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 :شكر وتقدير 
نتعدّوإنعمَةإهللالتحصوىا". "وإ 

نبدأبحمدإهللجمتقدرتو.فبوتعالىإعتزإزناوعميوعززوجزلإعتمادنزاونصزمسونعزممعمزى

.ومنإتبعىدإهإلىيومإلدينإلمنتجبينعيدنامحمدوعمىآلووأصحابو

في بعد أما بتقدم إلباحث إلفضلوإلتقديرالّشكُر إلرياضيةألصحاِب إلتربية كمية عمادة ،

وإلدكتورفالححعنكلمنإلدكتورمعاونيو،وإحمدعبدإالميرشبربعميدىاإألعتاذإلدكتور

نيعددخطاىمويمدفسعمرىم.أعالإهللعميررإجسأ

بجزيلإلشكروإالمتنانإلىمنكانإلدإفعوإلحزافزبحكمتزووموعهتزوإلعمميزةإلباحثويتقدم

إألعزتاذوىزوأال،طالماتخطيتبياإلهروفإلصعبةوإلتحدياتإلتزسوإجيتنزسفزسىزذهإلحيزاةإلتس

.توعددإهللخطاهفسنصرةإلعمموطمبإلرعالةإلمشرفعمىإلمعاعدإلدكتورإحمدفاىمنغيش

نعمسعطشاإلدكتورألعاتذتسإالمتنانوإلعرفانأنإتقدمبالشكروإلتقديرإلوإجبوأنولمن

وإلدكتوروإلدكتورعالءعرموطوإلدكتورحيدركريمعالمجباروإلدكتورحازمموعىإلدكتورو

إلفضلفيماوصمتإليو،فأرجومنملسإلطريقوكانليوأنارنإلذيةصباوإلدكتورعمسخومان

إهللأنيوفقنسعمىشكرهوذكرمعروفو.

 إلعادة إلى وإلتقدير إلشكر بوإفر أتقدم كما لجنة وأعضاء رئيس إالعاتذةإلعنوإنإقرإر

إالعتاذإلدكتور،وأخصمنيمبالذكرإلرعالةإألفاضلعمىجيودىمإلمبذولةفسعبيلإغناءىذه

.فجزإىمإهللكلإلخيروإلدكتورميندياعرحيدركريموإلدكتورعالمجبار





 د         .................................................الشكر والتقدير ...........................................................
 

وإلدكتورعدناننغيشرإلدكتوروإلتقديروإالمتنانإلىويطيبلمباحثأنيتقدمبوإفرإلشك

جبر شاكر قدمحبيب رشيدةولما توجييات من إإلحصائياته إعتخرإج إلوفس قيمةإلمعمومات

.إعألإهللأنيحفهيمويرعاىمومتابعةخطوإتإلبحثباعتمرإر

درسإلمغةإالنكميزيةإرشدحامدروإلتقديروإالمتنانإلىإالخمتقدمبوإفرإلشكويطيبلمباحثأنأ

 ععيدلترجمتوممخصإلرعالةبالمغةإالنكميزيةوعممةمعسطيمةفترةإلبحث.

قإلعملإلمعاعدإلذينكانوإنعمإلعندطيمةيفروكذلكأعجلخالصشكريوتقديريإلى

لعرإقسإلممتازإلمدربينوإلالعبينفسإلدوريإعينةإلبحثوإلىوعمىصبرىمإلجميلإلبحثفترة

.بكرةإلقدم

وإصززززدقائسوإخززززوتسوأوالديزوجتززززسإمسإلغاليززززةوعززززائمتس وإخيززززرإمكممززززةشززززكروإعتزززززإزإلززززى

روحإلمرحوموإلديإلزذيطالمزاتمنيزتإنيكزونحاضزرإم(وإلىوجميعوزمالئسفسإلدرإعاتإلعميا

وإلزتمسإلعفزوإلرعزالةىزذهدوكزانلزوإلفضزلفزسإنجزازبنصزيحةإوجيزأعزيمكزلمزنوإلىمعس.

مززنكززلمززنلززمتعززعفنسذإكرتززسلززذكرىم.وإالعتززرإفبفضززميم."ربناالتؤإخززذناإننعززيناأوإخطانززا"

ربناتقبلمناإنكإنتإلعميعإلعميم"
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ك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لممدربين احدى العوامل التي تساىم في نجاح المدرب يعد السمو  مشكمة البحث

في عممو ومما الشك فيو ان ايمان المدرب بامتالكو القدرات والمعتقدات واالفكار التي تمكنو من الحصول عمى 
ميمتو التدريبية وتحقيق نتائج الجيدة يعد مؤشرا وعامال ميما لمنجاح في كفاءة الذات الرياضية السموك القيادي و 

متميزة مع فريقو لذلك يرغب الباحث التعرف عمى مستوى السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لممدربين لذلك 
 ارتئ الباحث بناء مقياسين ليذا الغرض لإلجابة عن التساؤل التالي 

الخططي لدى لالعبي اندية الدوري العراقي ىل لمسموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لممدربين عالقة بالتصرف 
عمى عالقة السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لممدربين  التعرف يهدف البحث الىو  الممتاز بكرة القدم ؟

  الخططي لدى العبي اندية الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم . بالتصرف
حدد المشكمة . وقد  طبيعةه  ئمتلمالالعالقات االرتباطية لقد استخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي و 

بالطريقة العشوائية البسيطة ) القرعة ( من مدربين والعبين اندية الدوري العراقي  الباحث مجتمع وعينة بحثه
( العب استغرق تطبيق المقياسين عمى العينة  027( مدرب و   )07)البالغ عددىم الممتاز بكرة القدم 

 8االستطالعية اسبوعين ثم شرع الباحث بتطبيق المقياسين عمى عينة التطبيق ) التجربة الرئيسية ( وقد استغرقت 
شممت السموك اما المتغيرات المدروسة .   EXCELعمال برنامج ثم عولجت البيانات احصائيا باست اسابيع

 .الخططي لالعبين  والتصرفالقيادي وكفاءة الذات الرياضية لممدربين 
مقياسي السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لممدربين ان  : وىي االستنتاجات اهموقد توصل الباحث إلى  

عمية أثبتت نتائج ىذه الدراسة فاو المستخدمة في البحث صالحة لقياس التصرف الخططي لدى العبي كرة القدم. 
السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لممدربين في تطوير التصرف الخططي لدى العبي اندية الدوري العراقي 

 لممقياسين القدرة عمى معرفة السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لدى المدربين . وان الممتاز بكرة القدم .
حث عمى اعتماد مقياسي السموك القيادي وكفاءة الذات يوصي البا : االستنتاجات اهم وقد توصل الباحث الى

قيام االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بتخصيص محاضرات ضمن و الرياضية الخاص بمدربي كرة القدم .

mailto:Kararpmp35@gmail.com
mailto:Kararpmp35@gmail.com
mailto:Ahmed.negesh@qu.edu.iq
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 انتعريف بانبحث : -1
 مقدمة انبحث وأهميته : 1-1

 الغنر  تحقين  نحنو والموجينة الصنحيحة القينتدة الن  تحتنتج التن  الميمنة العممينتت من  التدريبية العممية تعتبر
 العممينة طرفن  بني  التفتعن  ينتم خاللينت من  التن  اجتمتعية عممية ى  فتلقيتدة القدم كرة مدربو الية يسع  يذال

 فن  التنثثير عم  بتلقدرة المدرب ويتصف )الالعب( المنفذ والثتن  المدرب وىو القتئد دور االو  يمث  التدريبية

 .لمفري  االمث  االداء وىو التدريب اىداف تحقي  اج  م  الالعبي 

 والتنظيم واإلدارة النفس الريتض  عمم التدريب الريتض  و مجت  ف  والعممتء  البتحثي  م  الكثير اىتم لذلك

 إعداد بواسطة وذلك بتلقيتدة يتعم  مت وك  وصفتتو وأنمتطو أبعتده عم  والتعرف القيتدي السموك بدارسة

 وتحقي  التفو  ي سب ف  ف  ىذا المجت  النيتئ  والشك  النتيجة ال  لمتوص  استبيتنتت وتصميم اختبترات

 . والمدربي  واإلداريي  االندية لرؤستء دعمت   الريتضية اإلدارة عممية ف  المتتتلية النجتحتت

 الكفنتءة أ  جمينترآ أمن أضنح  فقند المندربي  لند  كبينرة أىمينة Self Efficacy الذاتينة الكفنتءة مفينوم يمثن و 
 إلن  الننفس عممنتء دفنع ممنت الحيتة ميتم م  الكثير مع التعتم  ف  والفتعمية الكفتءة م  مزيد إل  تقود المرتفعة

 عم  التغمب عم  الفرد قدرة حو  ذاتية توقعتت إل  ويؤشر السموك تعدي  ف  يسيم كونو المفيوم بيذا االىتمتم

 ميننة فن  الريتضن  لممندرب تطبيقينة" خبنرة الريتضن  التندريب ميننة وتعند .متمينز وبمسنتو  المختمفنة المينتم

 ا  يجنبعمينو  ، الميننة ىنذه فن  العمن  قبن  م  فيو تتوافر أ  يجب الت  الفردية الكفتءة عم  واخيرا   اوال   تعتمد

 المتصنمة الفنينة واالجنراءات واألستليب الطر  استخدام كيفية وكذلك التدريب عمم لفيم عتلية مقدره يكو  عم 

 . خبرات الالعبي  وتوجيو بتنظيم

األداء المينتري والخططن  عمن  مسنتو   فن  إعنداد الالعبني الخططن  اىمينة كبينرة ويمث  مفينوم التصنرف 
والنفسننن  والنننذىن  لالعبننني  مننن  حينننث امنننتالكيم لمقننندرات والمينننترات العتلينننة وتمنننتعيم بمسنننتو  بننندن  جيننند 

فين   وتطوير تفكيرىم الجمتع ، والتقدم ف  المعبة نتتج ع  التطور ف  خطط المعب  اليجومية والدفتعية 
 .تمث  أحد الركتئز الت  يعتمد عمييت الفري  لتحقي  أفض  النتتئج 

وتكمننن  اىمينننة البحنننث فننن  التعنننرف عمننن  عالقنننة السنننموك القينننتدي وكفنننتءة النننذات الريتضنننية لننند  المننندربي  
الخطط  لد  العب  اندية الدرجة الممتتزة بكرة القدم االمر الذي يمثن  عنتمال  مسنتعدا  لممندربي   بتلتصرف

 بتلتصننننرفنجننننتح ميمننننتيم التدريبيننننة منننن  خننننال  تطننننوير مسننننتو  اداء العبننننييم وخصوصننننت  مننننت يتعمنننن  فنننن  
الخطط  فضال  ع  توفير معمومتت ميمة ومفيدة لممعنيي  بشؤو  كرة القدم عم  وجو العموم ومدرب  كرة 
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كس القنندم عمنن  وجننو الخصننوي . ممننت يسننتعد عمنن  تطننوير المعبننة عمنن  المسننتو  المحمنن  االمننر الننذي ينننع
 إيجتبيت ف  تحقي  نتتئج عم  المستو  الدول  .

