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الممخص
هدف البحث إلى التعرف عمى السموك القيادي لمدربي منتخبات العاب المضرب لممنطقة الشمالية ,و الفروق في
السموك القيادي بين مدربي العاب المضرب الثالثة ( التنس والريشة والمنضدة ) لمنتخبات جامعات المنطقة الشمالية

,تكونت عينة البحث من العبي منتخبات الجامعات العراقية لممنطقة الشمالية أللعاب المضرب (التنس والريشة والطاولة )

والمشاركين في بطولة الجامعات العراقية لمعام الدراسي ( – 9009

 ) 9000والبالغ عددهم( ) 50العبا وبواقع ()3

العبين لكل جامعة إذ تم اختيارهم بطريقة عمديه ,وبعد تفريغ البيانات تم معالجتها باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية (
الوسط الحسابي ,االنحراف المعياري  ,تحميل التباين (قيمة  )Fبين المتغيرات الثالثة (التنس والريشة والطاولة )  ,اختبار

 L.S.Dلبيان اقل فرق معنوي  ,وتم معالجة تحميل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي  , ) SPSSواستنتج الباحثون
ما يأتي  ,امتالك مدربي العاب المضرب ( الريشة والمنضدة ) فروق ذات داللة معنوية ولصالحهم مقارنة مع مدربي لعبة

(التنس ) في السموك القيادي ,و عدم وجود فروق ذات داللة معنوية لمدربي ( الريشة والمنضدة ) فيما بينهم في السموك

القيادي .وبذلك يوصي الباحثون.

 -0بضرورة التأكيد عمى اختيار المدربين الذين يمتمكون سموك قيادي جيد مع الالعبين لتحقيق نتائج متميزة في البطوالت
الرياضية عمى مستوى الجامعة والجامعات العراقية .

 -9إقامة الدورات والندوات التطويرية لمسموك القيادي لممدربين من خالل االستعانة بالخبراء والمختصين في مجال السموك
القيادي واجراء بحوث ودراسات مشابهة .

*الكلمات المفتاحية :السلوك القيادي -مذربي منتخبات -العاب المضرب

Comparison study in leading behavior for the north Iraqi universities coaches of bat games
from the point of view of the players

Abstract
The study aims at identifying the leading behavior of co Aches of bat games coaches and
the differences in their leading role .the corpus consisted of the north Iraqi universities
players participating in the Iraqi univer sites champion ship 2009 – 2010 .The players were
(51) in number ; three players from each universe city who were deliberately chosen .The
data were statistically inlay zed by mean ,stander deviation to show the least significant
difference . It was concluded that there were significant difference in favor of the coaches
of table tennis and badminton in comparison with tennis in leading behavior and there
were no significant differences between Them . The researchers recommend :
1- The necessity of choosing coaches who have a good leading behavior in order to achier
remark able results .
2-holding comes and work – shops to develop .The leading behavior of coaches supervised
by experts in this concern and doing a similar researches.

