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ملخص البحث
اشتمل البحث على خمسة ابواب،في الباب االول تم التطرق الىى أهميىة الشخصىية
القياديىىة للمربىىي،اث تملىىل السىىالح الماىىموت ثحىىدال التىىفيير والت ييىىر فىىي السىىلو
واالتجاهات التربوية والتعليمية لطلبة كليات التربية الرياضية وانعكاساتها التفهيليىة
لهم،كونهم مشروع مستقبلي في إعىدادهم كقىادت تربىويي .أمىا مشىكلة البحىث فىتكم
في قلة معرفة سمة الشخصية القيادية وعالقتها في مستوى اللياقة البدنيىة لطالبىات
المرحلىىىة الرابعىىىة فىىىي كليىىىة التربيىىىة الرياضىىىية  /جامعىىىة ديىىىالى،كونه سىىىيتفهل
كمدرسىىات ومربيىىات يمىىلل قيىىادات تربويىىة تحتىىاى كىىل مىىاه إلىىى شخصىىية قياديىىة
مؤيرت ومستوى م اللياقىة البدنيىة كىفنموثى يقتىدى بىو تربويىا ونفسىيا وبىدنيا.وفىي
ضىىوه هىىلم المشىىكلة تىىم وضىىب اهىىدام البحىىث المتمللىىة فىىي التعىىرم علىىى مسىىتوى
الشخصىىىية القيادية،فاىىىال عىىى مسىىىتوى اللياقىىىة البدنيىىىة،وبالتالي معرفىىىة عالقىىىة
الشخصية القياديىة فىي مسىتوى اللياقىة البدنيىة .امىا مجىاالت البحىث ،ففشىتملى علىى
المجال البشري وتملل في طالبات المرحلة الرابعة في كلية التربية الرياضية/جامعىة
ديالى،والمجىىىىال اليمىىىىاني للمىىىىدت مىىىى  1111/5/1ل ايىىىىة ،1111/6/15والمجىىىىال
المكاني كات في كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى.
وفي الباب اللاني احتوى على الدراسات الاظرية والمشابهة والمرتبطة بموضوع
البحث.اما الباب اللالث قد احتوى ماهجية واجراهات البحث،اث استعمل الباحث
الماهج الوصفي بفسلوب العالقات االرتباطية،يم تطرق الى عياة البحث
البال ة()21طالبة،التي تم اختيارها بالطريقة العشوائية ،واعتمد الباحث للوصول
الى تحقيق اهدام البحث استمارت قياس الشخصية القيادية الرياضية،فاال ع

ستة اختبارات بدنية كمؤشر لمستوى اللياقة البدنية.وتااول الباب الرابب عرض
الاتائج وتحليلها ومااقشتها م خالل الجداول االحصائية اليجاد العالقات االرتباطية
بي

الشخصية القيادية ومت يرات الصفات البدنية(القوت العالية ،السرعة،

المرونة ،الرشاقة ،والمطاولة) اوال ،وبالتالي بي الشخصية القيادية ومجمل اللياقة
البدنية.
واخيرا تام الباب الخامس االستاتاجات التالية التي توصل اليها الباحث في
دراستو:
 .1ظهورعالقة بي

الشخصية القيادية وبي

مت يرات (السرعة ،المرونة،

والمطاولة).
 .1عدم ظهور عالقة بي

الشخصية القيادية وبي

مت يرات (القوت االنفجارية

لعاالت اللراعي  ،القوت االنفجارية لعاالت الرجلي  ،والرشاقة).
 .2ظهورعالقة كبيرت بي الشخصية القيادية وبي مستوى اللياقة البدنية بصورت
عامة .
 .4ات للشخصية القيادية اهمية كبيرت في مستوى اللياقة البدنية واالداه الرياضي.
اما اهم التوصيات فكانى اآلتي:
 .1ضرورت االهتمام في اعداد المااهج التربوية والتعليمية لكليات ومعاهد التربية
الرياضية،وتامياها بعض المساحات لمواضيب االدارت والقيادت التربوية،والخاصة
فيما يتعلق بتامية الصفات والسمات الشخصية القيادية الفاعلة.
 .1االخىىل باظىىر االعتبىىار فىىي انتقىىاه المرشىىحي للقبىىول فىىي كليىىات ومعاهىىد التربيىىة
الرياضىىىية ممىىى يتمتعىىىوت بالشخصىىىية القياديىىىة مىىى خىىىالل اخاىىىاعهم واجتيىىىا هم
لالختبارات الخاصة بالسمات الشخصية القيادية.
 .2مىىى االهميىىىة مراعىىىات ات يكىىىوت الرياضىىىيي بصىىىورت عامىىىة ،وممىىى يمارسىىىوت
الفعاليىىىات التىىىي تتسىىىم بالسىىىرعة والمرونىىىة والمطاولىىىة بصىىىورت خاصىىىة يتسىىىموت
بشخصية قيادية.
Study Abstract

Leadership Personality and it‘s Relation with Fitness Level
for the fourth years Physical Education College Students
(Girls)/ University of Diyala
The aim was to identify personal leadership level, and fitness
level, and therefore knowing the relation between personal
leadership level, and fitness level. The areas of research: the
sample was (32) students which was chosen randomly from
the fourth years in the college of Physical Education /
University of Diyala, and period of research from 1/5/2011
until 15/6/2011, and was conducted in the College of Physical
Education / University of Diyala.
The researcher used descriptive method in relations
manner, to achieve the objectives of the research used
questionnaire to measure leadership personality in sports, as
well as six test indicators to find physical variables level.
And then analyzed and discussed statistical tables to find
relations between first the leadership personality and of
physical variables (muscle strength, speed, flexibility, agility,
and endurance), and second the relation between leadership
personality and overall fitness.
The researcher in the study found the following conclusions:
1- The was a relation between leadership personality and
speed, flexibility, and endurance variables.

2-The

was

on

the

relationship

between

leadership

personality and explosive power of arm's muscles, explosive
power of leg's muscles, and Fitness variables.
3-The was vast relation between leadership personality and
physical fitness level in general.
4- The leadership personality has a great significance on
physical fitness level and athletic performance.
The most important recommendations were the following:
1- A need to pay attention to prepare educational curricula
in colleges and institutes of physical education, and included
some spaces for administration subjects, educational
leadership, and special connection with the development
qualities and personality traits of active leading.
2- Taking into account in the selection of candidates for
admission to colleges and institutes of physical education
who has leadership personality and passing through
subjection tests for personal leadership skills features.
3- Importance of taking into selection athletes in general,
those who engage in activities to gain speed, flexible and
endurance particularly who has leadership character.

الباب االول
 التعريف بالبحث-1
 مقدمة البحث وأهميتو1-1

اهتمى العديد م المراجب العلمية في مجال اثدارت  Managementبموضوع
القيىىادت اثدارية،الىىلي أصىىبر الحجىىر ااسىىاس فىىي العمليىىة اثداريىىة.وفيمىىا بعىىد اتسىىب
االهتمام بموضوع القيادت الرياضية في مراجب علم الىافس الرياضىي نظىرا الرتباطىو
الواضر بفاعلية وتماسك الجماعة الرياضية.
يتميىىىي المجىىىال الرياضىىىي عىىى سىىىائر المجىىىاالت ااخرى،بفنىىىو مجىىىال التفاعىىىل
والممارسىىة الىىلي يىىدور حولىىو تعىىديل سىىلو الكىىائ البشىىري فىىي االتجىىام المر ىىوب
وخلق المواط الصالر ع طريق تهيئة المااخ المالئم وتكوي االتجاهات االيجابيىة
)1(.