 :مشكهة انبحث  1-2
يعد السموك القيتدي وكفتءة الذات الريتضية لممدربي  احد  العوام  الت  تستىم ف  نجتح المدرب ف  
عممو وممت الشك فيو ا  ايمت  المدرب بتمتالكو القدرات والمعتقدات واالفكتر الت  تمكنو م  الحصو  

  ميمتو التدريبية وتحقي  يعد مؤشرا وعتمال ميمت لمنجتح ف ةالجيدوالكفتءة ذاتية عم  السموك القيتدي 
البتحث التعرف عم  مستو  السموك القيتدي وكفتءة الذات الريتضية  يرغبلذلك نتتئج متميزة مع فريقو 

 ارتئ البتحث بنتء مقيتسي  ليذا الغر  لإلجتبة ع  التستؤ  التتل  لممدربي  لذلك 

الخطط  لد  لالعب  اندية الدوري  بتلتصرفى  لمسموك القيتدي وكفتءة الذات الريتضية لممدربي  عالقة 
 العراق  الممتتز بكرة القدم ؟

 

 :أهداف انبحث  1-3

 -ييدف البحث لمتعرف عم  :

لد  مدرب  اندية الدوري العراق  ومقيتس كفتءة الذات الريتضية السموك القيتدي  مقيتس وتطبي بنتء   -1
 الممتتز بكرة القدم.

الخطط  لد  العب  اندية الدوري العراق   بتلتصرفالتعرف عم  عالقة السموك القيتدي لممدربي    -2
 الممتتز بكرة القدم .

الخطط  لد  العب  اندية الدوري  بتلتصرفلممدربي   كفتءة الذات الريتضية التعرف عم  عالقة   -3
 . العراق  الممتتز بكرة القدم
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 ض انبحث وفر -1-4
الخطط  لد  العب  اندية الدوري  بتلتصرفتوجد عالقة ارتبتط معنوية بي  السموك القيتدي لممدربي   -1

 العراق  الممتتز ف  كرة القدم .
الخطط  لد  العب  اندية  بتلتصرفلممدربي   كفتءة الذات الريتضية توجد عالقة ارتبتط معنوية بي   -2

 الدوري العراق  الممتتز ف  كرة القدم .

 جماالت انبحث     1-5
لمموسننننم  منننندربو والعبننننوا انديننننة النننندوري العراقنننن  الممتننننتز بكننننرة القنننندم:  اجملااااال انبشااااري 1-5-1
(2222_2221). 
 2221/ 6/7ولغتية  13/12/2222م  : نزماني ااجملال  1-5-2
 .) مالعب اندية الدور العراق  الممتتز بكرة القدم( اجملال املكاني : 1-5-3
 

 : املصطهحاتحتديد    1-6
: بثنو قدرة الفرد القتئد عم  التثثير ف  األخري  بتلشك  (1)( 1989_القريوت عرفو ) :السلوك القيادي

المرغوب فيو م  خال  ابداعو ف  مجت  عممو مستندا  ال  الخبرات والقدرات الذىنية الت  تجع  م  
 الشخي مصدر اعجتب وقدرة عم  التثثير ف  االخري  .

 
 عن تعبر والتً الفرد عن الصادرة األحكام مجموعة أنها على(2) باندورا عرفها : الذاتیة الكفاءة

 والمعقدة الصعبة المواقف مع التعامل فً ومرونته معٌنة بسلوكٌات القٌام على قدرته حول معتقداته
 . بها المكلف المهام إلنجاز مثابرته ومدى الصعاب وتحدي

ة لالعبنن  الفرينن  عقمينوال لميتريننة" الوسننيمة السنتخدام المتغيننرات البدنينة وا:  التصرف  الطططرر 
مننن  خنننال  تحركنننتت معيننننة طبقنننت لظنننروف المبنننتراة بيننندف الحننند مننن  ممينننزات الفريننن  المننننتفس 

 .( 3)القتنون  لمعبة "  اإلطترم  نقتط ضعفو لتحقي  الفوز لمفري  ف   واإلفتدة
                                      

 . 01ص، 9191 ، عمان ، التوزيع و للنشر املستقبل ،دار التنظيمي ،السلوكالقريويت قاسم حممد ا(1)
(2)  −  Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-

26. 
، مصر ، مطتبع دار المعترف ،  11، ط والخطط  لالعب كرة القدم جديد ف  االعداد الميتريالمفت  ابراىيم حمتد :  (3)

 . 29، ي 2223
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 انسهُك انقٕادْ َاتعادي 2-1-1
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 اتعاد انسهُك انقٕادْ 2-1-1-3
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 : املشاتٍحاندراساخ انىظزٔح َ اندراساخ   -2

 :  اندراساخ انىظزٔح  2-1

 :  تعزٔف انسهُك انقٕادْ 2-1-1

ك القيادي ىو ناتج ممارسة القائد لمسؤوليتو القيادية , لذلك يعرف السموك القيادي من وجية نظر السمو 
(Heller gel)   بأنو عممية التأثير التي يمارسيا القائد عمى نشاط الجماعة وصواًل لتحقيق االىداف
 (ٔ)العامة لممجتمع

بيا القائد بشكل يسيم في تحقيق االىداف كما يعرفو )) الشمسي (( بأنو االعمال والنشاطات التي يقوم 
 . (ٕ)المطموبة

السموك القيادي بأنو االعمال المحددة التي يقوم بيا القائد في سياق توجيو  (الكبيسي ( )(كما يعرف
وتنسيق عمل مرؤوسيو ؛ وقد يتضمن ىذا اعمااًل مثل بناء عالقات العمل والثناء عمييم واظيار التقدير 

 . (ٖ)لمصمحتيم ومشاعرىم
 .(ٗ)عرفو ))الجميمي (( بأنو التصرف الفعمي لسموك القائد في مدى توجيو نحو العاممين ونحو االنتاج

 
 اتعاد انسهُك انقٕادْ 2-1-1-2

 يتكون السموك القيادي من بعدين اساسيين وىما :
 
 
 
 

                                      
(1) (Heller gel , J, Organization, N,Y, McGraw-Hill Book Co , 1983,p393)      

, رسالة ماجستير غير منشورة  السموك القيادي لدى مديري المدارس االعدادية من وجية نظر المدرسين وقادة الطمبة, الشمسياالمير عبود  عبد (ٕ)
  ٗٗ, صٖٜٛٔ, جامعة بغداد كمية التربية , 

, جامعة بغداد , كمية االدارة واالقتصاد ,  السموك القيادي وعالقتو ببعض المتغيرات , اطروحة دكتورا في االدارة العامة, لكبيسيحامد جياد  (ٖ)
 ٗٔ,صٜٜٜٔ

, ٕٚٔٓ,  ٗ٘, مجمة البحث التربوية , العدد  النضج االنفعالي وعالقتو بالسموك القيادي لدى التدريسي في جامعة بغدادلطيف غازي مكي ,  (ٗ)
 .٘ٔٗص
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 بعد العمل -1
ديد مراكزه وتنظيم العالقات التي عرفو ))الطويل (( بأنو مجموعة السموكيات التي ىدفيا تنظيم العمل وتح

؛ ويشير ىذا البعد الى سموك القائد الموجو  (ٔ)يشمل عمييا موضوع طرحيا بيدف تحقيق اىداف النظام
 .(ٕ)نحو تحديد ادوار المرؤوسين وتخطيط وتوجيو االنشطة

, ومن ثم فيو  ويعتبر ىذا النمط افضل نمط قيادي ؛ الن القائد مرتبط بعالقة سائدة وتعاون مع مرؤوسيو
؛ وان تركيز القائد (ٖ)يركز عمى العمل الجماعي والمشاركة فيو وال يعتمد عمى فرد محدد في اتخاذ القرار

واىتمامو يكون منصبًا نحو الميام التي يجب العمل بيا لفرض تحقيق االىداف والوصول الييا ؛ فيو 
؛ في ىذا  (ٗ)مة إلنجاح الميمة الموكمة اليوالذي يقوم بتخطيط وتنظيم العمل مسبقًا وتحديد الطرق الكفي

البعد يعتمد القائد عمى التيديد بالعقاب واليعطي اىمية لمشاعر واحاسيس وعواطف التابعين ؛ وعند 
ظيور اي خالف او خمل يحاول بنفسو السيطرة عميو واحتوائو ؛ وكما يعتقد القائد بان ىذا البعد يتعاون 

فرد يكون ميماًل وغير مبال بالعمل اال اذا شعر بوجود ضغط او مراقبة مع التابعين بشكل افضل الن ال
 مباشرة وشديدة عميو.