*Keywords: Leading behavior- universities coaches- bat games
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 – 0التعريف بالبحث :
 0 – 0المقدمة وأهمية البحث :
تعد الرياضة احد المرتكزات األساسية التي تقوم عمييا عممية النيوض والتطور الشامل لممجتمعات المتحضرة
فيي تعبر عن سموك اإلفراد وتفاعميم في المجتمع من خالل مجموعة من القوانين واألسس واألنظمة ذات التأثير
المباشر في توجيو العالقة بين الرياضيين في صورة اجتماعية تعبر عن روح الرياضة ودورىا في خمق فرص
لممنافسة والترويح والتعاون مع اآلخرين  ،ومع االىتمام المتزايد واإلقبال غير المحدد من قبل مختمف دول العالم في
البحث عن األساليب والسبل التي تخدم ىذا المجال الحيوي في المجتمع فقد ظيرت أىمية دراسة القيادات الرياضية
ودورىا في تحريك ىذا التنظيم االجتماعي الميم عمى أسس عممية تؤدي في النياية إلى تحقيق أىداف المجتمع وذلك
من خالل استخدام مجموعة من األساليب القيادية المتعددة والتي تمثل في جوىرىا تعبي ار عن طبيعة تمك القيادات
الرياضية بوصفيم معب ار حقيقيا عن التطمعات المشروعة في التقدم والنيوض لمعممية القيادية والمتمثمة بتطوير األداء
والممارسة الرياضية الشاممة وتحقيق االنجاز األفضل ( .السياف  ، ) <، 600: ،فشخصية المدرب ىي شخصية
رياضية تربوية تتولى مياما تربوية وتعميمية وادارية تؤثر تأثي ار فعاال في التطوير الشامل والمتزن لشخصية الرياضي ،
لذا تمعب السمات الشخصية لممدرب دو ار ميما في الوصول إلى اليدف المنشود وبغية تحقيق تمك األىداف والميام
باتت من الموكد أن تكون لممدرب الرياضي الشخصية الخاصة بو بوصفة قائدا ميدانيا ( Singin ,1972 , 351
)،وىكذا فالمدرب الناجح بوصفو قائدا -يتوقع إن يعطي فريقو الرؤية ويعرف جيدا كيف يترجم ىذه الروية المستقبمية
إلى واقع يسمح لكل رياضي عمى أقصى فرصة لتحقيق النجاح  ،اذ انو من الضروري ان يطمع المدرب بدوره في
تييئة كل من البيئة النفسية ألعضاء الفريق الرياضي  ،وال يقتصر دوره عمى تطوير القدرات البدنية والميارية فحسب
(راتب ،) 7;9، 5==9،فسموك المدرب القيادي بمثابة العمود الفقري في كل األلعاب ألىميتو في التأثير في سموك
الالعبين والتي تنعكس بدورىا عمى الالعبين في إيجاد المناخ المالئم والفعال الذي يمثل االستمرار الصحيح والذي
يظير أثره ايجابيا أو سمبيا عمى النتائج التي حققيا الالعبون .
وتظير أىمية الدراسة الحالية في تناوليا المدرب بوصفة قيمة عميا ومحو ار رئيسيا في الفريق لموصول إلى
مستوى السموك القيادي لممدرب الذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الالعبين وتحقيق أىدافو التربوية واالجتماعية ولغرض
مقارنة السموك القيادي لمدربي منتخبات الجامعات العراقية أللعاب المضرب ( تنس ،ريشة ،طاولة ) لممنطقة
الشمالية0
9 -0مشكمة البحث :
تعد القيادة إحدى المقومات الميمة في التأثير عمى سموك اآلخرين وتوجيو طاقاتيم الستخداميا بصورتيا
المثمى في تحقيق أىداف المجموعة  ،لذا فالسموك القيادي من المشاكل القيادية الرئيسة ،فعندما نسمع بأن ىذا التنظيم
أو ذاك عاجز عن تحقيق أىدافو بفاعمية يتبادر إلى ذىننا إن مثل ىذه التنظيمات تفتقر إلى توجيو وقيادة فعالة ( درة
.) 6:5، 5==8،ومما يعزز مشكمة البحث ان الدراسات والبحوث السابقة عمى حد عمم الباحثين لم تتناول السموك
القيادي لدى مدربي األلعاب الفردية ومنيا العاب المضرب بصورة خاصة من وجية نظر الالعبين لمنتخبات
الجامعات العراقية لممنطقة الشمالية بالعاب المضرب وعمية تتركز مشكمة البحث في التساؤلين اآلتين :
 ما ىو مستوى السموك القيادي لمدربي منتخبات الجامعات العراقية أللعاب المضرب لممنطقة الشمالية من وجيةنظر الالعبين ؟
 ىل ىناك فروق معنوية في مستوى السموك القيادي بين مدربي منتخبات الجامعات العراقية لممنطقة الشمالية ؟ 3-0هدفا البحث :
5-7-5التعرف عمى السموك القيادي لمدربي منتخبات العاب المضرب لممنطقة الشمالية .
6-7-5الفروق في السموك القيادي بين مدربي العاب المضرب الثالثة ( التنس والريشة والمنضدة ) لمنتخبات
جامعات المنطقة الشمالية .
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 4-0فرضا البحث :
5- 8 -5امتالك مدربي منتخبات العاب المضرب ( التنس والريشة والمنضدة ) لمستوى ايجابي من السموك القيادي
.
6-8 –5وجود فروق ذات داللة إحصائية في السموك القيادي بين مدربي منتخبات الجامعات العراقية أللعاب
المضرب في المنطقة الشمالية .
 5-0مجاالت البحث :
 0-5-0المجال البشري :العبو منتخبات الجامعات العراقية أللعاب المضرب لممنطقة الشمالية لمعام الدراسي
=. 6050 - 600
 9-5-0المجال المكاني :القاعة الرياضية المغمقة في (عين كاوة ) اربيل وممعب التنس األرضي في نادي دىوك
الرياضي .
 3-5-0المجال ألزماني :الفترة الزمنية إلقامة بطوالت الجامعات العراقية لؤللعاب الرياضية كافة في المنطقة
الشمالية  ،أي لمفترة من  6050/ 8/7ولغاية . 6050/ 8/ 75
 6 -0تحديد المصطمحات :
 النمط :ىو األسموب او الصنف او النوع او الطراز من الشي (صميبا . ) 90;، 5=;<،وكذلك  :ىو األسموب الذي يمارسو المدرب في تعاممو مع الالعبين (الكواز .) 56، 6000،
 السموك القيادي  :ىو ذلك السموك الذي يقوم بو شاغل مركز المسؤولية في إثناء تفاعمو مع غيره من إفرادالمجموعة ،وىي في مجمميا تحمل مسؤولية تجاه المجموعة .
 ىو الجسر الذي يستعممو المسؤولون ليؤثروا عمى سموك وتوجيات المرؤوسين ليربطوا بو بين تحقيق أىدافالمنظمة وأىداف الفرد (.إسماعيل  ،600:،محاضرات الدراسات العميا)
 المدرب  :ىو الشخص الذي يعطي الالعب التمرينات والبرامج ويشرف عمى تنفيذىا ويصاحبو في المباريات (حسن . ) 570، 5=<7،
 -6اإلطار النظري والدراسات المشابهة :
 0-9اإلطار النظري :
0-0-9القيادة ومفهومها :
0-0-0-9القيادة:
القيادة موضوع كغيره من الموضوعات األخرى فيو أراء متعددة واجتيادات تختمف من دراسة إلى أخرى  ،ومن
موقف إلى آخر اذ ان ىناك اختالف في وجيات النظر ولكل منيا قناعتيا ومبرراتيا  ،فالقيادة تعرف بأنيا العممية
التي يتم من خالليا التأثير عمى سموك مجموعة منظمة من اإلفراد ،لدفعيم برغبة صادقة نحو تحقيق ىدف معين
(.سكر ،) 77، 6006،والقيادة تعرف أيضا بأنيا نوع من القدرة او الميارة في التأثير عمى المرؤوسين بحيث