لدى اثفراد نحو المجتمب اللي يعيشوت فيو

وبىىىر االهتمىىىام الواضىىىر لىىىدى البىىىاحلي نحىىىو تطبيىىىق المعلومىىىات والمعىىىارم
والمفاهيم المكتسىبة مى دراسىات القيىادت اثداريىة علىى المىدرب الرياضىي Coach
م انو قائد رياضي يقب على كاهلو مهمة تخطيط وتاظيم وتقييم الفعاليات الرياضىية
كافىىىىىىىىىة،بل اتسىىىىىىىىىب نطاقهىىىىىىىىىا لتشىىىىىىىىىمل القىىىىىىىىىادت الرياضىىىىىىىىىيي فىىىىىىىىىي مختلىىىىىىىىىف
مواقعهم(مدربي ،إداريي ،مربي ).
والشخصية القيادية للمربي تملل السالح الماموت ثحدال التىفيير والت ييىر فىي
السلو واالتجاهات التربوية والتعليمية لطلبة كليات التربيىة الرياضىية وانعكاسىاتها
التفهيلية لهم،كونهم مشروع مستقبلي في إعدادهم كقادت تربويي .
نح ى نحتىىاى إلىىى مدرسىىيي فىىي التربيىىة الرياضىىية يتمتعىىوت بسىىمة الشخصىىية
القيادية المؤيرت،فاال ع مستوى م اللياقة البدنية يعي مى فاعليىة ااداه الفاىي
الاموثى (القدوت) لتحقيق مجمل ااهدام التربوية والتعليمية في المؤسسات كافة.
تتجلى أهمية البحث فىي محاولىة التوصىل ثيجىاد عالقىة بىي الشخصىية القياديىة
لطالبات المرحلة الرابعة فىي كليىة التربيىة الرياضىية/جامعىة ديىالى،م خىالل معرفىة
السىىمات التىىي يتمىىتع بهىى والتىىي تشىىكل بمجملهىىا الشخصىىية القيادية،فاىىال عىى
مسىىتوى اللياقىىة البدنيىىة لىىديه ،وه علىىى أبىىواب التخىىرى والتفهيىىل كمدرسىىات فىىي

( )1طلحة حسام الدين وعدله عيسى مطر؛مقدمة في اإلدارة الرياضية(:القاهرة،مركز الكتاب للنشر )1991،ص.52

التربية الرياضىية،وثلك بخختبىارات نظريىة وعمليىة ومحاولىة الىربط فيمىا بياهمىا،أي
بي الشخصية القيادية ومستوى اللياقة البدنية.
 1-1مشكلة البحث
تتحىىدد مشىىكلة البحىىث فىىي قلىىة معرفىىة سىىمة الشخصىىية القياديىىة وعالقتهىىا فىىي
مستوى اللياقة البدنية لطالبات المرحلة الرابعة في كليىة التربيىة الرياضىية  /جامعىة
ديالى،كونه سيتفهل كمدرسىات ومربيىات يمىلل قيىادات تربويىة تحتىاى كىل مىاه
إلى شخصية قيادية مؤيرت ومستوى م اللياقىة البدنيىة ،كىفنموثى يقتىدى بىو تربويىا
ونفسيا وبدنيا.
ومىى خىىىالل تاىىاول الباحىىىث لهىىىلم المشىىكلة سىىىيحاول تتبىىىب واقىىب حىىىال مسىىىتوى
الشخصية القيادية التي تتمتب بها طالبات المرحلة الرابعة م خىالل اختبىار السىمات
الشخصية للقائد الرياضي،فاال ع مستوى اللياقة البدنية لىديه مى خىالل إجىراه
مجموعىىة اختبىىارات م ى بطاريىىة االختبىىار البدنية،وبىىللك ساتوصىىل إلىىى إجابىىة ع ى
سؤال طالما أراد الكلير م الباحلي معرفتو  ...هل هاىا عالقىة للشخصىية القياديىة
في مستوى اللياقة البدنية ؟.
 2-1أهدام البحـث
 .1التعىىرم علىىى مسىىتوى الشخصىىية القياديىىة لطالبىىات المرحلىىة الرابعىىة فىىي كليىىة
التربية الرياضية/جامعة ديالى.
 .1التعرم علىى مسىتوى اللياقىة البدنيىة لطالبىات المرحلىة الرابعىة فىي كليىة التربيىة
الرياضية/جامعة ديالى.
 .2التعرم على اير الشخصية القيادية في مستوى اللياقىة البدنيىة لطالبىات المرحلىة
الرابعة في كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى.

 4-1فرض البحـث
هاا عالقة ثات داللة إحصائية بىي الشخصىية القياديىة ومسىتوى اللياقىة البدنيىة
لطالبات المرحلة الرابعة في كلية التربية الرياضية/جامعة ديالى.
 5-1مجـاالت البحـث
 1-5-1المجىىال البشىىري :طالبىىات المرحلىىة الرابعىىة فىىي كليىىة التربيىىة الرياضىىية /
جامعة ديالى.البالغ عدده ( )21طالبة.
 1-5-1المجال أليماني  :المدت م

 1111 / 5 / 1ل اية .1111 / 6 / 15

 2-5-1المجال المكاني  :ساحات ومالعب كلية التربية الرياضية  /جامعة ديالى.

الباب اللاني
 - 1الدراسات الاظرية والدراسات المشابهة-:
 1- 1الدراسات الاظرية -:
 1 -1- 1الشخصية-:
يىىرى ىىا ي صىىالر نقىىال ع ى ماسىىلو ( )maslowات االنسىىات لىىو كيىىات نفسىىي
موا ي لكيانو الجسىمي،وات البشىر جميعىا يريىوت هىلم الكيانىات الافسىية التىي تتىفير
بهلم الحاارت او بتلك بالابط ملل الصىفات الجسىمية المورويىة،وات االنسىات يامىو
ويتطىىىىور ويباىىىىي شخصىىىىيتو بشىىىىكل سىىىىوي ملىىىىابر اثا سىىىىمر المكاناتىىىىو ات تتجلىىىىى
وتظهر،فاال ع ات لو دافب نحو المعرفة والقوت والتبصير ولتطوير قدراتو وثاتو.
ويعتقىىد ماسىىلو ات الفىىرد يحركىىو دافىىب رئىىيس هىىو تحقيىىق الىىلات،ويعاي بىىو ات
االنسات يحاول دائما استلمار امكاناتو الكاماة او االصلية وات الفرص لىو اتيحىى لىو
بطريقة ماظمة ع طريق بيئة مواتية تساعدم على تحقيق ثاتو ففت ثلىك يىؤدي الىى
ات تتطىىور شخصىىيتو تطىىورا سىىليما ومتكىىامال ...ويشىىير ىىا ي صىىالر  ...نقىىال ع ى

ماسلو ات المجتمب اما ات يقىف بوجىو قابليىات الفىرد فيفسىدها ويحيىد بهىا عى جىادت
()1

الصواب،واما ات يقف الى جانبها فيساعد على ظهورها ونموها.

ومما تجدر االشارت اليو ات قياس الشخصية واالتجاهىات تلعىب دورا رئيسىيا فىي
المجىىال الرياضىىي.ويباىىى القيىىاس الافسىىي فىىي الشخصىىية علىىى الفىىروق الفرديىىة بىىي
الالعبي ...وات طرائق القياس الافسي في مجال الشخصية الرياضىية قىد سىارت فىي
()1

اتجاهي هما:

أ .القياس الافسي،في عالقتو باظريات الشخصية.
ب .القياس الافسي،في عالقتو باوعية االدوات المستخدمة.
 1 -1- 1القيـاديـة-:
القائىىد الرياضىىي الاىىاجر يتسىىم بسىىمة القيىىادت ويقصىىد بىىللك قدرتىىو علىىى التوجيىىو
والتفيير في سلو التابعي وقدرتو على التاسيق والترتيب الماظم للجهود الجماعية
مى اجىىل التوصىىل إلىىى تطىىوير قىىدرات ومهىىارات التىىابعي إلىىى أقصىىى درجىىة ،وكىىللك
قدرتو على تحفييهم وإيابتهم ،فاال عى قدرتىو علىى نقىدهم أو أحيانىا فىرض بعىض
العقوبىىات علىىيهم فىىي التوقيىىى المااسىىب وبصىىورت تتااسىىب مىىب حجىىم الخطىىف ،والقائىىد
الرياضىىي الىىلي يتسىىم بسىىمة القيىىادت يحترمىىو الجميىىب ويقدرونىىو ويسىىتمعوت إليىىو
)2(.