 
 بعد العالقات االنسانية : -2

عرف الطويل العالقات االنسانية , بأنيا االىتمامات الشخصية لمقائد االداري بحاجات التابعين ويتقبل 
 .(٘)الفروقات الفردية بينيم
 .(ٙ)تقوم عمى المعاممة الطيبة وتستند الى الفضائل والقيم االنسانية السوية ىي تمك العالقات التي

يشير ىذا البعد الى سموك القائد الموجو نحو العاممين من خالل الثقة واالحترام المتبادل والتعاون 
 واالىتمام بأحاسيس المرؤوسين ومشاعرىم وأفكارىم.

كل فرد من الجماعة بانتمائو الى تمك االسرة االدارية , فيذه العالقات توفر جوًا اجتماعيًا بحث يشعر 
ويكون شعوره ايجابيًا حينما يشبع رغباتو وحاجاتو عن طريق اداء العمل ؛ وكمما كانت العالقات االنسانية 

 عمى اساس قوي كمما ساعد ذلك عمى ايجاد األلفة والمحبة واالخالص بين االفراد. 

                                      
 . ٖٖٛ,ص ٜٙٛٔ , الجامعة مطبعة ,عمان االولى الطبعة , المنظمي السموك و التربوية االدارة ,الطويل  الرحمن عبد ىاني (ٔ)
التربية,  ,كمية يةالمستنصر  الجامعة, دكتورا أطروحة , وعالقتيا بالرضى الوظيفي االعدادية المدارس لمديري القيادية األنماط, ذياب غنية عميو (ٕ)

 ٕٚ, صٕ٘ٓٓ
 .ٜٔ: صٕٛٓٓ  التوزيع و لمنشر الحامد دار عمان , االولى الطبعة , التربوية القيادة وانماط  الشاممة الجودة,الصميبي  مالمسم عبد محمود  (ٖ)
 الموصل جامعة, ستيرماج رسالة , فييا القيادة أساليب ضوء في  جامعة الموصل كميات القسام التنظيمي المناخ تقويم ,الخياط مالرحي عبد اسماء (ٗ)

 ٖ٘,صٜٜ٘ٔ , التربية كمية,
 231 ص, ذكره سبق مرجع ,الطويل الرحمن عبد ىاني (٘)

 , التوزيع و لمنشر الحامد دار , ,عمان االولى الطبعة , صرالمعا ياالدار  الفكر ضوء في المدرسية االدارة,المعياطة  العزيز عطاهلل عبد (ٙ)
 192,ص1002
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, من انيا عامل ىام في االدارة , وىي التي عن طريقيا يمكن العمل  وتتضح اىمية العالقات االنسانية
مع االخرين بطريقة بنائة ؛ وىي بيذا تضل من الصفات او السمات التي يجب ان يتحال بيا القائد , 
وتتميز بيا شخصيتو خصوصًا في ميدان الخدمات االجتماعية والتعميم والقيادة الناجحة ىي التي بأمكانيا 

الخرين وتحضى برضاىم وتقديرىم وتستفيد من احسن ما لدييم من اعمال وخبرات سواء اكانوا تسخير ا
افرادًا ام جماعات , وذلك في تعاون مثمر فعال وىي التي من شأنيا تقدير اعمال ىؤالء وتراعي الجانب 

البيم , االنساني الذي يكون عن طريق االىتمام باالفراد , الجماعات , ظروفيم , االستجابة لمط
 .(ٔ)االحساس بمشاعرىم , والعمل عمى اشباع حاجاتيم

 : امناط انسهُك انقٕادْ  2-1-1-3 
تتعدد انماط السموك القيادي التي قميا عمماء النفس واالجتماع ورجال االدارة والخدمة االجتماعية وذىبوا 

باألفراد الذين يقودىم الى  في ذلك الى مذاىب شتى ؛ وتصنف انماط القيادة من حيث نوعية عالقة القائد
 قائد لديو ميول تحكمي ؛ واخر ذو ميوالت انسانية تقوم عمى االقتناع .

 ويرى بعض العمماء ان ىناك نوعين اساسيين من القائدة ؛ ىما :
 النوع االول ىو القائد الذي يؤمن بطريقة العمل وفي ذات الوقت يبتعد عن العالقات االنسانية .-ٔ
 ىو القائد الذي ييتم اساسًا بالعالقات االنسانية اكثر من اىتمامو بطريقة العمل  . النوع الثاني-ٕ

ومن بين اىم التصنيفات لألنماط القيادية ؛ االنماط القيادية حسب طريقة القيادة واسموب التأثير ؛ ويندرج 
لنمط الميبرالي او : النمط االوتوقراطي ؛ النمط الديمقراطي وا (ٕ)تحت ىذا التصنيف ثالثة انماط وىي

 .ٜٙٛٔالفوضوي ؛ وىذا التصنيف ىو الذي اعتمده كونتز عام 
 
 النمط الديمقراطي :-ٔ

تعتمد القيادة الديمقراطية عمى ال مركزية السمطة ؛ واعترافيا بقيم التابعين وتزيد من انتمائيم لمعمل 
 قيادة الديمقراطية بالقدرات الخالقة.ولجماعة العمل , مما يرفع من انتاجياتيم وروحيم المعنوية ؛ وتسمح ال

والديمقراطية ىي حقوق وواجبات لكل فرد نحو نفسو ونحو االخرين ونحو المجتمع ؛ والقيادة الديمقراطية 
تعمل عمى تحقيق الوصال الفكري بين القائد والمرؤوسين ؛ وىي توزع المسؤولية وتنظم دور الفرد نحو 

وفي ظل القيادة الديمقراطية تنشط االتصاالت في االتجاىات من  الجماعة وواجب الجماعة نحو الفرد ,
القائد لمتابعين ومن التابعين لمقائد ؛ فالقائد الديمقراطي ييمو التعرف عمى افكار وأراء تابعيو ووجيات 

                                      
 ٜٕ٘, مصدر سبق ذكره : صالمعياطة العزيز عطاهلل  عبد (ٔ)
 .ٕ٘, ص ٜٗٛٔ, ٔ, دار الشروق , جدة , طبعة  المرشد في عمم النفس االجتماعيعبد الحميد محمد الياشمي , (ٕ) 
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؛ ويتصف القائد (ٔ)نظرىم وشكاياتيم ؛ مثمما ييمو توصيل افكاره وآرائو وتوجيياتو الى ىؤالء التابعين 
 : (ٕ)ديمقراطي بالخصائص التاليةال
 يكون موضوعيًا في تناولو آلراء االخرين عادال في اصدار االحكام عمى ىذه اآلراء . -
 ان يشجع النقد الذاتي ويسمح بأبداء وجيات النظر . -
 يعطي افراد الجماعة الحرية في االختيار وتقديم االقتراحات في اي لحظة من المحظات . -
 اسك الجماعة وترابطيا من خالل سموكو لمتفاعل والذي يمثل نموذجًا يحتذي بو .يعمل عمى تم -
يشرف عمى امور الجماعة , ويتأكد من الثقة المتبادلة بين االفراد ويعمل عمى ان تسود روح الود  -

 والتفاىم بين االفراد والقائد .
 عن االساليب العدوانية والتسمطية. يعمل عمى تحقيق االمن النفسي لألفراد من خالل مرونتو وابتعاده -

  
 النمط االوتوقراطي: 2

ويطمق عمييا كذلك القيادة االستبدادية او الدكتاتورية ؛ ويغالي القائد في ظل القيادة الديكتاتورية في تقدير 
ذ امكاناتيم وقدراتو , ويعتقد انو ىو وحده القادر عمى اتخاذ القرارات اليامة , وتتركز السمطة , واتخا

القرارات في يد القائد وحده وبصورة مطمقة , دون استشارة المرؤوسين فيو يتولى القيام بكل مراحل صنع 
واتخاذ القرار بنفسو وال يشرك مع احد في مباشرة وظيفتو ؛ وال يتسامح مع اي انحراف عن االوامر التي 

قائد دون ادنى اىتمام بحاجات يصدرىا لمرؤوسيو , وفي ظل القيادة الديكتاتورية يتم اشباع حاجات ال
اعضاء الجماعة , وتحت القيادة الديكتاتورية يحدد القائد نوع العمل الذي يختص بو كل فرد ؛ ويشعر 
االعضاء بالقصور والعجز ويزداد اعتمادىم عمى القائد ؛ ويشجع القائد االستبدادي عمى تقميل االتصال 

 من خاللو وتحت اشرافو وسيطرتو.
 خصائص القائد االوتوقراطي كما يمي :ومنو نستخمص 

 تتمركز السمطة في يده ويصدر بصفة منفردة جل التعميمات واساليب التنفيذ. -
 ال يقبل مناقشة قراراتو وتعميماتو . -
 ينسب النجاح لنفسو واالخفاق لمرؤوسيو . -
 لديو قدرة قميمة في االستفادة من قدرات المرؤوسين . -
 ادي وحده ىو الذي يحفز الناس لمعمل .يعتقد ان الثواب الم -
 ال يقوم باطالع اىدافو الى المرؤوسين . -
 يميل الى العدوانية وال يتردد في انتقاد االفراد وال ييتم بشعورىم .  -

                                      
 21 ،ص1020 ، ةياالسكندر  ، اجلامعة شباب ،مؤسسة التنظيمي و ياالدار  و النفسي االجتماع علم يف دراسة القيادة، رشوان أمحد احلميد عبد حسني(ٔ)
 ٕٕٔ-ٕٔٔ, كمية التربية , جامعة عين الشمس , مصر , ص االنسان وسموكو االجتماعيسيد صبحي ,  (ٕ)
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 نمط القيادة الميبرالية ) الفوضوية (: 3

القيادة تتصرف الجماعة  ويعرف احيانًا كذلك بالنمط القيادي الحر او غير الموجو , وفي ىذا النمط من
معتمدة عمى نفسيا , فيي غير موجيو , وتركز القيادة الحرة اىتماميا عمى حرية العمل في اداء العمل ؛ 
التصرف , الحركة , واالداء , وممارسة النشاط , تحديد الميام , اتباع االجراءات التي يراىا العاممون 

دخل القائد الرسمي المعين في ذلك ؛ وانما يترك الجماعة مالئمة إلنجاز العمل واصدار القرارات وال يت
 لنفسيا كمية ؛ ومن مميزات النمط الميبرالي نذكر :

 مسايرة المرؤوسين في ميموىم ورغباتيم . -
 يحاول ان يرضي جميع المرؤوسين رغم استحالة ذلك احيانًا . -
 لتسامح معيم .يكثر من الشرح وتبرير مواقفو ويرفض معاقبة مرؤوسيو وكثير ا -
 يفرط في سمطتو لمرؤوسيو ويكتفي بالدور االستشاري . -
 يرفض استعمال اسموب التيديد والوعيد . -
 يفرط في مراعات ظروف المرؤوسين عمى حساب ميامو وعممو . -
 انعدام الصرامة والجدية في تصرفاتو وتفاعمو بصورة كبيرة مع مرؤوسيو . -

ة , ان كل نمط يختمف عن غيره من ناحية طبيعة العالقة بين القائد يالحظ من خالل االنماط السابق
والجماعة فقد ركز النمط الديمقراطي, عمى التفاعل بين القائد والجماعة في تحقيق االىداف , اما النمط 

طي الميبرالي فقد ركز عمى االىتمام بالعالقات االنسانية دون االىتمام بأنظمة العمل , اما النمط االوتوقرا
 فقد ركز عمى اىتمام القائد بالعمل دون االىتمام بالجماعة وتحقيق رضاىم في عمميم . 