يرغبون في األداء واالنجاز(.إسماعيل ، 600:،محاضرات الدراسات العميا)
 9-0-0-9مفهوم وأهمية القيادة:ان القيادة يمكن ان ندرك مفيوميا وأىميتيا إذا حاولنا ان نربط بينيا وبين
صفة سموك الكائنات الحية بوجو عام واإلنسان بوجو خاص ،حيث يتميز سموك الكائنات الحية بأنة يسعى إلى
تحقيق ىدف او أىداف حيوية متجددة ،وىذه األىداف يكون ليا أىمية خاصة بالنسبة لبقاء الكائن الحي واستم ارره
 ،فمنذ بدء الخميقة نجد ان اإلنسان يسعى دائما ويبحث عن أشياء ضرورية لبقائو وتحسين حالتو ونجده يشعر
بالرضا واالرتياح اذا تحققت أىدافو ىذه ويحاول ان يعدل عن سموكو وتصرفاتو اذا لم يستطيع تحقيقيا  ،فقد أدرك
اإلنسان بحكم حياتو وتجاربو الطويمة والعديدة ان األىداف التي يرنو إلييا ويسعى إلى تحقيقيا ليست كميا من النوع
الذي يمكن تحقيقو بجيوده الفردية المستقمة  ،وأيقن بفطرتو ان التعاون مع غيرة من بني اإلنسان يساعد عمى
تحقيق اغراضة واىدافة بشكل أيسر وفي وقت اقصر وبالتدريج( .سكر ،) 79، 6006،كما يذكر الشيخو إن
القيادة تعتمد عمى السمات الشخصية لمقائد وقدراتو ومواىبو وامكانياتو والسيما في المجال الرياضي  ،اذ تيدف
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القيادة الرياضية بان يصبح (المدرب او الالعب )قاد ار عمى العمل في مختمف المواقف التي تتطمب مستويات
متفاوتة تبنى عمى أساس سمات شخصية لمقائد وقدراتو وامكانيتة في عالج المواقف بناء عمى الفروق الفردية
والخبرة الشخصية ونوع النشاط الرياضي والبيئة وغيرىا من العوامل(.الشيخو ،) 67، 5==;،كما تعمل القيادة عمى
ائتالف اإلفراد وتفاعميم وتحقيق الترابط بين مختمف اآلراء وتقرب وجيات النظر فضال عن أىميتيا في مساعدة
وتوجيو الجماعة نحو تحقيق أىدافيا فضال عن تمثيل الجماعة والعمل بحكمة لمواجية األحدث الداخمية والخارجية
بما يضمن تقدم الجماعة ( .إسماعيل ، 600:،محاضرات الدراسات العميا ).
 9-0-9عناصر القيادة  :يمكن التعرف عمى القيادة الرياضية من خالل تفاعل القائد مع المرؤوسين في مواقف
معينة وبغية بروزىا ينبغي توافر عناصر معينة في المواقف القيادية ومنيا :
 -5معرفة دور القائد ودرجة قبول الجماعة ليذا الدور .
 -6التجاوب مع حاجات الجماعة واحساس الجماعة بيذا التجاوب .
 -7القدرة عمى اتخاذ الق اررات المناسبة لتحديد اإلعمال بدرجة تساعد عمى تحقيق أىداف الجماعة .
 -8تفيم قدرات واستعدادات من يعممون بمعيتو تبعا لقدراتيم .
 -9الوفاء بالمسؤوليات الممقاة عمى عاتق القائد  ،ومحولة الوصول باستمرار إلى األىداف التي تعد كمقياس
لنجاح القيادة نفسيا (.السياف ) 60، 600:،
 3-0-9أنواع القيادة :
 -0القيادة الدكتاتورية:تتميز القيادة الدكتاتورية باجتماع السمطة المطمقة بيد القائد االستبدادي فيو الذي يضع
سياسة الجماعة ويرسم أىدافيا  ،وىو الذي يفرض عمى أعضائيا ما يقومون بو من إعمال كما انو يحدد نوع
العالقات التي تقوم بينيم وىو وحده الحاكم ومصدر الثواب والعقاب ويعتمد األعضاء كميا عميو .
 -9القيادة الديمقراطية:يسعى القائد ىنا إلى ضرورة مشاركة كل فرد من إفراد الجماعة في نشاطيا وفي تحديد
أىدافيا ورسم خططيا  ،وال يميل إلى تركيز السمطة في يده وانما يعمل عمى توزيع المسؤوليات عمى األعضاء ،
كما يعمل عمى تشجيع إقامة العالقات الودية بين أعضاء الجماعة ويسعى إلى تحقيق أىداف الجماعة عن طريق
األعضاء أنفسيم ،ويقف ىو موقف المحرك او الموجو لنشاط الجماعة .
 -3القيادة الفوضوية  :وىنا يتسم الجو االجتماعي بالحرية التامة حيث يترك القائد لمجماعة حرية اتخاذ الق اررات
وال يشترك في المناقشة او التنفيذ وال يميل األعضاء إلى حب القائد الفوضوي كما أنيم يصبحون أكثر ضيقا
بالجماعة نفسيا  (.السياف ) 65- 60، 600:،
 4-0-9مصادر قوة القيادة :تعرف القوة عمى أنيا القدرة عمى التأثير في سموك اآلخرين ويعتمد القادة في
المنظمات عمى أنواع مختمفة لمصادر القيادة وىي كاألتي :
 -5السمطة الشرعية
 -6سمطة منح المكافآت
 -7القوة القسرية .
 -8القوة المبنية عمى الخبرة .
 -9القوة المبنية عمى امتالك مصادر المعمومات .
 -:قوة اإلعجاب .
 5-0-9نظريات القيادة  :إن أىم نظريات القيادة في ضوء ما أسفرت عنو الدراسات والتجارب المختمفة في ىذا
المجال ما يأتي:
 -0نظرية الرجل العظيم(  : ) the great man theoryتقوم ىذه النظرية عمى االفتراض القائل بان التغييرات
الجوىرية العميقة التي حدثت في حياة المجتمعات اإلنسانية إنما تحققت عن طريق إفراد ولدوا بمواىب وقدرات فذة
غير عادية تشبو في مفعوليا قوة السحر .
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-9نظرية السمات( : ) the trait theoryتقوم ىذه النظرية عمى ان القادة يتصفون عادة بمجموعة من الصفات
الشخصية التي تالزم النجاح ،إذ تتراوح ىذه الصفات ما بين صفات ومظاىر جسمية فسيولوجية.
 -3النظرية الموقفية ( : ) situational theoryترى ىذه والنظرية إن القيادة محصمة عوامل موقفية وتتصل
بالمواقف التي يتواجد الفرد  ،فيي ترى إن الفرد سوي عادي يمكن إن يصبح قائدا  ،إذا ما وجد نفسو في موقع
تستدعي الحل ،واستطاع إن يتعامل معيا ويقدم حموال مقبولة ليا (القريوتي ) 5<6، 6000،
 -4النظرية الوظيفية (  :) functional theoryتربط ىذه النظرية القيادة باإلعمال والجيود التي تساعد الجماعة
عمى ت حقيق أىدافيا  ،وىي تشمل ما يمكن ان يقوم بو أعضاء الجماعة من إعمال تسيم في تحديد وتحريك الجماعة
نحو ىذه األىداف وتحسين نوعية التفاعل بين أعضائيا وحفظ التماسك بينيم .
 -5النظرية التفاعمية (  :) the interscffional theoryتقوم ىذه النظرية عمى فكرة االمتزاج والتفاعل بين
المتغيرات التي نادت بيا النظريات األخرى التي سبقتيا  ،فيي تأخذ في االعتبارات السمات الشخصية والظروف
الموقفية والعوامل الوظيفية معا وتعطي النظرية أىمية كبيرة ألدراك القائد لنفسو وادراك اآلخرين لو وادراك القائد
لآلخرين (.الشمسي) 5:7-5:0، 5==0،
 6-0-9القيادة الرياضية :ولما كانت القيادة في بعض طياتيا تحمل صفة عمم قائم في ذاتو تعتمد عمى توافر
بعض السمات الشخصية المميزة لصاحبيا فان حقيقة األمر بدت واضحة بان القيادة ىي عمم الن المشاكل (المواقف)
التي تمر عمى الشخص ليست مواقف عادية تحل عن طريق االعتماد عمى قدرات صاحبيا الضرورية ولكنيا توفر