ويافلوت توجيهاتو ع طيب خاطر ويلقوت بقدراتو على قيادتهم ورعايتهم"

إتَّ التطبيقات العملية في المجال الرياضي أظهرت إتَّ العديد مى القىادت الرياضىيي
الاىىىاجحي يتشىىىابهوت فىىىي بعىىىض السىىىمات الشخصىىىية وهىىىلم السىىىمات قىىىد يعىىىيى
إليها،فاال ع عوامل أخرى ونجاحهم في عملهم.
كما إنو م ااهمية بمكات أت يعرم القائد الرياضي السمات الشخصية التي يتسىم
بها حتى يعرم نفسو على حقيقتهىا ومى يىم يسىتطيب تطىوير أو تاميىة هىلم السىمات
بوسىىائل مختلفىىة،وأت يعىىرم درجىىة إسىىهام هىىلم السىىمات فىىي درجىىة نجاحىىو أو فشىىلو
كقائد رياضي.
( )1غازي صالح محمود وشيماء عبد مطر؛ مفهوم الذات -األساليب والمقاييس.بغداد،مكتبة زاكي للطباعة،5001،ص.112 -115
( )5محمد جاسم الياسري؛االسس النظرية الختبارات التربية الرياضية.ط،1النجف االشرف،دار الضياء للطباعة
والتصميم،5010،ص.129 -121
( . )3فائق حسني ابو حليمة؛ الحديث في التربية الرياضية.ط،1عمان،دار وائل للنشر والتوزيع. ،5002،ص.112

وفي ضوه العديد م الدراسات السابقة تم التوصل إلى السىمات الشخصىية للقائىد
الرياضي ويمك إجمالها بما يفتي:
أ .صفات شخصية.
ب .صفات سلوكية.
ى .صفات معرفية وفاية.
ممىىا تقىىدم و ث ِكىىر م ى مواصىىفات عديىىدت وسىىمات قىىد يتصىىف بهىىا القادت،كىىات قىىد
أستخلص (صالح وهىاب شىاكر)،إتَّ القائىد للهيىفت أو المؤسسىة الرياضىية والشىبابية
()1

يجب أت يتصف بسمات الشخصية القيادية (العشرت) اآلتية:

 .1الشخصية المحبوبة ثات التربيىة المعتدلىة والاييهة،يخىدم مؤسسىتو قبىل التفكيىر
بمعادلة الربر والخسارت.
 .1أت يكىىوت معلمىىا ومربيىىا،إث الواجىىب يتطلىىب التوجيىىو والمتابعىىة المسىىتمرت،وفي
الوقى نفسو يتعلم م اآلخري .
 .2أت يكىىىىوت مىىىىؤهاال علميىىىىا بدرجىىىىة عاليىىىىة وثو إمكانيىىىىة فايىىىىة جيىىىىدت فىىىىي مجىىىىال
االختصاص.
 .4أت يكوت فاانىا فىي التعامىل مىب اآلخىري والمجتمىب إنسىانيا واجتماعيا،وبفسىاليب
اتصال مبتكرت.
 .5أت يكوت مخططا جيدا،ياعكس نجاح تخطيطو (تحديد ااهدام ووضىب السياسىات
والبرامج مب الموارد المتاحة) على مجمل الفعاليات ااخرى.
 .6أت يكوت ماظما ويحترم الوقى،يجدم مرؤوسيو عادما يحتاجوت إليو.
 .7متخل قرارات م الطرا ااول،بشجاعة وإبداع ومتحمال للمسؤولية.
 .8أت يكىىوت مكافئىىا ومعاقبىىا،يعطي كىىل ثي حىىق حقىىو،يليب ااداه المتميىىي ويحاسىىب
على التقصير فيو.
 .9يلق بمعاونيو ويخول بعض الصالحية،ليتفرغ لمواضيب أهم لتطوير مؤسستو.
 .11أت يكوت قدوت وأنموثجا حساا في كل شيه.
( )1صالح وهاب شاكر؛دراسة تحليلية وتقويمية الداء القيادات االدارية للهيئات والمؤسسات الرياضية والشبابية في العراق من 1921
لغاية . 5002اطروحة دكتوراه،جامعة بغداد -كلية التربية الرياضية،5009،ص.29

 2 -1- 1اللياقة البدنية واهميتها-:
ات االهتمام باللياقة البدنية في التربية الرياضية قد تعاضمى اهميتو نتيجة لما قام
بو العلماه والمختصوت في دراساتهم للتوصل الى وجود عالقىة ايجابيىة بىي اللياقىة
ونسىىبة الاجىىاح.وهىىلم مىىا اكىىدم (محمىىد صىىبحي حسىىايي ) " االرتبىىاط الطىىردي للياقىىة
البدنيىىىة بالعديىىىد مىىى المجىىىاالت الحيويىىىة كالىىىلكاه والتحصىىىيل والااىىىج االجتمىىىاعي
والبىىدني والعىىاطفي وكىىللك االنتىىاى البشىىري والامىىو وتىىفخير حالىىة التعىىب واالجهىىاد
وامراض الشيخوخة " (، )1فاىال عى اهميتهىا فىي تحقيىق الصىفات الخلقيىة العاليىة
كالشجاعة واالعتماد على الىافس ،والعمىل الجمىاعي يتطلىب مى طالىب كليىة التربيىة
الرياضىىية القىىدرت علىىى الىىركض والقفىىي واداه حركىىات اساسىىية مهمىىة خىىالل دروسىىو
العمليىىىة وتتخىىىل هىىىلم االشىىىكال الحركيىىىة انواعىىىا متعىىىددت مىىى االنطالقىىىات السىىىريعة
والقصيرت والطويلة يختلف ايقاعها بفختالم الواجبات الفاية والخططيىة عى طريىق
االسىىتخدام االفاىىل لعااصىىر اللياقىىة البدنيىىة وطىىول فتىىرت الىىدرس،فالطالب القىىادروت
على استخدام عااصر اللياقىة البدنيىة بكفىاهت خىالل الىدرس يكونىوت اكلىر قىدرت علىى
تافيل ما مطلوب ماهم.
 1-2-1- 1مفهوم اللياقة البدنية وتعريفها-:
"اللياقة البدنية احدى اوجو اللياقة الشاملة وهي القاعىدت التىي تباىى عليهىا امكانيىة
ممارسىىة االنشىىطة الرياضىىية المختلفىىة،فعليها تباىىى اللياقىىة البدنيىىة الخاصىىة والتقىىدم
بالمهىىارات االساسىىية والخطىىط وطىىرق اللعىىب وبىىدونها تصىىبر امكانيىىة تحقيىىق هىىلم
االبعاد امرا صعبا قد يكوت مستحيال"(.)1
وقىىد عرفهىىا (ابىىراهيم سىىالمة) " بفنهىىا الحالىىة السىىليمة للفىىرد م ى حيىىث تكوياىىو
الجسماني والعاوي،والتي تمكاىو مى اسىتخدام جسىمو بمهىارت فىي نىواحي الاشىاط

( )1محمد صبحي حسنيين ،طرق بناء وتقنيين االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية والبدنية،ط( :1القاهرة،مطابع دار
الشعب )1915،ص.25
( . )5مروان عبد المجيد ابراهيم،تصميم وبناء اختبارات اللياقة البدنية بأستخدام طرق التحليل العاملي،ط( : 1االردن،مؤسسة الوراق
للنشر والتوزيع )5001،ص.22

التىىي تتطلىىب القىىوت والمقىىدرت الحركيىىة والسىىرعة والتحمىىل بفقىىل جهىىد ممك ،وتعتبىىر
(.)1

الصحة اساسا للياقة البدنية "

كما عرفها (موسى فهمي ابراهيم) " بفنها قدرت الفرد علىى اداه عملىو فىي حياتىو
اليومية بكفاهت دوت الشعور بالتعب،مب بقاه بعض الطاقة التىي تليمىو للتمتىب بوقىى
(.)1

فرا و "