 
 : فاعهٕح انسهُك انقٕادْ 2-1-1-4

ترتبط فاعمية السموك القيادي لممديرين بالتفاعل بين العوامل والعناصر المؤثرة في ذلك السموك ؛ فيي 
ت لدى المديرين في االستجابة لممواقف المختمفة في محصمة ىذا التفاعل والتي تنعكس بإمكانيات وقدرا

المنظمة ؛ والتي تتطمب من المدير ان يكون قائدًا ناجحًا ومؤثرًا في ىذه المواقف) فالقيادة ىي عمميات 
سموكية لمتأثير في االفراد او الجماعات من اجل انجاز اىداف معينة,وفاعمية القيادة توصف بالكيفية التي 

 .(ٔ)و االىداف (تنجز فييا ىات
وتعتمد مقدرة القائد في انجاز االىداف في امكانيتو في التنبؤ بأحداث البيئة والتالؤم  مع التغييرات البيئية 
والتأكيد عمى المجيودات الكمية لممنظمة وىو ما يعبر عنو باالستجابة االستراتيجية لذلك توصف القيادة 

                                      
, المجمد االول / ) العدد االول ( , جامعة  عالقة بعض الخصائص الموقفية بالسموك القيادي لممديرين دراسات ادارية ,جاسم رحيم عذاري (ٔ)

 . ٜٔ: ص ٕٙٓٓالبصرة , 
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مسؤولية ادارة المنظمة بحاالتيا الكمية والجوانب الرئيسية في االستراتيجية بأنيا ) القيادة التي تتحمل 
 .(ٔ)عممية صنع قراراتيا فضال عن اتصافيا بالخصائص الشخصية واالجتماعية لمقيادة(

وتقاس فاعمية السموك القيادي ايضا, بمدى االىتمام باألقسام االختصاصية وبالعالقات مع االفراد 
عن االىتمام باألىداف التنظيمية وىو ما يعبر عنو باالستجابة والجماعات داخل المنظمة ؛ فضال 

التنظيمية ) فالميارات التنظيمية لمقيادة ىي التي تتضمن معرفة النظريات التنظيمية والتطوير التنظيمي 
 .(ٕ)واالستعانة بيذه المفاىيم والنظريات لتفسير الظواىر االدارية والتنبؤ باحتياجات التنظيم المستقبمي (

وتشكل االستجابة القرارية جانبًا اساسيًا وميمًا في قياس فاعمية السموك القيادي لممديرين, والذي يتمثل 
بنوعية القرارات التي يتخذىا المديرون طبقًا ال دراكيم لمبيئة ومتغيراتيا ) اذ ان سرعة اتخاذ القرار ىو 

يم عميق لألعمال اذ ال يوجد شيء عامل مرجح لنجاح المدير بشرط ان يستند عمى معمومات صحيحة وف
 .(ٖ)(اسوء من التأجيل 

 
 (: (4انزٔاضٓ نهمدرب انقٕادْ انسهُك أسانٕة 2-1-1-5
 
 والمنافسات التدريب عمميتي خالل من المدرب بو يقوم الذي السموك ىو : واإلرشاد التدريب -1

 تنمية في اسموبو وكذلك بالع كل وميام لواجبات وتحديده وارشاد وتوجي من بو يقوم وما الرياضية
 . الرياضية والمنافسات الرياضي لمتدريب التخطيط واىتمامو بعممية لالعبين الرياضية اإلمكانات وتطوير

 بيم اىتمامو ومدى يووالعب المدرب بين ينشأ إن يمكن الذي بالسموك يرتبط : االجتماعي التقدير -2
 عمى ووحرص الالعبين بين والود األلفة من جو إشاعة عمى والقدرةميم مشاك حل عمى والعمل ملي وتقديره
 . الفريق تماسك

 
 معنوية او مادية حوافز من ولالعبي الرياضي المدرب يوفره ما مقدار السموك ىذا يصف : التحفيز-3

 وتعزيز لدعم مةكوسي اإلجادة او الفوز حالة في المكافآت نظام وووضع المتميز الرياضي األداء مقابل
 . لالعبين الجيد لرياضيا األداء

 بو يتحمى ما ومقدار والالعبين الرياضي المدرب بين العالقة عن يعبر الذي السموك ىو: العدالة -4
 .الالعبين مع توتعامال في إنصاف من بو يتسم ما ومقدار الالعبين مةمعام في عدالة من

                                      
 , مصدر سبق ذكره . اسم رحيم عذاريج (ٔ)
 .ٕٔٔ: صٕٓٓٓ, الطبعة االولى , دار وائل لمطباعة والنشر , عمان ,  التنمية االدارية : المفاىيم , االسس , التطبيقات, الموزيموسى  (ٕ)
 .ٖٚٔص :ٜٜٛٔر اليازوري العممية , عمان , , الطبعة االولى , دا االدارة االستراتيجيةياسين سعد غالب ,  (ٖ)
 .ٜٜٛٔ .القاىرة, والنشر لمطباعة الكتاب مركز , 1 ط , الرياضية القيادة سيكولوجية, عالوي  حسن محمد (ٗ)
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 األدوات بتوفير تميي الذي الرياضي المدرب سموك البعد ىذا ويتناول: الرياضي األداء تسهيل -5
 التي اإلدارية المشكالت عمى مبالتغ في الفريق إداري مع ووتعاون لالعبين الرياضية والمالعب زةيواألج

 .بكفاية الرياضية الممارسة عن الالعبين تعوق قد
 عصبية من بو يتصف قد وما الرياضي المدرب سموك البعد ىذا ويصف: التسمطي السموك -6

 بو يتصف قد ما مقدار إلى يشير كما الرياضية المنافسات أو التدريب إثناء في الالعبين مع وانفعال
 . الالعبين مع التصرفات في ودكتاتورية طمتس من الرياضي المدرب

 الرياضي المدرب ويتيح ما مقدار عن البعد ىذا يعبر :قراطي الديم السموك وا المشاركة -7
 أراءىم باستطالع اىتمامو  ودرجة الفريق يخص ما كل في بالرأي واألداء المشاركة فرص من ولالعبي

 . بالفريق المرتبة المشكالت بعض في يممقترحات إلى واالستماع
 الصحية بالجوانب الرياضي المدرب اىتمام حول البعد ىذا يدور: الصحية بالجوانب االهتمام -8

 . الشخصية يمرفاتتص في واألخالقي الصحي السموك تزامال عمى ووحرص لالعبين
 

 (1)-: اٌمٕح انسهُك انقٕادْ ملدرتٓ كزج انقدو 2-1-1-6

ان الوجود االنساني المشترك الكثر من شخصين يتطمب نوعًا من تنظيم العالقات بينيم ؛ فيتولى احدىم 
ئد القيادة ويكون االخرين مقودين او تابعين , ويمكن القول ان ما من مجموعة بشرية اال ويوجد بينيا قا

 يدير امورىا ويمتمك زمام المبادرة فييا , بيدف التأثير عمى االفراد وتنسيق جيودىم لتحقيق اىداف معينة, 
 من ألنو التدريب عممية في قيادياً  يكون أن يجب والميدان الرياضية األلعاب في الرياضي والمدرب
 الذي وىو والالعبين اإلدارة بين الوصل حمقة ىو المدربف . الفريق عميو يبنى الذي األساسية األعمدة
 الوحدات أثناء وٕايجابي فعال دور لو يكون وبذلك مستواىم ورفع تطوير في الالعبين ثقة وينمي يطور

 مع يتعامل أن يجب لذلك , فريقو وترتيب نتائج في رئيسياً  عامالً  ويكون الرسمية والمنافسات التدريبية
 الجراءة يمتمك وان الالعبين مع اإلنسانية عالقاتو وتوسيع ةبجدي العمل وعميو فيو يعيش الذي الواقع

 بمستقبل متفائالً  يكون وان فيو اآلخرين تدخل دون بنفسو قراراتو اتخاذ عمىرًا قاد يكون وان والطموح
 بحاجات المدرب سيتأثر الوقت وبنفس الالعبين سموك في والتأثير التأثر تتضمن عممية فالقيادة  .العبيو

 ضمن الالعبين جميع استقطاب ىي بالمدرب المناطة التدريبية فالعممية .يقودىم الدي الالعبين تواىتماما
 عادة وىو ونشاطو سموكو في الكبير التأثير ولو الالعبين وبين بينو اتصال مركز لكذب فيو .الواحد الفريق

 االىداف الى لموصول اجراءاتو جميع إلكمال يخطط الذي الشخص وىو الفريق في انتباه مركز يكون ما