أساليب عممية بغية حميا واتخاذ الق اررات المالئمة ليا ( .اليارون .) :7، 5=<9،ولمقيادة تأثير في سموك اآلخرين
لحمميم عمى القيام بعمل ما بغية تحقيق األىداف وفي قدرتيا عمى معاممة الطبيعية البشرية او عمى التأثير في
السموك البشري لتوجيو جماعة نحو ىدف مشترك بطريقة تضمن ثقتيم واحتراميم وتعامميم  ،وبدون القيادة ال تتمكن
الجماعة من تعيين اتجاه سموكيا او جيودىا (.شياب ،) 78:، 5==<،القيادة إذن مطموبة كوسيمة لتكامل األدوار
المتنوعة التي تخص المجموعة من اجل المحافظة عمى وحدة العمل في الجيد وفي انجاز اليدف  ،مما تقدم يمكن
االستدالل عمى ان القيادة تعتمد عمى سمات الشخصية لمقائد وقدراتو ومواىبو وامكانياتة والسيما في المجال الرياضي
،اذ تيدف القيادة الرياضية بان يصبح (القائد الرياضي ) قاد ار عمى العمل في مختمف المواقف التي تتطمب مستويات
متفاوتة تبنى عمى أساس السمات الشخصية لمقائد وقدراتو وامكانياتة في عالج الموقف ونوع النشاط الرياضي والبيئة
وغيرىا من العوامل .
وأخي ار فالقائد الرياضي حينما يعمل مع الرياضيين إنما يعمل عمى مساعدتيم الكتساب السمات والميارات
واالتجاىات السموكية وىذه ال تأتي بمجرد التعريف بيا فحسب وانما تأتي عن طريق ممارستيا وتجربتيا .
(ذنون )69، 5==:،
 7-0-9خصائص القائد ( المدرب الرياضي )  :لما كان المدرب يقوم بالدور القيادي في إثناء عممية التدريب
وقيادة المباريات فال بد من ان يحمل الخصائص القيادية .
وعمى الرغم من انو ال توجد صفات او خصائص شاممة يتميز بيا جميع القادة  ،إال انو يتوقع وجود بعض
الصفات الشائعة لدى عدد من القادة الناجحين .
وقد أجريت دراسة عمى عينة من المدربين يمثمون عددا من األنشطة الرياضية ،وأظيرت ان ىناك ثالث صفات
شخصية يتميز بيا المدربون الناجحون وىي :
 -5االنجاز :
ويعني مقدرة الفرد عمى انجاز شي صعب ،فضال عن التغمب عمى العقبات وتحقيق مستوى مرتفع ،كذلك
التفوق عمى الذات ،فضال عن منافسة اآلخرين والتفوق عمييم .
 -6التأمل الذاتي :
ويعني مقدرة الفرد عمى تحميل دوافعو ومشاعره ،وتحميل سموك اآلخرين ودوافعيم .
 -7السيطرة :
00
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وتعني مقدرة الفرد عمى التأثير في سموك اآلخرين او تفكيرىم  ،او توجيييم باالتجاه وباإلغراء او باإلقناع او
األمر كذلك الدفاع عن وجية نظره باإلصرار (.الكواز ) 66، 6000،
 8-0-9أساليب السموك القيادي لممدرب الرياضي :
 -0التدريب واإلرشاد  :ىو السموك الذ ي يقوم بو المدرب من خالل عمميتي التدريب والمنافسات الرياضية وما يقوم
بو من توجيو وارشاد وتحديده لواجبات وميام كل العب وكذلك أسموبو في تنمية وتطوير اإلمكانات الرياضية لالعبين
واىتمامو بعممية التخطيط لمتدريب الرياضي والمنافسات الرياضية .
 -9التقدير االجتماعي  :يرتبط بالسموك الذي يمكن إن ينشأ بين المدرب والعبيو ومدى اىتمامو بيم وتقديره ليم
والعمل عمى حل مشاكميم والقدرة عمى إشاعة جو من األلفة والود بين الالعبين وحرصو عمى تماسك الفريق -3
التحفيز  :يصف ىذا السموك مقدار ما يوفره المدرب الرياضي لالعبيو من حوافز مادية او معنوية مقابل األداء
الرياضي المتميز ووضعو نظام المكافآت في حالة الفوز او اإلجادة كوسيمة لدعم وتعزيز األداء الرياضي الجيد
لالعبين .
 -4العدالة  :ىو السموك الذي يعبر عن العالقة بين المدرب الرياضي والالعبين ومقدار ما يتممى بو من عدالة في
معاممة الالعبين ومقدار ما يتسم بو من إنصاف في تعامالتو مع الالعبين .
 -5تسهيل األداء الرياضي  :ويتناول ىذا البعد سموك المدرب الرياضي الذي ييتم بتوفير األدوات واألجيزة والمالعب
الرياضية لالعبين وتعاونو مع إداري الفريق في التغمب عمى المشكالت اإلدارية التي قد تعوق الالعبين عن الممارسة
الرياضية بكفاية .
 -6السموك التسمطي  :ويصف ىذا البعد سموك المدرب الرياضي وما قد يتصف بو من عصبية وانفعال مع الالعبين
في إثناء التدريب أو المنافسات الرياضية كما يشير إلى مقدار ما قد يتصف بو المدرب الرياضي من تسمط
ودكتاتورية في التصرفات مع الالعبين .
 -7المشاركة او السموك الديمقراطي :يعبر ىذا البعد عن مقدار ما يتيحو المدرب الرياضي لالعبيو من فرص
المشاركة واألداء بالرأي في كل ما يخص الفريق ودرجة اىتمامو باستطالع أرائيم واالستماع إلى مقترحاتيم في بعض
المشكالت المرتبة بالفريق .
 -8االهتمام بالجوانب الصحية :يدور ىذا البعد حول اىتمام المدرب الرياضي بالجوانب الصحية لالعبين وحرصو
عمى التزام السموك الصحي واألخالقي في تصرفاتيم الشخصية ( .عالوي .) 7=9 – 7=8، 5==<،
 9-9الدراسات المشابهة :
 0-9-9دراسة الكواز (: ) 9000
"السموك القيادي لمدربي كرة القدم من وجهة نظر الالعبين وفقا لمركز التحكم ألندية الدرجة األولى "
ىدفت الدراسة إلى معرفة أنماط السموك القيادي لمدربي أندية الدرجة األولى ومعرفة الفروق بين بعدي السموك
القيادي ( العمل – والعالقات اإلنسانية ) ومعرفة نوع مركز التحكم السائد بين أندية الدرجة األولى وكذلك معرفة
الفروق بين مركز التحكم لمدربي أندية الدرجة األولى عمى وفق أنماط السموك القيادي .اذ اشتممت عينة البحث عمى
() 6:مدربا و(; ) 89العبا  ،وتم اعتماد أداتين  ،أحداىما لمتعرف عمى أنماط السموك القيادي لمدربي أندية الدرجة
األولى  ،والثانية التعرف عمى مركز التحكم لدييم بعد التأكد من صدقيما وثباتيما  ،وتمت معالجة البيانات إحصائيا
باستخدام قانون النسبة المئوية واالختبار التائي وتحميل التباين باتجاه واحد واختيار اقل فرق معنوي (، ) L .S .D
وأشارت نتائج الدراسة إلى نتائج عديدة ،أىميا وجود أربعة أنماط لمسموك القيادي لمدربي أندية الدرجة األولى ىي
بحسب درجة شيوعيا :
 نمط االىتمام العالي بالعمل والعالقات اإلنسانية . نمط االىتمام العالي بالعمل والمنخفض بالعالقات اإلنسانية . نمط االىتمام المنخفض بالعمل والعالي بالعالقات اإلنسانية . نمط االىتمام المنخفض بالعمل والعالي بالعالقات اإلنسانية.03
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وأوصى الباحث بتوصيات عديدة كان أىميا اعتماد مدربي أندية القطر لكرة القدم نمط القيادة المتمثل باىتمام عال
بالعمل والعالقات اإلنسانية .
 9-9-9دراسة الشيخو (: ) 0997
"السمات الشخصية لمدربي المنتخبات الوطنية العراقية وعالقتها بنمط القيادة في اتخاذ القرار"