ويتقدم الباحث بالتعريف التالي للياقة البدنية:
(القىىىدرت علىىىى اداه الواجبىىىات بحيويىىىة دوت الشىىىعور بالتعىىىب عىىى طريىىىق التىىىدريب
البدني).
 1-2-1- 1مكونات اللياقة البدنية-:
ات للياقة البدنية مكونات وعااصر اساسية ال بد م توافرها جميعا لدى أي طالىب
او طالبة ولو اختلفى م حيث االهمية.
" فهي عبارت ع جميىب المكونىات او الخصىائص او العااصىر الجسىمية التىي لهىا
اهميىىىىىىىىىىىىىىىىىىة كبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىرت فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىىىىىىىىتعلم واالنجىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الرياضىىىىىىىىىىىىىىىىىىي
(كالقوت،السرعة،الرشاقة،المطاولة،والمرونة) وكافة الصفات التي ياتج ع انىدماى
عاصىىىري ماهمىىىا او اكلر،وتسىىىمى اياىىىا بعااصىىىر او مكونىىىات اللياقىىىة البدنيىىىة فىىىي
المدرسىة ال ربيىىة،بياما تسىىمى فىىي المدرسىة الشىىرقية بالقابليىىات او القىىدرات البدنيىىة
"(.)2
وات بطاريىىة االختبىىار التىىي اعتمىىدها الباحىىث فىىي دراسىىتهم هىىلم تاىىماى ا لىىب
العااصر التي اتفق عليها معظم العلماه والباحلي .
 2-2-1- 1القوت العالية-:
القوت العالية صفة بدنية اساسية وهىدم مهىم مى اهىدام اللياقىة البدنيىة.فىالقوت
العالية تعاي التقوية العامة لجسم الطالب،فاال ع تامية مجموعة العاالت التىي
تساعد على يادت السرعة في حركات الطالب.
( )1ابراهيم سالمة،اللياقة البدنية  ( :االسكندرية،نبع الفكر)1992،ص.10
( )5موسى فهمي ابراهيم،اللياقة البدنية والتدريب الرياضي،ط( : 1االسكندرية،دار الكتب الجامعية )1911،ص.23
( )3اثير صبري؛تأثير تطوير مطاولة القوة على انجاز ركض المسافات المتوسطة،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة بغداد – كلية
التربية الرياضية،1913،ص.21

وقىىد عرفهىىا (محمىىد حس ى عىىالوي) " :بفنهىىا اقصىىى مقىىدار م ى القىىوت يمك ى ات
تخرجو العالة او مجموعة العاالت المشتركة في العمل "(.)1
 4-2-1- 1السرعة-:
السىىىرعة صىىىفة بدنيىىىة اساسىىىية وهىىىي قىىىدرت الطالىىىب علىىىى اداه اللعىىىب المطلىىىوب
بالسرعة المااسبة،وتعد السرعة واحدت م اهم عااصر اللياقة البدنية،واحد عوامىل
االداه الااجر في كلير م االنشطة الحركية.
" ات السرعة هي قدرت الالعب على اداه حركات اللعب المطلوبة فىي اقصىر مى
وبفقل وقىى ممك ،والسىرعة هىي مى الصىفات البدنيىة االساسىية وهىي مى القىدرات
الورايية ولكى التىدريب الحىديث يلعىب دورا مهمىا فىي تحسى االداه واالسىتفادت مى
هلم الصفة الموروية الى اعلى درجة ممكاة " (.)1
" ويتم قياسها بحساب م المسافة المقطوعة بفقصى سىرعة،وتكاد تجمىب كافىة
الدراسات العلميىة علىى االتفىاق بىات العىدو مى 21م 51 -م تعتبىر المسىافة الملاليىة
لقياس السرعة "(.)2
 5-2-1- 1المطاولة-:
ات المطاولة م اهم اسس اللياقة البدنية وهي ضرورية لجميىب الرياضىيي وهىي
مى الصىىفات البدنيىىة االساسىىية،وبما ات المجهىىود الىىلي يبللىىو الطالىىب خىىالل الىىدرس
يتطلىىب عبئىىا بىىدنيا وعصىىبيا علىىى اجهىىيت الجسىىم المختلفىىة ممىىا يىىؤدي الىىى ظهىىور
التعىىب.اث ات المطاولىىة  " :هىىي قابليىىة مقاومىىة االجهىىيت العاىىوية للتعىىب عاىىد اداه
التماري الرياضية لفترت طويلة " (. )4
والمطاولة تعاي قابلية جهىا ي الىدورات والتىافس علىى التكيىف لالنقباضىات التىي
تقىىىىوم بهىىىىا المجموعىىىىات العاىىىىلية الكبيىىىىرت لمىىىىدت مايىىىىة طويلىىىىة نسىىىىبيا لمقاومىىىىة
التعب،وبالتالي استمرار التماري المختلفة لفترت اطول.

( )1محمد حسن عالوي ونصر الدين رضوان؛اختبارات االداء الحركي ( :القاهرة،دار الفكر العربي)1991،ص.21
( )5سامي الصفار (واخرون)؛كرة القدم،ج(: 1جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة والنشر)1911،ص.111
( )3صباح السيد فاروق عبد هللا؛اثر تنمية الجلد الخاص على فاعلية االداء لدى العبي رياضة الجمباز للناشئين،رسالة دكتوراه غير
منشورة،جامعة حلوان-كلية التربية الرياضية للبنات،االسكندرية،1910،ص.52
( )2سامي الصفار (واخرون)؛مصدر سبق ذكره،ص.195

 6-2-1- 1المرونة-:
ات صفة المرونة م الصفات المهمة التىي تجعىل مى الفىرد الرياضىي متكيفىا مىب
الاشىىاط الىىلي يؤديىىو " .وتعىىد المرونىىة عاصىىرا اساسىىيا مى عااصىىر اللياقىىة البدنيىىة
وانها تتير للرياضي القدرت على اداه الحركات الرياضية بصورت اقتصىادية ومجديىة
()1

"

وقىىد عرفىىى المرونىىة بفنهىىا " المقىىدرت علىىى اداه تمرياىىات تتطلىىب مىىدى واسىىعا
للجها العالي والعظمي وتتحدد هلم المرونة بواسىطة اداه الحركىة الاشىطة لمىدى
واسىىب لمفاصىىل الجسىىم،وثلك يتطلىىب اهميىىة مطاطيىىة االربطىىة واالوتىىار والعاىىالت
"(.)1
 7-2-1- 1الرشاقة-:
ات صفة الرشاقة م الصفات االساسية م اللياقة البدنيىة ويرجىب سىبب ثلىك الىى
الطبيعة المركبة لهلم الصفة م ناحية ارتباطها بالصفات البدنية االخىرى والقىدرات
المهارية.
وقد عرفى الرشاقة " بفنها القىدرت علىى ت ييىر االتجىام اياىاه الحركىة السىريب فىي
اقل م ممك وبدقة "(.)2
لهىىلا فىىفت الرشىىاقة تتحىىدد فىىي قابليىىة الفىىرد الرياضىىي علىىى ت ييىىر اتجاهىىو بسىىرعة
وتوقيى سليم،فاال ع اليم اللي يست رقو في اداه المهارت.

الباب اللالث
 2ماهجية البحث واجراهاتو الميدانية-:
 1 - 2ماهج البحث-:
ات طبيعة المشكلة المراد دراستها تحدد ماهجيىة البحىث المسىتخدم،وعلى الباحىث
ات يختىىار المىىاهج المالئىىم الىىلي يوصىىلو لحىىل مشىىكلة بحلىىو.ومى هىىلا الماطلىىق جىىاه
( )1مروان عبد المجيد ابراهيم ،مصدر سبق ذكره ،ص.25
( )5مصطفى كاظم (واخرون)؛رياضة السباحة( :القاهرة،دار الفكر العربي)1915،ص.159
( )3نعمات احمد عبد الرحمن؛عالقة بعض القياسات الجسمية والصفات البدنية بالتفوق في التمرينات الحديثة،بحث منشور في مجلة
دراسات وبحوث،المجلد الثالث،العدد الثاني،جامعة حلوان،1910،ص120