                                      
 . مصدر سبق ذكرهجاسم رحيم عذاري ، .  ٔ
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 االسموب اختيار كيفية يدرك ان المدرب فعمى ..متقن بشكل تنفيذىا الالعبين وعمى ليا الوصول يريد التي
 . لمفريق واالمثل المناسب االسموب يصبح كي الالعبين ونفسية يتالءم الذي القيادي

 
 

-:كفاءج انذاخ انزٔاضٕح    2-1-2  
: مفٍُو انكفاءج انذاتٕح    2-1-2-1  

يعد مفيوم الكفاءة الذاتية من مفاىيم عمم النفس الحديثة حيث اشار اليو باندورا في نظرية التعمم       
, ووفقًا ( ٔ)االجتماعي المعرفي وفي التأكيد عمى أثر التعمم والخبرة الحتمية المتبادلة في تنمية الشخصية

الفرد وفي تنظيم وتنفيذ مسارات العمل الالزمة ليذا المفيوم فأن باندورا قد أكد عمى االعتقاد في قدرات 
لمنجاح في حاالت معينة, وقد وصف باندورا ىذه المعتقدات والمحددات في كيف يفكر الناس, يتصرف 

,وىذا يعني اذا اعتقد الفرد بأنو يمتمك القوة إلنجاز االىداف المطموبة فأنو يحاول جعل ىذه  (ٕ),يشعر.
خر ان الكفاءة الذاتية تشير الى االعتقادات االفتراضية التي يمتمكيا الفرد االىداف تحصل فعاًل, بمعنى آ

 .(ٖ)حول قدرتو 
ويرى اصحاب النظرية االجتماعية أن مصطمح الكفاءة الذاتية ىي كل ما يعتقد الفرد انو يممك من     

ىذا الضبط القياسي امكانات تمكنو من ممارسة ضبط قياسي او معياري لقدراتو وافكاره ومشاعره وافعالو و 
او المعياري ليذه المحددات يمثل االطار المرجعي لمسموكيات التي تصدر عنو في عالقتيا بالمحددات 

.وكذلك يرى باندورا ان ادراك الفرد لكفاءتو الذاتية يتعمق بتقييمو لقدرتو عمى (ٗ)البيئية المادية واالجتماعية
لتحكم باألحداث, ويؤثر ذلك في مستوى الكفاءة الذاتية تحقيق مستوى معين من االنجاز, وبقدرتو عمى ا

وطبيعة العمل او اليدف الذي يسعى الفرد الى تحقيقو, وفي مقدار الجيد الذي سيبذلو, وفي اسموبو 
 بالتفكير.                                                      

 توقعات الكفاءة دفات لمفيوم الكفاءة الذاتية منيايشتمل التراث النفسي عمى العديد من المفاىيم كمرا    
(Competency Expectancies)   , وتقدير توقعات الكفاءة  _efficiency assessment)   

(self (وتوقعات الكفاءة الذاتية ,Self –Efficiency Expectancies  )  ,كما ان  نفسو في السياق

                                      
(

1
)  Bandura .A .perceived self-efficacy: toward a unifying theory of behavior change Psychological 

review. 84(2).191-215.1977.p.3. 
)2

) Bandura. self-efficacy: the exercise of control.Ny.Ny.W.H.Free.MAN.1997.p.9  

)3
) Bandura. Social Foundation of thought and action: Asocial cognitive theory. Engle wood Cliffs .NJ 

:Prentice-H.1986 .p.51. 
((

 . ٓٙ, صٕٗٓٓعمان,-, رسالة ماجستير , الجامعة االردنيةة المدركة وعالقتيا بالممارسات الوالدية الداعمةالكفاءة الذاتيخالد شاكر:  ٗ
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 الفاعمية الذاتية(  Perceived Self-Efficacyو)وى اتيةبعض المراجع تستعمل مرادف آخر لمكفاءة الذ
 .(ٔ) المدركة

 
 -: كفاءج انذاخ انزٔاضٕحمصادر  2-1-2-2

"يدرك الناس فاعميتيم عمى اساس تطويرىا بأربعة مصادر رئيسة , وان اىم طريقة مؤثرة لخمق       
 -الحياة". وىذه المصادر ىي:الشعور القوي لمفاعمية ىو من خالل السيطرة عمى التجارب ومتغيرات 

أن النجاحات التي يحققيا الفرد تبني ايمانًا قويًا بالكفاءة الذاتية وان تجارب : التجارب والنجاحات-ٔ
الفشل التي يتعرض ليا الفرد تيبط من الكفاءة الذاتية خاصة اذا حدث الفشل قبل ان يكون ىناك شعور 

 (ٕ)بالفاعمية.
مدى المحدد الستقرار وعي الفرد بكفاءتو الذاتية من خالل ممارستو لمخبرات ويضيف الزيات بأنو يتوقف ال

 (ٖ):اآلتيةأو تحقيقو لإلنجازات عمى المحددات 

 فكرتو المسبقة عن امكاناتو وقدراتو ومعموماتو. -
 ادراك الفرد لمدى صعوبة الميمة او المشكمة أو الموقف. -
 الجيد الذاتي النشط الموجو باألىداف. -
 حجم او كم المساعدات الخارجية التي يتمقاىا. - 
 الظروف التي من خالليا يتم االداء او االنجاز. -
 الخبرات السابقة لمنجاح والفشل. -
 اسموب بناء الخبرة او الوعي بيا او اعادة تشكيميا في الذاكرة -

  
ة واالنفعالية : ان الكثير من االستجابات المعرفيالتجارب البديمة المأخوذة من النماذج-ٕ

 .(ٗ)واالجتماعية تكتسب من خالل مالحظة االنموذج الذي يركز عمى مالحظة الشخص لسموك االخر
 

                                      
, رسالة ماجستير , جامعة قاصدي مرباح ورقمة  الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة التعميم المتوسطمباركة ميدون :  (٘)

 . ٕٙ, ص  ٖٕٔٓواالجتماعية ,  ,كمية العموم االنسانية
) ٕ( In Englewood cliffs, NJ, prentice Hill,1977, p79. .Social Learning theory,Bandura .A  

 .ٕٔ٘ص , ٕٔٓٓ, مصر , دار النشر لمجامعات , ٔ, ط مداخل ونماذج ونظريات ,عمم النفس المعرفي فتحي مصطفى الزيات: ((ٖ
 (

ٗ
 . ٖٔ٘, صٕٜٜٔ, الكويت, دار الفالح لمنشر والتوزيع, ٔط ,وجية التعمم وانماط التعميمسيكول: ممدوح عبد المنعم(
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التي يكتسبيا الفرد كالمعمومات التي تصدر  غير المباشرةان الخبرات او التجارب البديمة تعني الخبرات   

التقييم الذاتي لفاعمية الذات, ومن ىذه من االخرين, وان الخبرات البديمة من العمميات التي تؤثر عمى 
 تكون خبرة الفرد السابقة بالنشاط قميمة وان آثار النمذجة بصفة عامة 

ليست في قوة االداء الشخصي من حيث تأثيرىا في رفع مستويات الفاعمية وقد يكون ليا آثار قوية في 
 خفض الفاعمية.

المفظي احد المصادر التي ترفع من توقعات  يعد االقناع: االقناع المفظي او الحث االجتماعي-ٖ
, ويشير  (ٔ)الكفاءة الذاتية بالرغم  من كونيا اضعف المصادر لكنيا تتميز بالسيولة وانيا جاىزة ومتوافرة 

من  قد يكسبيم نوعاً  باندورا الى االقناع المفظي بالمعمومات التي تأتي لمفرد عن طريق االخرين لفظياً 
 (ٕ)العمل  الترغيب في االداء او

او  عاماً  تأثر البنية الفسيولوجية و االنفعالية او الوجدانية تأثيراً : الحالة النفسية و الفسيولوجية -ٗ
عمى الكفاءة الذاتية لمفرد وعمى مختمف مجاالت وانماط الوظائف العقمية المعرفية و الحسية  معمماً 

 -لزيادة او رفع ادراكات الكفاءة الذاتية وىي:العصبية لدى الفرد ,وعمى ىذا فيناك ثالثة اساليب رئيسة 
 تعزيز او زيادة او تنشيط البنية البدنية او الصحية . -
 تخفيض مستويات الضغوط والنزاعات او الميول االنفعالية السالبة. -
 (ٖ)تصحيح التفسيرات الخاطئة التي تعتري الجسم. -

الية , فاالستثارة االنفعالية الشديدة تأثر سمبا عمى الكفاءة كما تتأثر الكفاءة الذاتية بمستوى االستثارة االنفع
 (ٗ)الذاتية ,بينما تعمل االستثارة االنفعالية المتوسطة عمى تحسين مستوى االداء ورفع الكفاءة الذاتية.