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى السمات الشخصية واألنماط القيادية الرياضية لمدربي المنتخبات الوطنية العراقية
والعالقة بينيما  ،وقد اجري البحث عمى عينة قواميا () 89مدربا موزعين عمى () 77مدربا لؤللعاب الفرقية و() 56
مدربا لؤللعاب الجماعية  ،واستخدم مقياس ( ف اريبورج ) لقياس السمات الشخصية  ،وبعد جمع البيانات تمت
معالجتيا إحصائيا باستخدام ( الوسط الحسابي  ،االنحراف المعياري  ،اختبار التائي ،اختبار تحميل التباين باتجاه
واحد  ،ا ختبار دنكن لمقارنة الفرو قات بين المتوسطات ) .وأسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة معنوية
في سمات الشخصية بين مدربي المنتخبات لؤللعاب الجماعية والفردية وكذلك وجود ارتباط معنوي بين بعض السمات
الشخصية ونمط القيادة في اتخاذ القرار( .الشيخو .) ;8-88، 5==;،
 – 3إجراءات البحث :
 0-3منهج البحث :استخدم الباحثون المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالئمتو وطبيعة البحث .
 9-3مجتمع البحث وعينته  :تكون مجتمع البحث من العبي منتخبات الجامعات العراقية أللعاب المضرب (التنس
 ،الريشة  ،الطاولة ) من المشاركين في بطولة الجامعات العراقية لمعام الدراسي = 6050 – 600والبالغ عددىم(;)9
العبا وبواقع ( )7العبين لكل جامعة حيث تم اختيارىم بطريقة عمديو وبعد استبعاد ():العبين من الذين انسحبت
جامعتيم من البطولة  ،أصبحت عينة البحث النيائية متكونة من ( )95العبا يمثمون الجامعات المشاركة في البطولة
.وكما مبينة في الجدول أدناه .
الجدول رقم ( )0أسماء وعداد الجامعات المشاركة في بطولة الجامعات العراقية لممنطقة الشمالية
ت
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 3-3أداة البحث :لتحقيق ىدف البحث تم استخدام استبيان مقياس السموك القيادي لممدرب الرياضي عمى مدربي
منتخبات الجامعات العراقية أللعاب المضرب (التنس والريشة والطاولة ) ،حيث صمم المقياس من قبل محمد حسن
عالوي ومصطفى أبو زيد ( ) 5==0إذ يتضمن المقياس ( ) 99عبارة تقيس (<) أبعاد فرعية لسموك المدرب
الرياضي في األلعاب الرياضية .إما المقياس النيائي ( ) 98عبارة ويقوم الالعب الرياضي باإلجابة عن فقرات
المقياس وفق خمسة بدائل ( دائما ،غالبا ،أحيانا  ،ناد ار  ،أبدا ) وتعطى الدرجات من( ) 5-9عمى التوالي ما عدا
الفقرات (  ) 95، 86، 7:، 6:، 5<، =، 9فيي عبارات سمبية في عكس اتجاه البعد (تحسب درجاتيا عكسيا)9-5
الممحق ( ( .)5عالوي ) 7=9، 5==< ،
 0-3-3المواصفات العممية لممقياس :
 0-0-3-3صدق المقياس :ويعكس مدى انسجام فقرات المقياس مع موضوعة ومفاىيمو  ،أي مدى قياس
االستبيان لما وضع من اجمو ،حيث اعتمد الباحثون عمى صدق المقياس الظاىري وىي ان تقوم مجموعة من
المختصين بتقويم صالحية الفقرات لقياس السمة التي وضع من اجميا المقياس بتقويم Eble ,1972 , 555 .
03
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))وعمية قام الباحثون بعرض المقياس عمى مجموعة من المختصين "الممحق ( " )6في مجال القياس والتقويم وعمم
النفس الرياضي واإلدارة الرياضية لالطالع عمى فقرات المقياس وبيان مدى صالحيتيا وبعد جمع االستمارات من
السادة المختصين تم تفريغيا من قبل الباحثين وبمغت نسبة االتفاق (. ) % 500
 9-0-3-3ثبات المقياس :تعد األداة ثابتة إذا أعطت النتائج نفسيا في قياسيا لمظاىرة لمرات عديدة (العجيمي
وآخرون  .) 587، 5==0،إذ يعد أسموب ثبات المقياس عن طريق إعادة االختبار أكثر الطرق استخداما في إيجاد
معامل الثبات وأكثرىا شيوعا (حسنين  ، ) 5=;، 5==9،وبغية الحصول عمى ثبات المقياس قام الباحثون بتوزيع
المقياس عمى عينة مؤلفة من ()9العبين من الذين يمعبون في فرق الكميات والجامعة بكرة العاب المضرب كاختبار
أولي ثم أعيد االختبار نفسو بعد (;)أيام من االختبار األول عمى العينة نفسيا اذ تشير المصادر إلى ان الفترة ما بين
التطبيق األول والثاني لؤلداة يجب ان ال تتجاوز أسبوعين إلى ثالثة أسابيع ( وتم بعد جمع البيانات معالجتيا
إحصائيا باستخدام معامل االرتباط البسيط حيث بمغت قيمة (ر = ) 08<9وىذا يدل عمى وجود ارتباط عالي مما يدل
عن وجود معامل ثبات لممقياس (حسنين ) 5=;، 5==9،
 4-0-3الوسائل اإلحصائية  -:الوسط الحسابي -االنحراف المعياري -تحميل التباين (قيمة  )Fبين المتغيرات
الثالثة (التنس والريشة والطاولة ) -اختبار  L.S.Dلبيان اقل فرق معنوي وتم معالجة تحميل البيانات باستخدام
البرنامج اإلحصائي spss
 -4عرض النتائج ومناقشتها 4:
 0-4عرض النتائج :
الجدول رقم ( )9األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسموك القيادي لمدربي العاب المضرب في الجامعات
العراق
المتوسط الفرضي
االنحراف المعياري
الوسط الحسابي
العاب المضرب الثالثة
ت
ية
069
091988
0951333
التنس األرضي
0
م
069
391566
90914
الريشة الطائرة
9
ن
069
071090
903
كرة الطاولة (المنضدة )
3
جدول
رقم ( )6يتبين لنا بان األوساط الحسابية أللعاب المضرب الثالثة كانت عمى النحو اآلتي (:التنس األرضي =
 ) 5=98777و ( الريشة الطائرة = ) 65=89و(الكرة الطاولة = ) 657
وبانحراف معياري عمى التوالي ( <<= .) 5;85;5 – 7689:: – 5=8وىو أعمى من المتوسط الفرضي المقابل ليا
والبالغ ( ،) <0وىذه نتيجة ايجابية إذ إن من أىم الخصائص السموكية التي يجب إن تتوافر في مدربي العاب
المضرب كونيم يمارسون الميام التدريبية لممستوى االيجابي في السموك القيادي ويرى الباحثون إن العممية التدريبية
تحتاج إلى التفاعل االيجابي والفعال ما بين المدرب والالعبين  ،وىذا يتطمب امتالك المدرب السموك القيادي لمتعامل
مع المواقف المتباينة والمختمفة في التعامل مع الالعبين من خالل حثيم عمى بذل المزيد وتشجيعيم وحل مشاكميم
واالرتقاء بمستوياتيم الميارية والفنية  ،وانما يأتي ىذا من خالل قدرة المدرب في التأثير عمى الالعبين مما يجعميم
يقبمون قيادتو طواعية وىذا ما يشير إليو (القريوتي ) في أن القائد الناجح ىو من يستطيع كسب تعاون العاممين معو
وتحقيق التجانس بينيم واقناعيم بان في تحقيقيم ألىداف التنظيم يكون نجاح شخصي ليم وتحقيق ألىدافيم
(القريوتي .) 5<5، 6000،
الجدول رقم ( )3تحميل التباين في السموك القيادي عمى وفق العاب المضرب
ت