اختيار الماهج الوصفي وبفسلوب العالقات االرتباطية،النىو انسىب الماىاهج للوصىول
الى هدم البحث.
 1 -2عياة البحث-:
بعىىىد ات تىىىم تحديىىىد مجتمىىىب البحىىىث مىىى طالبىىىات المرحلىىىة الرابعىىىة لكليىىىة التربيىىىة
الرياضىىية /جامعىىة ديىىالى،اختيرت العياىىة بالطريقىىة العشىىوائية ،اث بلىىغ عىىددها()21
طالبة م مجموع ( )46حيث تعلر ع بعض الطالبات م المشىاركة فىي اختبىارات
البحث وثلك بسبب ال ياب او المرض،وكات مجموع الطالبىات ممى لىم يشىارك ()8
،عدا عياة االستطالع اللي بلىغ عىددها (،)6وبىللك مللىى العياىة نسىبة ( )81،6مى
المجتمب االصلي.
وتىم مراعىات التبىاي فىي مسىتوى المجموعىىة المختبىرت وا الىة التبىاي الكبيىر بىىي
الطالبات المختبرات م خالل التعرم على مدى تجانس العياة لاىمات صىحة نتىائج
االختبار وعلى الاحو المبي في الجدول(. )1
الجدول ()1
تجانس العياة في مت يرات العمر والطول والو ت
المعالجات
وحدت

الوسط

اثحصائية

القياس

الحسابي

الوسيط

االنحرام

معامل

المعياري

االلتواه

المت يرات
العمر

شهر

17178

171

6714

1725

الطول

سم

16176

161

2742

1741

الو ت

كم

54768

51

4726

1784

ويتار م الجدول( )1ات قيمىة معامىل االلتىواه تتىراوح بىي (  ) 1725الىى (
 ) 1784وهي تاحصر بىي ( )2 ±وهىلا يعاىي ات العياىة تتىو ع تو يعىا طبيعيىا ممىا
يدل على تجانسها.

 2 -2ادوات البحث ووسائلو واالجهيت-:
 1 -2 -2ادوات البحث ووسائلو-:
 .1المراجب والمصادر العربية.
 .1المالحظة والتجريب.
 .2االختبارات والقياسات.
 .4استمارات االختبارات.
 .5شواخص عدد ( )11مب شريط قياس مب صافرت عدد (.)1
 1 -2 -2االجهيت المساعدت-:
 .1ساعة ايقام عدد(.)2
 .1الحاسبة االلكترونية نوع ( .) hp
 4 -2االختبار البدنية-:
اسىىتعمل الباحىىث سىىتة اختبىىارات بدنيىىة لقيىىاس مسىىتوى اللياقىىة البدنيىىة لطالبىىات
المرحلة الرابعة كلية التربية الرياضىية – جامعىة ديالى،النهىا المعمىول بهىا فىي اكلىر
دول العىىىالم لسىىىهولة تطبيقهىىىا،اث تشىىىمل اختبىىىارات رئيسىىىة معتمىىىدت مىىى الخبىىىراه
كافة،لتكوت مؤشرا لقياس مستوى بعض عااصر اللياقة البدنيىة للطالبىات وهىي كمىا
يفتي:
 .1الركض(21م) م البده الطائر.
 .1رمي الكرت الطبية نة(1ك م) م فوق الرأس باليدي .
 .2الويب م اللبات.
 .4ياي الجلع امام اسفل م الوقوم (21 ±سم).
 .5الركض بي الشواخص.
 .6ركض(611م) م البداية العالية.
 5 -2التجربة االستطالعية-:
تعىىد التجربىىة االسىىتطالعية هىىي تجربىىة مص ى رت ومشىىابهة للتجربىىة الحقيقية،لىىلا
اجىرى الباحىىث التجربىىة االسىىتطالعية بالسىىاعة العاشىرت مى يىىوم ااالياىىي المصىىادم

 1111/5/1على عياة مكونىة مى ( )6طالبىات مى مجتمىب البحىث،اث تعىد التجربىة
االستطالعية بالاسبة للباحث تىدريبا عمليىا للوقىوم علىى االيجابيىات والسىلبيات،كما
ات ال رض م اجراه التجربة يتعلق باالمور التالية:
ـــ التفكد م أداه فريق العمل المساعد(*).
ـــ التفكد م كفاهت الملعب واالدوات المستخدمة وصالحيتها.
ـــ التفكد م الوقى المست رق في تافيل االختبارات.
 6 -2التجربة الرئيسة (اجراه االختبارات)-:
تم اجراه االختبارات خالل الفتىرت(2ـى )1111/5/4وعلىى مالعىب وسىاحات كليىة
التربيىىة الرياضىىية -جامعىىة ديالى،وقىىد تىىم مراعىىات الظىىروم المااخيىىة و وقىىى اجىىراه
االختبىىارات والىىلي أجىىري بوقىىى واحىىد ابتىىداها م ى السىىاعة ( )8،21صىىباحا وحتىىى
الساعة ( )11،21بعد الظهر،فاال ع اعطاه االهميىة الكبيىرت لتوضىير التعليمىات
الخاصىىة باالختبىىارات قبىىل بىىدهها وعرضىىها امىىام الطالبىىات،يم اعطىىاه فتىىرت االحمىىاه
الكافي وبشكل جماعي،وبالتالي مار الراحة البياية بي كل اختبار وآخر.
 7 -2قياس السمات االشخصية للقائد الرياضي-:
يمك للقائد الرياضي اختبار نفسو لمحاولة التعرم على نوعية سماتو الشخصىية
القيادية بفستخدام اختبار (قائمىة السىمات الشخصىية للقائىد الرياضىي) ( ،)1ويتاىم
االختبىىىار  15سىىىمة وعكسىىىها بطريقىىىة التمىىىايي السىىىيمانتي ويقىىىوم القائىىىد الرياضىىىي
باالجابىىة علىىى االختبىىار طبقىىا لدرجىىة انطبىىاق السىىمات المىىلكورت عليىىو وفىىي ضىىوه
تعليمات االختبار وثلك على مقياس سباعي التدريج .وكما مبي في الملحق (. )1
ويتم تصحير االختبار في ضوه مفتاح تصىحير خىاص باالختبار،والدرجىة العاليىة
التىىي تشىىير اليهىىا نتىىائج تصىىحير االختبىىار تىىدل علىىى تميىىي القائىىد الرياضىىي بسىىمات
شخصية ايجابية ،وكلما قلى هلم الدرجة كلما تميي القائد الرياضي بسمات شخصىية
سلبية.

(*)الفريق المساعد تكون من (م.د علي احمد هادي،و م صادق جعفر).
( )1محمد حسن عالوي؛سيكلوجية القيادة الرياضية،ط(:5القاهرة ،مركز الكتاب للنشر )5002،ص.21

 7 -2مواصفات االختبارات البدنية-:
تكونىىى بطاريىىة االختبىىار م ى سىىتة اختبىىارات متسلسىىلة يىىتم اداههىىا م ى الطالبىىات
المختبرات،وساتاولها بالشرح والوصف التالي:
االختبار االول
()1

الركض(21م) م البده الطائر

الهدم م االختبار  :قياس السرعة.
االدوات المسىىىىتخدمة  :ارضىىىىية ملعب،سىىىىاعة توقيىىىىى عىىىىدد(،)1صافرت،شىىىىواخص
عدد(،)2شريط قياس،استمارت تسجيل.
طريقىىىة االداه  :تقىىىف الالعبىىىة خلىىىف الشىىىاخص االول وعاىىىد سىىىماع الصىىىافرت تبىىىدأ
بىالركض حتىىى تصىىل الىىى الشىىاخص اللىىاني والىىلي يبعىىد عى الشىىاخص االول مسىىافة
(11م) وتسىىتمر بىىالركض حتىىى تصىىل الىىى الشىىاخص اللالىىث الىىلي يبعىىد ع ى اللىىاني
مسافة (21م)،ويجب ات تكوت المسافة الكلية التي تقطعها المختبرت (51م).
التسجيل  :يسجل اليم لكل مختبرت م الشاخص اللاني وحتىى اجتيىا خىط الاهايىة
أي مسافة (21م)،وتعطى للمختبرت محاولة واحدت.
االختبار اللاني
رمي الكرت الطبية نة(1ك م) م فوق الرأس باليدي