 

 -: انعُامم املؤثزج يف انكفاءج انذاتٕح  2-1-2-3
 ىناك ثالثة عوامل مؤثرة في الكفاءة الذاتية وىي: 
 لعمميات االدراكية.ا-ٔ
 العمميات الدافعية .-ٕ
 الفعاليات المختارة.-ٖ

                                      
(1)  Bandura. B ,self-efficacy toward unifying theory of behavioral  change, psychological Review,1977,p191. 
(2)

  Bandura .A,  Self-efficacy: the exercise of control, New York, freeman,1997,p624. 
 .ٙٔ٘ص  , مصدر سبق ذكرةفتحي مصطفى الزيات :  ((ٖ
المجمة , الكفاءة الذاتية في القراءة وعالقتيا باستخدام استراتيجيات القراءة لدى عينة من طمبة الجامعة الياشميةاحمد العموان ورندة المحاسنة:  (٘)

 .ٓٓٗ, ص ٕٔٔٓ, ٗ, العدد  االردنية في العموم التربوية
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ان عممية االدراك ىي العممية التي يتم من خالليا معرفتنا لمعالم الخارجي, :  العمميات االدراكية -ٔ
فاإلنسان يدرك ما يريد أدراكو والسموك الذي يتخذه ىو نتيجة تفاعل ادراكنا لمواقع مع دافع معين يحركنا 

, وان تأثيرات اعتقاد الكفاءة الذاتية عمى العمميات االدراكية تأخذ مختمف االشكال , (ٔ)ليخدم السموك 
فكمما كانت الكفاءة الذاتية المدركة اقوى كمما كانت المصاعب ومشاكل اليدف الموضوع من قبل 

روف معينة البد ان فالفرد الذي يواجو مواقف بيئية صعبة وتحت ظ ,(ٕ)الشخص نفسة اعمى واكثر ثباتا
 بالكفاءة  قوياً  وبذلك يتطمب احساساً   جيداً  ادراك عال لكي يتسنى لو تحميل ىذه المواقف تحميالً  ويكون لدي

الذاتية المدركة  والذي يدفعو الى االداء بصورة جيدة , وان نجاح الفرد في عممية االستدالل وتحميل 
 (ٖ)خالت أي قدرتو عمى ادراك المواقف المتغيرةالمواقف  يحدده سرعة ودقة استيعابو لكل المد

 

الدافعية الدور االساسي في الكفاءة الذاتية لمفرد حيث تعتمد عمى شكمين  ؤدي: ت العمميات الدافعية-ٕ
                          :                         من الدافعية وىي

 يسنادات السببية , فاألشخاص  الذين يعدون انفسيم ذو االسنادات السببية : تتأثر الكفاءة الذاتية باال -أ
كفاءة عالية سوف يسندون فشميم الى الجيد غير الكافي اما االشخاص الذين يعدون انفسيم غير كفؤين 

.               (ٖ)يعزون فشميم الى انخفاض القدرة لدييم  
ذاتي فالدافعية تستند عمى وضع االىداف الشخصية : لألىداف دور كبير خالل عمميات التأثير ال -ب

االىداف ومن خالليا توضع قناعة ذاتية ألىداف قيمة و التي سوف تحدد الجيد المطموب و المدة التي 
 .يستغرقيا لتحقيق اليدف 

وان تحقيق افضل النتائج والمكسب يكون من خالل انجاز الرياضي لألىداف الشخصية والتي تسيم في 
 .(٘)تدعيم الدافعية

ان االعتقادات الشخصية لمكفاءة الذاتية تأخذ شكل اقسام المعيشة المأخوذة :  عاليات المختارةالف-ٖ
من االشكال المتنوعة لمفعاليات و البيئات التي يختارىا االفراد الذين يتجنبون فعاليات ومواقف يؤمنون 

ادائيا , ولكن عند وضعيم بأنيا تقمل من قابمياتيم و يبتعدون عن العقبات ويختارون مواقف قادرين عمى 

                                      
ٔ
 ٜٖٔ, صمصدر سبق ذكره ممدوح عبد المنعم :  ((

(
2
)Bandura .B ,Self-regulation of  motivation through any and Self-regulatory mechanism Lincoln, University of 

Nebraska press, 1991,p164  
ٖ
  ٖٚ, ص ٕٓٓٓردن , دار الفكر لمطباعة والنشر, , االٔ, ط: فسيولوجيا العمميات العقمية في الرياضةعبد الستار جبار ضمد  ((

(
4
)   Bandura.B,OP.CIT,1991,p160 

(
5
)  Gould .A & Pethch   Kof  f . L, Participation motivation and attrition in young athletes in F.I small, R.A 

magil & MJAsh (Eds) Children in sport Champaign  IIIinais: Human Kineties, 1988,p20. 
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امام اختبارات وفعاليات اعمى من مستواىم فأنيا سوف تؤثر عمييم وبالتالي سوف تؤثر عمى مستوى 
 . (ٔ)كفاءة الشخص الذاتية

 
 -: االطز انىظزٔح املفسزج نهكفاءج انذاتٕح 2-1-2-4
 
 نظرية التعمم االجتماعي : 2-1-2-4-1
 المحددات عن البحث الدراسة و في النظريات استعماال أكثر تماعي مناالج متعممل  اباندور  نظرية  تعد  

اإلنساني, فمفيوم كفاءة الذات أو فاعمية الذات من المفاىيم الميمة في  لمسموك االجتماعية و النفسية
تفسير سموك األفراد  خاصة من وجية نظر أصحاب نظرية التعمم االجتماعي وفي ىذا السياق يشير 

(Maddux) االجتماعية لمشخصية التي تفترض متبادلة  ىي النظرية المعرفية  أن الكفاءة الذاتية إلى
 (ٕ). تكاممية ثالثية التفاعل بين كل من العوامل الشخصية لمفرد واألحداث البيئية و السموك

المحددات   اىمية يرون حيث الفرد فيو يتصرف الذي الموقف عمى النظرية ىذه أصحاب يركز     
البيئية  و الشخصية المتغيرات بين مستمر تفاعل نتيجة يرون كما السموك إن , الموقفيو  لمسموك و ةالبيئي

 (ٖ)البيئة يشكل بدوره الفرد سموك فإن التعمم خالل السموك البيئية الظروف تشكل كما و
 في اليامة تصرفاتيم  تنظيم أو كبح عمى راتيم قد حول األفراد معتقدات : إلى باندورا يشير كما     

 فعالية من فريد نمطو لدي فرد فكل , لدييم الذات كفاءة أو لفاعمية األفراد ىؤالءدراك إوصفيا ب حياتيم 
 ليذه طبقا الفرد سموك إن . يتحاشاىا  أو بيا يقوم التي األنشطة تحدد و ِتؤثر التي و المدركة الذات

 إنجاز من المتوقع األثر يحكمو أيضا بل , سموكال إنجاز عمى المدركة الفرد قدرة تحكمو فقط ال النظرية
 (ٗ).السموك ىذا تحقيق أو

 التحكم و معينو ميام إنجاز عمى راتو قد في الفرد معتقدات إلى لباندورا  الذاتية الكفاءة نظرية وتؤكد    
 بما بل لفرد,ا يمتمكيا التي بالميارات  فقط تيتم ال الذاتية فالكفاءة , حياتو عمى تؤثر التي المواقف في

 . يمتمكيا التي رات الميا و فعمة بالقدرات يستطيع
و بذلك فيو  يختمف عن كل من فرويد و يونغ و أدلر حيث نجدىم قد وضعوا نظرياتيم بناء عمى 

 Dollard) مالحظاتيم و خبراتيم  اإلكمينيكية , كما أنو  يختمف عن كل من دوالرد ميمر و سكينر
                                      

(5)
 Maddux & Stantey (Eds), Special issue an self- efficacy theory , Jordan of Social and clinical psychology 

4(whole no3),1986,p1 
ية واالجتماعية والعموم كمية العموم اإلنسان,  القمبية التدين وعالقتو بالكفاءة الذاتية لدى مرضى االضطرابات الوعائية: القريشي(فيصل ٕ)

 .ٜٚ, ص ٕٔٔٓ,قسم العموم االجتماعية ,جامعة الحاج لخضر باتنة ,االسالمية
 .ٓٛ, صٕٛٓٓ, االردن , دار الثقافة ,  ٔ, ط المدخل الى عمم النفس العام(محمد جاسم العبيدي: ٖ)
 .ٜٖٖ, صٜٜٛٔ, دار قباء , , الجزء االول , القاىرة  دراسات في الصحة النفسيةمحمد سيد عبد الرحمن :  (ٗ)
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,Miller ,Skinnerرياتيم أقيمت عمى دراسات و تجارب و أجريت عمى الحيوان , بينما نظرية (ألن نظ
 (ٔ)فاعمية الذات تقوم عمى بيانات مستمدة بعناية من دراسة اإلنسان .

 

 

 -: اٌمٕح كفاءج انذاخ انزٔاضٕح ملدرتٓ كزج انقدو 2-1-2-5

وسموكيم, ويعد من االمور حضي موضوع الكفاءة الذاتية بدور ىام في معرفة درجة التأثير عمى القادة 

الحاسمة في انجاز اقصى اداء وال سيما في قيادة المنظمات بشكل عام وقيادة المورد البشري بشكل 

خاص؛ فكفاءة الذات الرياضية ليست سمة من السمات الشخصية بل ىي مجموعة من االحكام ال تتصل 

نيا نتاج لممقدرة الشخصية وتقاس بوصفيا بما ينجزه الفرد فقط , ولكن بحكم عمى ما يستطيع انجازه , وا

توقعات محددة ترتبط بسموك محدد في موقف محدد وفي الوقت نفسو كما انيا قابمة لمتعميم عبر 

 السموكيات والمواقف المختمفة بناءًا عمى مدى التشابو بينيما من حيث المتغيرات والميارات المطموبة .

ي ( ونجاحو في تحقيق االىداف بناءًا عمى قدراتو وخصائصو كما يتحدد سموك القائد ) المدرب الرياض

وامكانياتو في توجيو العمل ورعاية العاممين ؛وذلك من خالل قدراتو عمى تحويل رؤية المستقبل الى واقع 

 ممموس.

 الالعبين جعل عمى العمل أن اعتبار عمى المدربين لدى  كبيرة أىمية كفاءة الذات الرياضية  مفيوم يمثلو 

 , وتعد الميادين كافة في واستعداداتيمراتيم قد استنياض في يسيم عالية وكفاءة إيجابية بصورة أنفسيم ونير 

 التي الفردية الكفاءة عمى واخيراً  اوالً  تعتمد مينة في الرياضي لممدرب تطبيقية" خبرة الرياضي التدريب مينة

 التدريب عمم لفيم عالية مقدره يكون عمى ان يجبعميو  , المينة ىذه في العمل قبل من فيو تتوافر أن يجب

 . خبرات الالعبين وتوجيو بتنظيم المتصمة الفنية واالجراءات واألساليب الطرق استخدام كيفية وكذلك

 

                                      
 .ٔٗٗص  مصدر سبق ذكرهجابر عبد الحميد :  ((ٔ
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 : املدرب انزٔاضٓ 2-1-3
تتميز عممية التدريب الرياضي بوضوح الدور القيادي لممدرب حيث يقع عميو العديد من الميام         

ىم في بناء الرياضي لتحقيق أعمى المستويات, فيو المحرك الرئيس لعممية اميمية والتربوية التي تسالتع
التدريب فال يقتصر عمل المدرب عمى توصيل معموماتو وخبراتو لالعبيو بل يرتبط بكثير من االلتزامات 

 (ٔ)والــــقدوة الذي يحتذي بو العبيواألخرى التي تعدت دائرة التعميم لفنون المعبة إلى دائرة التربية فيو المثل 
. 