المتغيرات

0

بين المجموعات

9

داخل المجموعات

مجموع المربعات

درجة الحرية

59001953

9

9643414

48

*عند نسبة خطا ( ) 0105ودرجة حرية ( ) 48 – 9
03

متوسط المربعات
96001676

5501707

قيمة
المحتسبة

41793

F

قيمة
الجدولية

31939

F
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)اكبر
يتبين من الجدول رقم ( )7وجود فروق معنوية حيث كانت قيمة (  ) Fالمحتسبة والبالغة (88;67
من قيمة (  ) Fالجدولية والبالغة ( ، ) 78676ولغرض التعرف عمى معنوية الفروق ولمصمحة إي لعبة من العاب
المضرب لجأ الباحثون إلى استخدام اختبار اقل فرق معنوي ( ) L.S.Dوكاالتي(:التكريتي والعبيدي )887، 5===،
الجدول رقم ()4الفروق بين المجاميع الثالثة أللعاب المضرب ( التنس والريشة والمنضدة )
ت
0
9
3

المجاميع

تنس  ,منضدة
تنس  ,ريشة

منضدة  ,ريشة

س  _ -س-

- 0951333
- 0951333

903

-

903

909

909

الفروق

* 071667* 9318676109-

 المعنوية
من الجدول رقم ( )8تبين بان لي س ىناك فروق معنوية بين المنضدة والريشة في السموك يأتي القيادي
بين مدربي العاب المجموعتين  ،ويرى الباحثون ان السموك القيادي المتمثل بين مدربي المنضدة والريشة من
خالل مصادر متعددة منيا الشخصية الذاتية لممدرب وىذاما أكده (القريوتي)بان شخصية القائد(المدرب)المحببة
لممرؤوسين تشكل مصد ار واشعاعا جذابا لمحبة مرؤوسيو وتسييل عمميم وتوجيييم وتذليل الصعوبات التي
يواجيونيا في العمل  ،كميا عوامل تؤثر عمى قدرة القائد عمى قيادة مجموعتو (.القريوتي .) 5=5، 6000،
ومن الجدول رقم ( )8ذاتو تبين لنا أيضا ان ىناك فروق ذات داللة معنوية في السموك القيادي ولمصمحة
المنضدة والريشة مع التنس ويعزو الباحثون سبب ذلك إلى ان العممية التدريبية تحتاج إلى التفاعل االيجابي والفعال
بين المدرب والالعبين  ،وىذا يتطمب امتال ك المدرب السموك القيادي لمتعامل مع المواقف المتباينة والمختمفة في
التعا مل مع الالعبين من خالل حثيم عمى بذل المزيد وتشجيعيم وحل مشاكميم واالرتقاء بمستوياتيم الميارية والفنية ،
وانما يأتي ىذا من خالل قدرة المدرب في التأثير عمى الالعبين مما يجعميم يقبمون قيادتو طواعية وىذا ما يشير إليو
(القريوتي ) في ان القائد الناجح ىو من يستطيع كسب تعاون العاممين معو وتحقيق التجانس بينيم واقناعيم بان في
تحقيقيم ألىداف التنظيم يكون نجاح شخصي ليم وتحقيق أىدافيم ( القريوتي .) 5<5، 6000،
 – 5االستنتاجات والتوصيات :
 0 – 5االستنتاجات :
 -5امتالك مدربي منتخبات الجامعات العراقية لممنطقة الشمالية أللعاب المضرب لمستوى ايجابي من السموك
القيادي من وجية نظر الالعبين .
 -6امتالك مدربي العاب المضرب ( الريشة والمنضدة ) فروق ذات داللة معنوية ولصالحيم مقارنة مع مدربي لعبة
(التنس ) في السموك القيادي .
 -7عدم وجود فروق ذات داللة معنوية لمدربي ( الريشة والمنضدة ) فيما بينيم في السموك القيادي .
 9 – 5التوصيات :
 -5التأكيد عمى اختيار المدربين الذين يمتمكون سموك قيادي جيد مع الالعبين وتحقيق نتائج متميزة في البطوالت
الرياضية عمى مستوى الجامعة والجامعات العراقية .
 -6إقامة الدورات والندوات التطويرية لمسموك القيادي لممدربين من خالل االستعانة بالخبراء والمختصين في مجال
السموك القيادي .
 -7إجراء بحوث ودراسات مشابية عمى عينات أخرى مثل مدربي األلعاب الفرقية (كرة القدم الخماسي  ،سمة ،طائرة
وغيرىا من األلعاب )ومدربي منتخبات المحافظة .
المصادر العربية واالجنبية:
 إسماعيل ،احمد رياض ( :) 600:محاضرات مادة اإلدارة والتنظيم لمدراسات العميا ،كمية التربية الرياضية
،جامعة الموصل .
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 التكريتي وديع ياسين والعبيدي حسن محمد (=== :)5التطبيقات اإلحصائية استخدامات الحاسوب في بحوث
التربية الرياضية ،جامعة الموصل – كمية التربية الرياضية.
 جردات ،عزت (  :) 5=<7القيادة في اإلدارة التربوية ،مجمس رسالة المعمم ،العدد، 8المجمد . 68
 حسنين  ،محمد صبحي ( :) 5==9القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ،ط،7ج، 5دار الفكر العربي
لمطباعة والنشر  ،القاىرة .
 الدرة ،عبد الباري وآخرون ( ) 5==8اإلدارة الحديثة ،المفاىيم والعمميات ،مطبعة جامعة اإلسراء ،عمان .
 ذنون ،راشد حمدون ( : )5==:تقويم أداء االتحادات الرياضية في ضوء النظرية الموقفية ألساليب القيادة
،أطروحة دكتوراه،غير منشورة،كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصل .
 راتب  ،أسامة كامل ( :) 5==9عمم نفس الرياضة  ،المفاىيم والتطبيقات  ،ط، 5دار الفكر العربي ،مصر .
 سكر،ناىده رسن ( : )6006عمم النفس الرياضي في التدريب والمنافسة الرياضية ،ط ،5دار وائل لمنشر
والطباعة ،عمان ،األردن .
 السياف ،نقي حمزة ( :) 600:السموك القيادي وعالقتو بالرضا عن العمل لدى مدرسي التربية الرياضية في
جامعة الموصل ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة الموصل
 الشمسي ،عبد األمير عبود ( :) 5==0سمات الشخصية لمتدريسيين في الجامعة وعالقتيا بسموكيم القيادي
،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة بغداد .
 شياب ،إبراىيم بدر (<== :) 5معجم مصطمحات اإلدارة العامة ،دار النشر ،موسسة الرسالة ،ط، 5بيروت
،لبنان
 الشيخو ،خالد فيصل (;== : ) 5السمات الشخصية لمدربي المنتخبات الوطنية العراقية وعالقتيا بنمط القيادة
في اتخاذ القرار ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصل .
 صميبا ،جميل (<;= :) 5المعجم الفمسفي ،دار الماليين لمطباعة والنشر ،بيروت .
 العجيمي ,صباح حسين واخرون ( :) 0990التقويم والقياس ,دار الحكمة لمطباعة والنشر ,بغداد .
 عالوي ،محمد حسن (<== :) 5سيكولوجية القيادة الرياضية ،ط، 5مركز الكتاب لمطباعة والنشر ،القاىرة .
 القريوتي،محمد قاسم ( :) 6000السموك القيادي ،دراسة لمسموك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات
المختمفة ،دار الشروق لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن .
 الكواز ،عدي غانم ( :) 6000السموك القيادي لمدربي كرة القدم من وجية نظر الالعبين وفقا لمراكز التحكم
ألندية الدرجة األولى ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصل .
 اليارون ،مساعد ( :) 5=<9اإلدارة في المجال الرياضي،موسسة الكويت لمتقدم العممي.
Eble,R.L.(1972 ): ''Essential of Educational ,Measurment''2nded, prentice –Hall