()1

الهدم م االختبار  :قياس القوت االنفجارية لعاالت االطرام العليا.
االدوات الال مىىة  :ارض مسىىتوية ترابيىىة تحىىدد بخطىىي متعامىىدي علىىى خىىط الرمىىي
تكوت المسافة بياهما (5م)،كرات طبية عدد (،)1شريط قياس،تقسىيم ماطقىة الرمىي
بمىىادت البىىور بعىىد مسىىافة (4م) صىىعودا لحىىد مسىىافة(11م)،وكىىل متىىر يقسىىم خمسىىة
اقسام،بحيث يكوت كل قسم بمسافة(11سم) لقراهت نتيجة الرمي لكل مختبرت.
وصف االختبىار  :تتخىل المختبىرت وضىب الوقىوم فتحىا عاىد الخىط الخىارجي لماطقىة
الرمي،ماسكة الكرت الطبية بكلتا اليدي فوق الرأس،وعاىد االشىارت تبىدأ بىالرمي بعىد
ياي الجلع للخلف وم يم الرمي لالمام دوت ات تتخطى خط الرمىي مىب التفكيىد علىى
( . )1محمد صبحي حسنيين؛القياس والتقويم في التربية الرياضية والبدنية،ط،3ج(:1القاهرة،دارالفكر العربي )1992،ص.311
Havlicek,g " pedagogicke hadnocenivtelesne vychovy " Bratislava,2000,p.72. 2

()5

ابقاه القدمي مالصقتي لالرض ومالحظة عدم الرمىي بيىد واحىدت وبخىالم مىا تقىدم
تعد المحاولة فاشلة.
التسجيل  :تعطى للمختبرت يالية محاوالت وتسجل لها احس محاولة ناجحة.
االختبار اللالث
()1

الويب م اللبات

الهدم م االختبار  :قياس القوت االنفجارية لعاالت االطرام السفلى.
االدوات المسىىىىتخدمة  :ارض مسىىىىتوية ترابيىىىىة للويىىىىب العىىىىريض (175م) وبطىىىىول
(275م)،مب مراعات ات تكوت االرض خالية م العوائق و يىر ملسىاه تحىدد بخطىي
متعامىدي مىب خىط الويب،شىريط قياس،وطباشىير ملوت،بعىد المتىر االول تقسىم بىاقي
المسافة الى اجياه طول كل ماهما (11سم) لكي يكوت القياس دقيقا.
وصف االداه  :تقف المختبرت خلف خط البداية والقدمي متباعدتي قليال واللراعي
لالعلى،مب مالمسة القدمي لخط البداية م الخارى،وم هلا الوضب تبىدأ المختبىرت
بمرجحىىة الىىلراعي امىىام اسىىفل مىىب ياىىي الىىركبتي نصىىفا مىىب ميىىل الجىىلع الىىى االمىىام
قليال،وبالتىىالي مىىب المرجحىىة القويىىة تمىىد السىىاقي علىىى امتىىداد الجىىلع ودفىىب االرض
بالقىىدمي ومى الاهىىوض والويىىب امىىام ابعىىد مسىىافة ممكاىىة مىىب مراعىىات الويىىب بكلتىىا
الساقي والهبوط كللك،وبخالفو تكوت المحاولة فاشلة.
التسىىجيل  :تسىىجل للمختبىىرت المحاولىىة الجيىىدت مى الحافىىة الداخليىىة لخىىط البدايىىة الىىى
كعىىب القىىدمي عاىىد الهبوط،ويكىىوت البعىىد مقاسىىا بىىالمتر واجياهم،وتعطىىى للمختبىىرت
محاولتي وتعتمد افالهما،ويكوت القياس بواسطة شريط القياس.
االختبار الرابب
تاي الجلع امام اسفل م الوقوم (21 ±سم)

()1

الهىىىدم مىىى االختبىىىار  :قيىىىاس مرونىىىة العمىىىود الفقىىىري والعاىىىالت المىىىادت الخلفيىىىة
للرجلي .

( )1محمد صبحي حسنيين؛ مصدر سبق ذكره ،ص.311
( )5محمد حسن عالوي ونصر الدين رضوان؛ مصدر سبق ذكره،ص.321

االدوات الال مىىة  :مقياسىىات متىىىدرجات لقيىىاس المرونة،ومااىىىدت خشىىبية مسىىىطحة
طولها (1م) وعرضها (61سم) وارتفاعها (51سم).
وصف االداه  :يلبى المقياسات بشكل عمودي على حافة الماادت مى نقطىة الصىفر
ويكىىوت البعىىىد بياهمىىا (51سىىىم)،وعىىى حىىافتي المااىىىدت بمقىىدار (15سىىىم)،ويكىىىوت
المقياسات متدرجات بطول (61سم)ويقسمات الى وحدات كىل وحىدت تسىاوي (1سىم)
ويحتوي كل مقياس على مؤشر يتحر نحو االعلى واالسفل بواسطة اصىابب اليىدي
بحيث تكوت الدرجات متااقصة نحو االعلىى مى الصىفر الىى (،)21+وتقىوم طىالبتي
باالختبار معا.
االختبار الخامس
الركض المتعرى

()1

الهدم م االحتبار  :قياس الرشاقة.
االدوات المسىىتخدمة  :شىىريط قياس،شىىواخص عىىدد (،)11بىىي كىىل شىىاخص وآخىىر
(1م)،ساعة توقيى،صافرت.
وصف االداه  :تقوم المختبىرت عاىد سىماع الصىافرت بىالركض بىي الشىواخص لقطىب
مسافة (11م).
التسجيل  :يعطى لكل مختبرت محاولتي ويتم احتساب م المحاولة االفال.
االختبار السادس
ركض(611م) م البداية العالية

()1

الهدم م االحتبار  :قياس المطاولة.
وصف االداه  :تحديىد ماطقىة اجىراه االختبىار بخطىي احىدهما للبدايىة وآخىر للاهايىة
علىىىىى ماىىىىمار العىىىىاب السىىىىاحة والميىىىىدات ،وهاىىىىا سىىىىاعة توقيىىىىى وصىىىىافرت مىىىىب
ماسكي ،حيث تقف المختبرات م وضب البده العالي خلىف خىط البدايىة يىم االنطىالق
حال سماع الصافرت لقطب مسافة الـ (611م).
( )1ريسان خريبط؛موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية والرياضية،ج( :1بغداد،مطابع التعليم العالي)1919،ص.122
Frank,s : Take our Testand Find out with out learing Howe,men,s Fitness,October,1992,p.52.

()5

التسىىجيل  :حسىىاب الىىيم لقطىىب مسىىافة الىىـ (611م) بالىىدقائق واللىىواني واعشىىار
اللانية.
 8 -2الوسائل االحصائية-:
اعتمد الباحث في معالجة الاتائج الوسائل االحصائية التالية:
 .1الوسط الحسابي.
 .1الوسيط.
 .2االنحرام المعياري.
.4معامل االلتواه
 .5معامل االرتباط.

الباب الرابب
4ـ عرض الاتائج وتحليلها ومااقشتها-:
4ـ  1عرض نتائج -:
فيمىىا يىىفتي م ى جىىداول احصىىائية يبىىي الباحىىث فيهىىا العالقىىة االرتباطيىىة ودالتهىىا
االحصىىائية بىىي كىىل مى الشخصىىية القياديىىة وكىىل فعاليىىة علىىى حىىدت،وبالتالي ارتبىىاط
الشخصية القيادية بمستوى اللياقة البدنية لطالبات المرحلة الرابعة في كليىة التربيىة
الرياضية /جامعة ديالى:
4ـ 1ـ  1عالقة الشخصية القيادية بالفعاليات البدنية (االختبارات البدنية)-:

جدول رقم ()1
عالقة الشخصية القيادية بالفعاليات البدنية (المت يرات)
المتغيرات
الشخصية القيادية
ركض 30م
الشخصية القيادية
رمي الكرة الطبية
الشخصية القيادية
الوثب من الثبات
الشخصية القيادية
ثني الجذع
الشخصية القيادية
الركض المتعرج
الشخصية القيادية
ركض 200متر

قيمة (ر)

قيمة (ر)

المحتسبة

الجدولية*

الداللة االحصائية

0،250

0،329

معنوية

06121

0،329

غير معنوية

06051

0،329

غير معنوية

06322

0،329

معنوية

06191

0،329

غير معنوية

06322

0،329

معنوية

* القيمة الجدولية عاد درجة حرية()21ومستوى داللة( )1،15تبلغ (.)17249
م خالل الجدول الىرقم( )1الىلي يوضىر عالقىة االرتبىاط بىي الشخصىية القياديىة
ومت يرات الفعاليات البدنية اتار م العالقات االرتباطية مايفتي:
4ـ 1ـ  1عالقة الشخصية القيادية بفعالية ركض  21متر (السرعة)-:
في عالقة االرتباط بي الشخصىية القياديىة وفعاليىة ركىض 21م  ،لقىد بل ىى قيمىة
(ر) المحتسبة  1،411وعاىد مقارنتهىا بقيمىة (ر) الجدوليىة والبال ىة  1،249ظهىر
وجود عالقة ارتباط معاوية وتحى مستوى داللة ( )1،15وبدرجة حرية (.)21

