهمومهم.٧

یعقد المدرب اجتماعات دوریة لبحث مشكالت التدریب مع ٨

الالعبین. 

الوقت في ادائه لمهماته.یحسن المدرب إدارة٩

یحاول المدرب تقدیم المساعدة في حل مشكالت الالعبین.١٠

یسعى المدرب إلى االرتقاء بمستوى تدریبه قیاسا إلى المدربین ١١

اآلخرین.

یمثل المدرب الالعبین في االجتماعات التي یعقدها اتحاد كرة ١٢

  القدم.

مناخ تعاوني بین الالعبین.یسعى المدرب إلى إیجاد١٣

یسعى المدرب الستثمار قدرات وامكانیات الالعبین بدرجة كبیرة.١٤

یسعى المدرب إلى اعتماد مبدأ الحوافز والمكافأة مع الالعبین.١٥

یصرف المدرب وقتًا أكثر مما ینبغي في شرح عملیة التدریب.١٦

خطط لها المدرب.تسیر األمور في التدریب كما ی١٧

یسعى المدرب إلى إجراء لقاءات ریاضیة مع فرق أخرى لتطویر ١٨

امكانیات الالعبین.

ینظم المدرب العمل المطلوب انجازه.١٩



التفاؤل وعالقته بالسلوك القیادي لدى مدربي دوري النخبة بكرة القدم

٢٩٣

نادراً أحیاناً دائماً الفقراتت

یشجع المدرب الالعبین على استثمار فرص تحقیق االنجاز.٢٠

یطلب المدرب اتباع أسالیب مقننة موحدة في التدریب.٢١

یعامل المدرب الالعبین باحترام.٢٢

یعطي المدرب وقتًا لمقابلة الالعبین كًال على حده.٢٣

یثق المدرب بالالعبین.٢٤

یتحدث المدرب باسم الالعبین بحضور الزوار وفي المقابالت.٢٥

یحرص المدرب على ان تخضع افكاره للمناقشة قبل تطبیقها.٢٦

لمدرب آراء الالعبین ومقترحاتهم.یتقبل ا٢٧

یهیئ المدرب الالعبین فرص لتوظیف مهاراتهم.٢٨

یشجع المدرب على االبتكار والتطور.٢٩

یبادر المدرب بالسؤال عن أحوال الالعبین.٣٠

یسعى المدرب جاهدًا إلى االحتفاظ بمعدل عاٍل في األداء.٣١

ماح ألیة حریة لالعب في التصرف اثناء یتردد المدرب في الس٣٢

التدریب.

یشجع المدرب على المبادرة في التصرف في مواقف التدریب.٣٣

یسعى المدرب جاهدا إلى حسم ما یظهر من خالفات بین الالعبین ٣٤

في أثناء التدریب والمنافسات.

یرفض المدرب توضیح تصرفاتهم في أثناء العمل التدریبي.٣٥

یوفر المدرب فرص كافیة إلجراء اتصاالت غیر رسمیة بین ٣٦

الالعبین.

یقوم المدرب بإعالم الالعبین بالمستجدات التي تهمهم.٣٧

یحث المدرب على استعمال األجهزة والتقنیات الحدیثة في ٣٨

التدریب.

یتصرف المدرب دون التشاور مع الالعبین.٣٩

ب على استمرار التقدم في األداء.یحث المدر ٤٠