,Engle wood cliff, new jersey.
 Singer , Robert .N . coaching (1972 ); '' Atheistic and psychology '' , New York
McGraw – Hill book company .
الممحق رقم ()0
بسم اهلل الرحمن الرحيم
استمارة االستبيان النهائي

تحية طيبة ......عزيزي الطالب .
يود الباحثون إجراء البحث الموسوم " دراسة مقارنة في السموك القيادي لمدربي منتخبات الجامعات العراقية
لممنطقة الشمالية أللعاب المضرب ولكونكم عمى اتصال مع مدربيكم يرجى قراءة الفقرات المرفقة واإلجابة عمييا بدقة وبما
يتالءم مع تصرفات وسموك مدربك من خالل وضع إشارة صح إمام كل عبارة وتحت اإلجابة المناسبة .
شاكرين تعاونكم معنا
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الباحثون

قائمة السموك القيادي لممدرب الرياضي
ت ذ

اظعؾارات ذ

دائؿا ذ

شاظؾا ذ

أحقاغا ذ غادرا ذ

أبدا ذ

 1ذ

ؼفؿمذباظـواحيذاظصحقةذظالسؾني… ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 2ذ

حيرصذسؾىذإنذتؽونذاظعالضةذبقـهذوبنيذاظالسؾنيذخارجذادلؾعبذجقدة ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 3ذ

ؼشرحذظالسؾنيذبصورةذتػصقؾقةذطقػقةذتـػقذذخطةذاظؾعبذادلؼرتحةذظؾؿؾاراةذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 4ذ

ؼعؿلذسؾىذحصولذاظالسؾنيذسؾىذبدلذاالغؿؼالذادلـادبذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 5ذ

ؼؿغاضىذسنذاظؿصرصاتذاخلارؽةذعنذاظالسؾنيذاظذؼنذؼؿعؿدذسؾقفمذيفذادلؾارؼاتذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 6ذ

ؼؿعاونذععذإداريذاظػرؼقذيفذتوصريذاألدواتذواألجفزةذاظرؼاضقةذادلعاوغةذظؾؿدرؼب ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 7ذ

ؼفؿمذبؿدرؼبذاظالسؾنيذسؾؿقاذسؾىذخطةذاظؾعبذادلؼرتحةذظؾؿؾاراة ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 8ذ

ؼؿعاعلذععذاظالسؾنيذطلخذاطربذهلمذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 9ذ

ؼعؿؿدذسؾىذجمؿوسةذععقـةذعنذاظالسؾنيذالذتؿغريذميـؾونذاظػرؼقذيفذطلذعؾاراةذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 10ذ

حيرصذسؾىذتوصريذاظزىذاظرؼاضيذادلـادبذظالسؾني ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 11ذ

ؼدؿحبذظؾؿطاظبذادلاظقةذادلعؼوظةذظالسؾنيذيفذضوءذإعؽاغاتذاظـادي(اجلاععة) ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 12ذ

ظدؼةذاظؼدرةذسؾىذاطؿشافذغؼاطذاظضعفذيفذاظػرؼقذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 13ذ

سصيبذجداذععذاظالسؾنيذإثـاءذاظؿدرؼبذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 14ذ

حيرصذسؾىذاالدؿؿرارذسالضؿهذباظالسؾنيذبعدذاغؿفاءذادلودمذاظرؼاضيذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 16ذ

ؼفؿمذيفذاظؿدرؼبذبؿصحقحذأخطاءذاألداءذاظيتذزفرتذعنذاظالسؾنيذيفذادلؾاراة ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 17ذ

ظدؼةذاظؼدرةذسؾىذتعدؼلذخطةذاظؾعبذادلوضوسةذيفذضوءذعاذتدريذسؾقةذادلؾاراةذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 18ذ

ؼصرذسؾى ذاذرتاك ذبعض ذالسيب ذاظػرؼق ذاألدادقني ذيف ذادلؾارؼات ذباظرشم ذعن ذسدم ذاغؿظاعفم ذيفذ دائؿا
اظؿدرؼبذ ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 19ذ