4ـىى 1ـىى  2عالقىىة الشخصىىية القياديىىة بفعاليىىة رمىىي الكىىرت الطبيىىة (القىىوت العاىىلية
لللراعي )-:
في عالقىة االرتبىاط بىي الشخصىية القياديىة وفعاليىة رمىي الكىرت الطبية،لقىد بل ىى
قيمة (ر) المحتسىبة  1،168وعاىد مقارنتهىا بقيمىة (ر) الجدوليىة والبال ىة 1،249
ظهر عدم وجود عالقة ارتباط معاوية وتحى مستوى داللىة ( )1،15وبدرجىة حريىة
(.)21
4ـ 1ـ  4عالقة الشخصية القيادية بفعالية الويب م

اللبات (القوت العالية

للرجلي )-:
في عالقة االرتبىاط بىي الشخصىية القياديىة وفعاليىة الويىب مى اللبىات ،لقىد بل ىى
قيمة (ر) المحتسىبة  1،117وعاىد مقارنتهىا بقيمىة (ر) الجدوليىة والبال ىة 1،249
ظهر عدم وجود عالقة ارتباط معاوية وتحى مستوى داللىة ( )1،15وبدرجىة حريىة
(.)21
4ـ 1ـ  5عالقة الشخصية القيادية بفعالية ياي الجلع (المرونة) -:
في عالقة االرتباط بي الشخصية القيادية وفعالية ياي الجلع ،لقد بل ى قيمىة (ر)
المحتسبة  1،266وعاد مقارنتها بقيمة (ر) الجدولية والبال ة  17249ظهر وجىود
عالقة ارتباط معاوية وتحى مستوى داللة ( )1،15وبدرجة حرية (.)21
4ـ 1ـ  6عالقة الشخصية القيادية بفعالية الركض المتعرى (الرشاقة)-:
فىي عالقىة االرتبىاط بىي الشخصىية القياديىىة وفعاليىة الىركض المتعىرى ،لقىد بل ىىى
قيمة (ر) المحتسىبة  1،191وعاىد مقارنتهىا بقيمىة (ر) الجدوليىة والبال ىة 1،249
ظهر عدم وجود عالقة ارتباط معاوية وتحى مستوى داللىة ( )1،15وبدرجىة حريىة
(.)21
4ـ 1ـ  7عالقة الشخصية القيادية بفعالية ركض  611متر (المطاولة)-:
في عالقة االرتباط بي الشخصية القيادية وفعاليىة ركىض 611م ،لقىد بل ىى قيمىة
(ر) المحتسبة  1،255وعاىد مقارنتهىا بقيمىة (ر) الجدوليىة والبال ىة  1،249ظهىر
وجود عالقة ارتباط معاوية وتحى مستوى داللة ( )1،15وبدرجة حرية (.)21

4ـ 1ـ  1عالقة الشخصية القيادية بمستوى اللياقة البدنية
جدول رقم ( ) 2
عالقة الشخصية القيادية بمستوى اللياقة البدنية
المتغيرات
الشخصية القيادية
اللياقة البدنية

قيمة (ر)

قيمة (ر)

الداللة

المحتسبة

الجدولية*

االحصائية

0،125

0،329

معنوية

* القيمة الجدولية عاد درجة حرية()21ومستوى داللة( )1،15تبلغ (.)1،249
م خالل الجدول الىرقم( )2الىلي يوضىر عالقىة االرتبىاط بىي الشخصىية القياديىة
ومسىىتوى اللياقىىة البدنيىىة (االرتبىىاط الكلىىي المتعىىدد بىىي الشخصىىية واللياقىىة البدنيىىة
بصىىورت عامىىة) ،لقىىد بل ىىى قيمىىة (ر) المحتسىىبة  1،741وعاىىد مقارنتهىىا بقيمىىة (ر)
الجدولية والبال ة  1،249ظهر وجود عالقىة ارتبىاط معاويىة كبيىرت وتحىى مسىتوى
داللة ( )1،15وبدرجة حرية (.)21
4ـ  1مااقشةالاتائج-:
يتاىىىر مىىى عىىىرض نتىىىائج الجىىىدول الىىىرقم ( )1والخىىىاص بمعامىىىل االرتبىىىاط بىىىي
مت يرات الشخصية القيادية والفعاليات البدنية نتائج يمك للباحث مااقشتها كاآلتي:
 .1ففي اختبار ركض  21متر اللي يقىيس صىفة السىرعة للطالبىة،كانى هاىا داللىة
عىىىى وجىىىىود عالقىىىىة ارتبىىىىاط معاويىىىىة دالىىىىة احصىىىىائيا بىىىىي الشخصىىىىية القياديىىىىة
والسرعة.وهلا موشر ايجابي لو قيمتو،وهىلا يعاىي انىو كلمىا تمتعىى الطالبىة بسىمات
الشخصية القيادية االيجابية ساهم ثلك فىي اداه افاىل للفعاليىات البدنيىة والرياضىية
التي تتسم بالسرعة.
وهلا يتطابق ما يتفق عليو اكلر الباحلي في فيمىا اثا تىوافرت بعىض الصىفات فىي
شخصية القائد قد تجعل تصرفو وتفييرم في القيادت ناجحة،وم هلم الصفات المهمة
()1

الحيم والسرعة.

. )1(Lewis Betty: leadership in sport field,Journal of sport Management ,Winter, N.Y ,1982. p 266 .

كما تشير نتائج الجدول ثاتو ،بفت معامل االرتباط بي مت يىرات الشخصىية القياديىة
و اختبار ياي الجلع اللي يقيس صفة مرونة العمود الفقىري وقىوت العاىالت المىادت
الخلفيىىىة للىىىرجلي للطالبىىىة عىىى وجىىىود عالقىىىة ارتبىىىاط معاويىىىة دالىىىة احصىىىائيا بىىىي
الشخصىىية القياديىىة والمرونىىة.وهىىلا موشىىر ايجىىابي لىىو أهميتو،وهىىلا يعاىىي انىىو كلمىىا
تمتعىىى الطالبىىة بسىىمات الشخصىىية القياديىىىة االيجابيىىة سىىاهم ثلىىك فىىي اداه افاىىىل
للفعاليات البدنية والرياضية التي تتسم بالمرونة.
وهلم العالقة واقعية اياىا كىوت معظىم الشخصىيات القياديىة تتسىم بصىفة المرونىة
بصىىورت مطلقىىة فىىي التعامىىل والتصىىرم مىىب مىىا يىىدور ويواجهىىو فىىي االداه ،واداه
الواجب بسهولة(.)1
والحىىا الباحىىث اياىىا فىىي نتىىائج الجىىدول الىىرقم ( )1وفىىي الحقىىل الخىىاص بمعامىىل
االرتبىىاط بىىي مت يىىرات الشخصىىية القياديىىة و اختبىىار ركىىض  611متىىر الىىلي يقىىيس
صفة المطاولة للطالبة ع وجود عالقة ارتباط معاوية دالة احصائيا بىي الشخصىية
القيادية والمطاولة.وهلا موشر ايجابي لو أهميتو اياىا،وهلا يعاىي انىو كلمىا تمتعىى
الطالبىىة بسىىمات الشخصىىية القياديىىة االيجابيىىة سىىاهم ثلىىك فىىي اداه افاىىل للفعاليىىات
البدنية والرياضية التي تتسم وتحتاى الى المطاولة.
وهلا ما يلهب اليو جميب العلماه والباحلي في ات القادت الجيدوت يتمتعوت بقىدرت
()1

كبير على الصبر والتحمل ،والمطاولة م اولوياتها الصبر.