 . (ٕ)وىناك عدة أدوار لممدرب الرياضي الحديث
   :المدرب الرياضي الحديث 

ىو الشخصية التي يقع عمى عاتقيا القيام بتخطيط وقيادة وتنظيم الخطوات التنفيذية لعمميات           
 التدريب وتوجيو الالعبين خالل المنافسات .

 محرك الرئيس لعمميات التدريب وقيادة المباريات .المدرب : ىو ال 
  المدرب : ىو شخصية تربوية تؤثر تأثيرا مباشرا في التنمية الشاممة المتزنة لالعبين 
  انجاز عمميات التدريب الرياضي ونجاحيا يعتمد في األساس عمى توافر خصائص وسمات

 وقدرات ومعارف وميارات محددة لدى المدرب .
 
 : اخ املدربَاجث 2-1-3-1

عمميات أخرى متممة خارجيا مثل  لىإال تقتصر عمى الممعب أو الصالة فقط , بل تمتد            
التوجيو واإلرشاد النفسي وغيرىا , ويعد المدرب العمود الفقري لعممية التدريب فيو الذي يوجو قواىم 

 . (ٖ)فذىاوين يخطط المناىج التدريبية ُانْ الطبيعية التوجيو الصحيح ويحاول 
الشخصيات التربوية دور القيادة في عممية التربية والتعميم ويوثر  التي تتولى المدرب الرياضي  إنكما 
في التطور الشامل والمتزن لشخصية الفرد الرياضي ... إن الميمة الممقاة عمى عاتق  اً ومباشر  اً كبير  اً تأثير 

اف السياسية لمبمد الذي يعمل فيو وذلك في مجال المدرب تتطمب منو اإلسيام والمعاونة في تحقيق األىد
النشاط الرياضي ويتطمب األمر من المدرب الرياضي لضمان نجاحو التام في تحقيق ذلك إن يكون عمى 

... التي تحدد األيدلوجيةإلمام تام بالنظم والقواعد والقوانين والعادات والمفاىيم والقيم التي تتأسس عميو 

                                      
ٔ
 . ٓٔ, ص ٜٜٜٔ, االسكندرية , مطبعة جامعة االسكندرية ,  ٜ, ط تطبيقات -التدريب الرياضي , نظريات عصام عد الخالق , ( (

ٕ
 . ٕٚ,ص ٜٜٛٔالقاىرة , دار الفكر العربي , ,  ٔ, ط التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادةمفتي إبراىيم حماد , ( (

)
,  ٜٜٙٔ-ٜٜ٘ٔ, تقويم السموك التدريبي لمدربي أندية الدوري  الممتاز والدرجة األولى لكرة القدم في العراق لمموسم ( عبد اهلل حسين الالمي ٖ

 . ٖٕ, ص ٜٜٚٔ, غير منشورة , جامعة بغداد , كمية التربية الرياضية ,  اطروحة دكتوراه
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ل ونظريات تربية اإلفراد تربية سميمة واعية وبيذه الطريقة يستطيع المدرب إن أىداف ومحتويات ووسائ
 .  (ٔ)ىم بنصيب وافر من العمل في البناء الشامل لمبمد الذي يعيش فيواسيُ 

في تطوير شخصية الرياضيين ألنو ىو القائد  الً فعا اً فالمدرب ىو القائد المباشر لمفريق الذي يوثر تأثير 
ط لمعمل التربوي التدريبي لذا فان واجبات المدرب تعد من األمور الضرورية واألساسية واإلداري والمخط

يممك صفات ومميزات خاصة لكي يستطيع إن  أنْ لتطوير نشاط الرياضيين ومن ىنا وجب عمى المدرب 
 .(ٕ)يعـــــــــــــمل بنجاح

 
)انزٔاضٓ  املدرب ( انقائد خصائص 1-2-3-1

(3)
 إثناء في القيادي بالدور ميقو  المدرب كان لما 

 توجد ال وان من الرغم , وعمى القيادية الخصائص يحمل ان من بد فال المباريات وقيادة التدريب عممية
 عدد لدى الشائعة الصفات بعض وجود يتوقع وان إال , القادة جميع بيا يتميز شاممة خصائص او صفات

 . الناجحين القادة من
 ثالث ىناك ان رتي,وأظ الرياضية األنشطة من عددا يمثمون المدربين من عينة عمى راسةد أجريت وقد

 : وىي الناجحون المدربون بيا يتميز شخصية صفات
 : االنجاز -ٔ

 ,كذلك مرتفع مستوى وتحقيق العقبات عمى التغمب عن ,فضال صعب شي انجاز عمى الفرد مقدرة ويعني
 . عمييم فوقوالت اآلخرين منافسة عن ,فضال الذات عمى التفوق

 : الذاتي التأمل-ٕ
 .يمودوافع اآلخرين سموك وتحميل , ومشاعره ودوافع تحميل عمى الفرد مقدرة ويعني

 : السيطرة-ٖ
 باإلقناع او غراءوباإل باالتجاه توجيييم او , ىمتفكير  او اآلخرين سموك في التأثير عمى الفرد مقدرة وتعني

 صرار.باال نظره ةيوج عن الدفاع كذلك األمر او
 
 
 
 

                                      
ٔ
 . ٙٔ, ص ٕٜٛٔ, طرابمس , المنشأة العامة لمنشر ,  ٕ, ط أسس التدريب الرياضي( محمد عادل رشدي , (

ٕ
 . ٓٔ, ص ٕٜٛٔمطبعة جامعة بغداد , , , بغداد  , المدخل في التدريب الرياضي( قاسم المندالوي ووجيو محجوب (

(ٖ)
, , اطروحة دكتوراه , غير منشورة ,جامعة الموصل القيادة ألساليب الموقفية النظرية ضوء في الرياضية االتحادات أداء تقويم : حمدونراشد   

ٜٜٔٙ . . 
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 مفٍُو خطح انهعة -أ
 ىي مجموعة من الحركات اليادفة والمتفق عمييا مسبقا التي يقوم بيا العب أو العبين عدة من الفريق

أجل ايقاف ىجوم الفريق المنافس أو الوصول الى ىدف الفريق المنافس لتسجيل ىدف . ويعرف  من
كة, وتوضع خطط المعب عادة حسب أنو فن الحرب خالل المعر بمصطمح الخطة في لغة الحروب 

 امكانية الالعبين البدنية والحركية والميارية والعقمية.
 اخلطط _ب

بواسطتو استخدام الميارات الفنية والقدرات البدنية بشكل ناجح كمما أمكن. ويمكن أن  يتم ىي الفن الذي
م( الخطة بمعناىا العام في يقال عن الخطط بأنيا تنظيم انجاز المعركة الرياضية. ويعرف )مفتي ابراىي

كرة القدم " تعني فن التحركات اثناء المباراة سواء كانت ىذه الحركات ذات ىدف ىجومي أو دفاعي 
وكذلك يؤكد أيضا بأنيا محاولة استخدام المميزات البدنية والميارية والنفسية والذىنية لالعبي الفريق من 

الحد من مميزات الفريق المنافس واالستفادة من نقاط  خالل تحركات معينة طبقا لظروف المباراة بيدف
أنيا االجراءات الفردية والجماعية لالستثمار الجدي ب. ويعرفيا )ثامر محسن( (ٔ)ضعفو لتحقيق الفوز"

لإلمكانيات الجسمية والحركية والعقمية والنفسية خالل المعب من أجل التغمب عمى المنافس وفي نفس 
 ططو "الوقت منعو من تحقيق  خ

بينما يعرف في المجال الرياضي أنو فن التحركات أثناء المباراة, أو فن أداء أو قيادة المباراة 
 .(ٕ)الرياضية"

ولقد تطرق العديد من الباحثين والخبراء في التربية الرياضية إلى مفيوم أو مصطمح الخطط, إذ يوضح 
المعمومات والمعارف والقدرات  محمد حسن عالوي أن الخطط "تيدف إلى اكتساب الفرد الرياضي

ن التصرف في مختمف المواقف المتغيرة أثناء يالخططية وٕاتقانيا بالقدر الكافي الذي يمكنو من تحس
 .(ٖ)المنافسة الرياضية"

الخطط ىي " القدرة عمى دمج القدرات البدنية والميارية في أشكال متنوعة  أذوىذا ما أكده )أمر اهلل احمد( 
 (ٗ")بما يتناسب مع متطمبات المواقف المختمفة واختيار إحداىا

                                      
 .  ٕ٘ص,ٜٜٓٔ,دار الفكر العربي , اليجوم في كرة القدممفتي ابراىيم , ( ٔ)
  ٕ٘ٓٓن, دار وائل لمنشر والتوزيع,األرد ,ٔط ,مبادئ التدريب الرياضي ميند البشتاوي واحمد إبراىيم الخواجا: (ٖ)

  .ٜٕٔص
 .  ٕٕٚص ,ٜٜٚٔالقاىرة, دار المعارف, , ٙ, طعمم التدريب الرياضي محمد حسن عالوي: (ٗ)
 .  ٕٓص  ,ٜٜٛٔاالسكندرية ,منشأة المعارف,  ,: اسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاتوامر اهلل احمد البساطي (٘)
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ان الكثير من الخبراء والمختصين في المعبة يؤكدون عمى أن الخطط بكرة القدم ىي تمك التحركات 
المفصمة والموضوعة مسبقا, وىي مصممة بشكل منتظم لخمق الفرصة الجيدة لمتصويب عمى المرمى أو 

 توضع عادة دفاعية وىجومية.لمنع تسجيل إصابة في مرماىم ألن الخطط 
  خطط الالعب_ج 

 -يقسم خبراء كرة القدم والمدربون المحترفون خطط الالعب بكرة القدم عمى :
 خطط ىجومية
 خطط دفاعية

 ويؤكدون أن ىذه الخطط سواء كانت ىجومية أم دفاعية تقسم عمى خطط فردية وخطط جماعية .
الجماعية بل أن الخطط الفردية تخدم باستمرار الخطط وان خطط المعب الفردية مرتبطة مع خطط المعب 

الجماعية ,ومن دون الخطط الجماعية ال يمكن لمفريق ان يصل الى مرمى الفريق المنافس وتسجيل 
 أىداف وكذلك من دون الخطط الدفاعية الجماعية ال يكون ىناك ترابط في الدفاع .