حيرصذسؾىذإنذؼؿؾعذالسؾوهذاظعاداتذاظصحقحةذيفذمجقعذتصرصاتفمذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 20ذ

ؼؿؼؾلذأراءذاظالسؾنيذادلخاظفذظقهذبصدرذرحبذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 21ذ

جيقدذاظؿدرؼبذاظعؿؾيذظالسؾقهذسؾىذخططذاظؾعبذادلخؿؾػةذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 22ذ

ؼفؿمذحبصولذاظالسؾنيذسؾىذمجقعذادؿحؼاضاتفمذادلاظقةذعنذإدارةذاظـاديذ(اجلاععةذ) ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 23ذ

ؼؾؼيذادلدموظقةذسؾىذاظالسؾنيذسـدذطلذػزميةذظؾػرؼقذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 24ذ

ميقلذإىلذاظصراحةذيفذتعاعالتهذععذاظالسؾنيذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

52
52
52

لدية خطة لتدريب الفريق على مدار املودم الرياضي
يعمل على إرضاء الالعبني األدادوني بالفريق على حساب زمالئهم الالعبني اآلخرين
يهتم بعالج من يصاب من الالعبني إثناء املباراة الرياضوة على نفقة النادي

دائما
دائما
دائما

غالبا
غالبا
غالبا

أحوانا
أحوانا
أحوانا

نادرا
نادرا
نادرا

أبدا
أبدا
أبدا

 28ذ

ظدؼةذاظؼدرةذسؾىذاختاذذاظؼرارذادلـادبذيفذادلؾارؼاتذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 29ذ

ؼدؿحذظالسؾنيذمبـاضشؿهذيفذخطةذاظؾعبذادلؼرتحةذظؾؿؾاراةذذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 30ذ

ؼعرفذاجلواغبذاظػـقةذيفذطؿدربذععرصةذتاعةذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 31ذ

حيرصذسؾىذإنذؼؾؿزمذالسؾوهذباظدؾوكذاألخالضيذاحلؿقدذيفذحقاتفمذاظشخصقةذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 32ذ

حيددذظؽلذالسبذضؾلذادلؾاراةذعاذؼـؾغيذسؾقةذاظؼقامذبهذعنذواجؾاتذوعفامذيفذادلؾاراةذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 33ذ

ؼفؿمذبدرسةذحصولذاظالسؾنيذسؾىذعؽاصلةذاظػوزذدونذتلجقلذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 34ذ

ؼدؿخدمذأظػازاذشريذعفذبةذيفذتعاعؾهذععذاظالسؾنيذإثـاءذاظؿدرؼبذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 35ذ

جيقدذتوجقهذالسؾقهذوإرذادػمذذػوؼاذضؾلذغزوهلمذظؾؿؾاراةذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 36ذ

ؼوجهذاػؿؿاعهذيفذاظؿدرؼبذإىلذاظالسؾنيذاظذؼنذتربطفمذبهذسالضاتذذخصقةذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 37ذ

ؼلخذذبكراءذاظالسؾنيذإذاذاضؿـعذبفاذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 15ذ

ذحيرصذسؾىذتوصريذودائلذاظراحةذظالسؾنيذإثـاءذاظدػرذظؾؿؾارؼاتذ ذ
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 38ذ

جيقدذإسدادذاظػرؼقذوجتفقزهذادؿعداداذظؾؿودمذاظرؼاضيذذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 39ذ

حيظىذباحرتامذوتؼدؼرذادلدوظنيذسنذإدارةذاظـاديذ ذ

دائؿا ذ

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 40ذ

ؼعؿلذسؾىذرصعذضقؿةذادلؽاصكتذادلاظقةذظالسؾنيذطؾؿاذسحدـتذغؿائجذاظػرؼقذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 41ذ

ؼوجهذاظشؾابذاخلارجذادلؾعبذإىلذطلذعنذؼؼصرذيفذأداءهذعنذالسؾقهذإثـاءذادلؾارؼاتذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 42ذ

ؼؿؿدكذباذرتاكذبعضذالسيبذاظػرؼقذاألدادقنيذيفذادلؾارؼاتذباظرشمذعنذاخنػاضذعدؿواػمذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 43ذ

ؼضعذخططذاظؾعبذيفذادلؾارؼاتذحبقثذتؿـادبذععذضدراتذوإعؽاغاتذالسؾقه ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 44ذ

حيرصذسؾىذادؿؿرارذسالضاتهذباظالسؾنيذخارجذاظـاديذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 45ذ

ؼشرحذظالسؾقهذضؾلذادلؾاراةذادؿغاللذاظضعفذيفذاظػرؼقذادلـاصسذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 46ذ

ميؿؾؽهذاظغرورذسـدذصوزذاظػرؼقذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 47ذ

ؼدعىذإىلذزؼادةذضقؿةذادلؽاصكتذادلاظقةذاظيتذحيصلذسؾقفاذاظالسؾونذطؾؿاذطانذذظكذعؿاحاذذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 48ذ

ؼؿدخلذيفذاظوضتذادلـادبذيفذحلذادلشاطلذاظيتذسحدثذبنيذاظالسؾنيذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 49ذ

ؼفؿمذبؿصحقحذأخطاءذاألداءذظالسؾقهذيفذصرتاتذاظراحةذإثـاءذادلؾارؼاتذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 50ذ

ؼضعذخطةذاظؾعبذاظيتذتؿـادبذععذرؾقعةذطلذعؾاراةذسؾىذحدةذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 51ذ

ؼوجهذاػؿؿاعهذيفذاظؿدرؼبذإىلذجمؿوسةذععقـةذعنذاظالسؾنيذدونذبؼقةذإصرادذاظػرؼقذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 52ذ

حيرصذسؾىذصرفذعؽاصكتذإضاصقةذدلنذجيقدذعنذاظالسؾنيذيفذادلؾارؼاتذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 53ذ

ؼعؿلذسؾىذتؼوؼةذسالضاتذاإلخوةذواظزعاظةذبنيذالسيبذاظػرؼقذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

 54ذ

دضققذيفذتوضعاتهذخلططذظعبذاظػرؼقذادلـاصسذ ذ

دائؿا

شاظؾا

أحقاغا

غادرا

أبدا

الممحق رقم( )9أسماء السادة الخبراء في القياس والتقويم

االسم والمقب العممي

االختصاص

أ .م.د أيثار عبد الكريم غزال

قياس وتقويم

أ.م.د وليد خالد رجب

قياس وتقويم

أ.م .د زهير يحيى محمد

أ.م .د نغم محمود صالح

أ .م .د مؤيد عبد الرزاق الحسو
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