 .1وم ى خىىالل عىىرض نتىىائج الجىىدول الىىرقم ()1اياىىا ،ومالحظىىة الحقىىول الخاصىىة
بمعامىىل االرتبىىاط بىىي مت يىىرات الشخصىىية القياديىىة و اختبىىارات رمىىي الكىىرت الطبيىىة
الىىلي يقىىيس القىىوت االنفجاريىىة لعاىىالت الىىلراعي ،والويب م ى اللبىىات الىىلي يقىىيس
القوت االنفجارية لعاالت الرجلي ،والىركض المتعىرى الىلي يقىيس الرشىاقة للطالبىة
ظهرت عدم وجود عالقة ارتباط معاوية دالة احصائيا بي الشخصية القيادية والقوت
العالية والرشاقة .وهلا موشر سلبي لو داللتو،يفسىرم الباحىث علىى اسىاس اسىباب
موضوعية وفي مقدمتها التكوي الفسىيولوجي والبيلىوجي للاساه،فاىال عى ابتعىاد
()1

. Lewis Betty.Ibid.P 266.
( )5خضير كاظم حمود؛ادارة الجودة في المنظمات المتميزة،ط(:1عمان،دار صفاء للنشر والتوزيع)5010،ص.120

المرأت ع االعمال التي تتطلب االحمال الشديدت عادت والفعاليات المتعددت والمت يرت
االتجاهىىات ،وهىىلا مىىا يوكىىدم الىىدكتور نجىىم عبىىود نجىىم  " :اثا نظرنىىا الىىى الصىىورت
الامطيىىة التقليديىىة للمىىرأت فيمىىا يمك ى ات نسىىميو (التقسىىيم االجتمىىاعي الجاسىىي فىىي
المجتمب) فخت هلم الصورت تقوم على ات المىرأت فىي البيى،والرجىل فىي العمىل.وهىلم
لهىىا امتىىدادت كليىىرت فىىي الل ىىة والتربيىىة والتعلىىيم وم ى يىىم فىىي االدوار االخىىرى"(.)1
والواقب يترجم هلم الحقيقة البدنية والافسية واالجتماعية ،وات كات هاا استلااه.
.2وباظىىرت عامىىة ،فىىفت نتىىائج الجىىدول الىىرقم ( )2والخىىاص بمعامىىل االرتبىىاط بىىي
مت يىىرات الشخصىىية القياديىىة و مسىىتوى اللياقىىىة البدنيىىة بصىىورت عامىىة الىىلي هىىىو
انعكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاس حقيقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي للصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفات البدنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة (السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرعة،القوت
العالية،المرونة،الرشاقة،والمطاولة) للطالبة،يشيرع وجود عالقة ارتباط معاوية
كبيرت دالىة احصىائيا بىي الشخصىية القياديىة ومسىتوى اللياقىة البدنيىة .وهىلا موشىر
حقيقىىىي ،يعاىىىي انىىىو كلمىىىا تمتعىىىى الطالبىىىة بسىىىمات الشخصىىىية القياديىىىة االيجابيىىىة
والمتوا نة يساعده ثلك في اداه افال للواجبات البدنية والرياضية التىي تتعىرض
لها طالبة التربية الرياضية .
وبللك تحقق فرض الدراسة اللي وضعو الباحث.

الباب الخامس
 5ـ االستاتاجات والتوصيات-:
 5ـ  1االستاتاجات-:
م خالل عرض وتحليل ومااقشة الاتائج توصل الباحث الى االستاتاجات التالية:
 .1ظهورعالقىىىىىىىة بىىىىىىىي

الشخصىىىىىىىية القياديىىىىىىىة وبىىىىىىىي مت يىىىىىىىرات (السىىىىىىىرعة،

المرونة،والمطاولة).
 .1عىىدم ظهىىور عالقىىة بىىي الشخصىىية القياديىىة وبىىي مت يىىرات (القىىوت االنفجاريىىة
لعاالت اللراعي  ،القوت االنفجارية لعاالت الرجلي  ،والرشاقة).
( )1نجم عبود نجم؛القيادة االدارية في القرن ،51ط(:1عمان،دار صفاء للنشر والتوزيع)5011،ص.310

 .2ظهورعالقة كبيرت بي الشخصية القياديىة وبىي مسىتوى اللياقىة البدنيىة بصىورت
عامة .
 .4ات للشخصية القيادية اهمية كبيرت في مستوى اللياقة البدنية واالداه الرياضي.
 5ـ  1التوصيات
 .1ضرورت االهتمام في اعداد الماىاهج التربويىة والتعليميىة لكليىات ومعاهىد التربيىة
الرياضية،وتامياها بعض المساحات لمواضىيب االدارت والقيىادت التربوية،والخاصىة
فيما يتعلق بتامية الصفات والسمات الشخصية القيادية الفاعلة.
 .1االخىىل باظىىر االعتبىىار فىىي انتقىىاه المرشىىحي للقبىىول فىىي كليىىات ومعاهىىد التربيىىة
الرياضىىىية ممىىى يتمتعىىىوت بالشخصىىىية القياديىىىة مىىى خىىىالل اخاىىىاعهم واجتيىىىا هم
لالختبارات الخاصة بالسمات الشخصية القيادية.
 .2مىىى االهميىىىة مراعىىىات ات يكىىىوت الرياضىىىيي بصىىىورت عامىىىة ،وممىىى يمارسىىىوت
الفعاليىىىات التىىىي تتسىىىم بالسىىىرعة والمرونىىىة والمطاولىىىة بصىىىورت خاصىىىة يتسىىىموت
بشخصية قيادية.
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الملحق رقم ()1
جامعة ديالى
كلية التربية الرياضية
الموضوع  /تعليمات اختبار استمارت الشخصية القيادية
عيييتي الطالبة  ....................المحترمة
تحية طيبة...
فىىىي الصىىىفحة التاليىىىة بعىىىض الصىىىفات التىىىي يمكىىى أت ياصىىىف بهىىىا القائىىىد الرياضىىىي
نفسو،والمطلوب ماك التعرم على مدى انطباق هلم الصفات عليك.
والملال التالي يوضر ثلك:
بدرجة بدرجة

بدرجة

كبيرت متوسطة

قليلة وال ثا

عايف 2

1

1

ال هلا
1

درجة درجة درجة
قليلة متوسطة كبيرت
1

1

2

يرعايف

في الملال السابق:
 إثا كاى (عايفا) بدرجىة كبيىرت أو متوسىطة أو قليلىة ارسىم دائىرت حىول الىرقم
( )2أو( )1أو( )1القريىىىب مىىى الصىىىفة (عايىىىف) بمىىىا يتااسىىىب مىىىب وصىىىفك
لافسك.
 إثا كاىىى ( يرعايىىف) بدرجىىة كبيىىرت أو متوسىىطة أو قليلىىة ارسىىم دائىىرت حىىول
الرقم( )2أو( )1أو( )1بمىا يتااسىب مىب وصىفك لافسىك،والقريب مى الصىفة
( ير عايف).
 إثا كاىىى تىىرى نفسىىك لسىىى (عايفىىا) أو ( يرعايىىف) (( ،أي ال هىىلا وال ثا ))
ارسم دائرت حول الرقم (.)1
 حاول أت ترسم دائرت واحدت فقط في السطر الواحد.

 ضىب تقىىديراتك بفسىرع مىىا تسىتطيب ،اناىىا نريىد انطباعاتىىك ااولىى عى نفسىىك
بالاسبة للصفات الملكورت.
 ال توجد إجابىات صىحيحة وأخىرى خاطئىة ،إنمىا المهىم هىو صىدق إجابتىك مىب
نفسك.
مالحظة مهمة -:
يفمل الباحث في إجاباتكم المااسبة بدقة تامة اهميتها في التوصل إلى نتائج
موضوعية ملمرت إت شاه هللا.كوت إجاباتكم ستستخدم ث راض البحث العلمي
فقط،والباحث مؤتم عليها.
وشكرا لتعاونكم.

الباحث
م .د صالح وهاب شاكر

قائمة السمات الشخصية للقيادت الرياضية
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1
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1
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1
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1
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السمة
قادر على
اتخاث القرار
وايق م نفسو
ال يتحمل
المسئولية

يتحمل الا وط
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ير ثكي
اجتماعيا
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قيادي
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