 لمصاالت ما أم دفاعا ىو الذي يجعل لعبة كرة القدمإن التحرك بين العبين اثنين أو أكثر سواء كان ىجو 
شوقًا بشد المشاىدين ويثيرىم ,إذ إن المعب الجماعي ىو أساس خطط المعب ولقد تطورت خطط المعب 
اليجومية والدفاعية تطورا كبيرا خالل نيايات القرن العشرين وأخذ المدربون يفتشون عن أساليب جديدة 

 أداء كرة القدم . تتالئم مع التطور الكبير في
 (ٔ) :طثٕعح وشاط انتفكري اخلططٓ عىد انزٔاضٕني   2-1-4-1

يشكل التفكير جزءا من نشاط الرياضيين فاتخاذ القرار التكتيكي يتم في أثناء المعب الذي يتطمب جيدا 
عب بدنيا كبيرا في أثناء الحركة المتغيرة او الجري بأقصى سرعة ولتغير الواجبات الخططية فأن الال

وأىم ما يميز عممية التفكير الخططي ىو سرعة الحركة والحدة التي  . يستخدم مياراتو التي ينفذىا بسرعة
و تتتطمب استنفار كل القوى النفسية لالعب .ثم بعد ذلك يقّوم الالعب أداءه ويصحح كيفية تنفيذه بمتابع

الميداني مرتبطا بنشاط ما بقدر ما لمنشاط بظيور أفكار تكتيكية جديدة .وبقدر ما يكون تفكير الالعب 
وكمما زادت األساليب والطرائق التكتيكية التي يستخدميا الالعب في . يكون غنيا في أفكاره التكتيكية 

بصيرتو في الميدان . وىناك عدة  ازدادتقدرات التفكير الخططي لدية  تالسيطرة عمى المواقف تعدد
 :مزايا لطبيعة التفكير عند الرياضيين منيا

 سزعح عمهٕاخ انتفكري : -أ
أن عبقرية الرياضي تظير في الظروف الصعبة عمى قصر الموقف فإيقاع المعب وسرعة التغير في 
مواقفو وانفعاالتو والفعاليات المباغتة لممنافس تتطمب من الالعب القدرة عمى سرعة التقويم الصحيح 

                                      
 .  ٚٛٔ, ص , مصدر سبق ذكره ضةفسيولوجية العمميات العقمية في الريا عبد الستار جبار الضمد: (ٔ)
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ة وبدون تباطؤ.وبيذا الشكل فأن تفكير تخاذ المحظي لمقرار والوصول الى الغرض بسرعااللمموقف و 
الالعب يجب ان يتميز بالسرعة القصوى .)ويمعب زمن رد الفعل دورا ميما في عممية التّصرف الحركي 
وتحديد المواقف الخاصة لكثير من الفعاليات الرياضية ومنيا لعبة كرة القدم فاختيار الحاالت المؤثرة 

ن األفعال الحركية التي تتطمب قًراًرا او سرعة في التمبية ويختمف تحتاج الى سرعة في االستجابة لكثير م
 .(ٔ) ( وزمن الحركة وزمن االستجابة(الالإراديزمن رد الفعل عن زمن االنعكاس )

 اإلتداع يف انتفكري اخلططٓ عىد انزٔاضٕني: -ب
ىذه إحدى أىم التفكير الخططي عند الرياضيين يتصف باإلبداع والمرونة وفي القدرة عمى التنبؤ و 

خصائص األلعاب الجماعية ولما كان من الصعوبة بمكان التنبؤ باالستجابات الحركية لممنافس في 
ظروف المعب السريعة والمتغيرة فقد أصبح من المتطمبات األساسية لالعبين القدرة عمى المناورة 

 والديناميكية في التفكير وارتباطيا بالنشاط العقمي المبدع .
 
 االداء اخلططٓ :نعُامم انتٓ تؤثز يف مستُِ كفاءج تىفٕذ ا 1-1-4-2

ذكر )مفتي إبراىيم( أن ىناك عوامل عدة تؤثر في مستوى تنفيذ الالعبين لخطط المعب المختمفة خالل 
 :(ٕ)المباراة اىميا 

 مستوى المياقة البدنية لالعبين:  -ٔ
وبسرعات مختمفة وكذلك الحاجة الى  إن تنفيذ الالعب لمعدالت عالية من الجري طوال زمن المباراة

التغمب عمى المقاومات المختمفة ومنيا وزن الجسم ضد الجاذبية والدورانات المستمرة واالنطالقات السريعة 
والتوقف المفاجئ واالحتكاك مع الالعب المنافس وكذلك عامل الكرة وأرضية الممعب كميا أمور تتطمب 

ن االمر الذي يمكنو من تنفيذ خطط المعب بكفاءة وفاعمية دون ىبوط إعدادا بدنيا ذا مستوى مرتفع لالعبي
 في مستوى اداءه خالل المباراة

 مستوى االداء المياري لالعبين: -ٕ
 كمما ارتفع مستوى الالعب المياري يمكنو االرتقاء بالمستوى الخططي انو وىذا يعني    

 مستوى االعداد الذىني لالعبين: -ٖ
مما يساعدىم عمى حسن التصرف واختيار أفضل  يني القدرات العقمية لدى الالعبينمي االعداد الذىن

 البدائل الخططية في المواقف الخططية .
 مستوى الصفات االرادية لدى الالعبين : -ٗ

                                      
 .  ٜٕٔ, صٕٜٜٔر العربي , القاىرة , , دار الفك فسيولوجيا التدريب الرياضي: ابو العال احمد عبد الفتاح  (ٔ)
 .ٕٙ,صمصدر سبق ذكره مفتي ابراىيم , ( ٕ)
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إن الصفات االرادية مثل العزيمة والكفاح والمثابرة والثقة بالنفس والتصميم كميا صفات يحتاجيا  الالعب 
 لخطط المعب .في تنفيذه 

 الخبرات السابقة لالعبين: -٘
 
 اخلططٓ :  االداء  2-1-4-3

الخططي ىو الوسيمة الستخدام القدرات البدنية والذىنية والنفسية لالعبي الفريق من خالل  االداءإن 
تحركات معينة طبقا لظروف المباراة بيدف الحد من مميزات الفريق المنافس واإلفادة من نقاط ضعفو 

 . (ٔ)ق الفوز لمفريق في االطار القانوني لمعبة لتحقي
إن إتقان الالعب والفريق األداء الخططي الصحيح يشكل األساس الميم لممستوى الرياضي العالي وفي 
ىذه المرحمة يجب العناية بأداء نموذج يوضح الطريقة الصحيحة لألداء مع ارتباطو باإليضاح والشرح , 

ية لالعب وينبغي ارتباط التصرف بمعرفة الالعب لنوع االستجابات وثم يعقب ذلك الممارسة العمم
كذلك طريقة مجابيتيا , مع مراعاة ضرورة تكرار األداء و المختمفة التي يحتمل إن يقوم بيا المنافس 

لضمان تحميل ىذه المواقف تحميال كافيا يضمن قدرة الالعب عمى استيعاب األداء واكتساب المعرفة . 
ا الالعب عمى القدرة الفردية في تخطي المدافع )واحد ضد فيياقف التنافسية التي يعتمد ىناك بعض المو 

لتصويب وىذا يسمى التخطيط الفردي , وال ينبغي واواحد او اكثر( مستخدما ميارتو لمتخمص من المدافع 
لفردية لمتخطيط الفردي ان يكون الواجب الرئيسي لمخطة اليجومية لذلك يجب التنسيق بين الجيود ا

لالعبين لتأدية عمل جماعي موحد , فالمعب الفردي ىو االساس الذي يقوم عميو العمل الجماعي الكمي 
وىنا يأتي دور االعداد الخططي الذي ييدف الى تطويع االداء الفردي واالستفادة القصوى منو في اطار 

 .( ٕ)عمل جماعي موحد 
كرر التمرينات الخططية مرارا وتكرارا حتى يتقنيا يجب ان تانو " ( 1980حنفي محمود مختار )ويذكر 

الالعبون وتثبت وتصبح تحركاتيم في الممعب مدروسة ومتقنة وتؤدي بالية , ويجب ان يمحظ المدرب إن 
 "اإلتقان في أداء الميارات األساسية في إثناء التدريب لو األولية.

داء الخططي بالتدريج حتى يستطيع " انو يجب إن تتم تمارين األ (1986بو االسود أحسن )ويذكر 
الالعبون استيعاب أدوارىم في الخطط وادوار زمالئيم فييا ويجب أوال إن يربط التمرين الخططي بوجود 
مدافع سمبي ثم مدافع ايجابي يقوم بالمياجمة القوية مع التقدم في التمرين كما يحدث في المباراة تماما 

                                      
 .ٜٕص, ٜٜٚٔقاىرة,دار المعرفة, ال, والخططي لالعب كرة القدم الجديد في االعداد المياريمفتي ابراىيم ,  (ٔ)
, اطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة  تأثير برنامج مقترح باستخدام بعض الميارات المركبة عمى العبي كرة السمةعمي العجمي, (ٕ)

 .  ٕٛ, ص ٕٔٓٓطنطا , 



 ٕ٘          انساتقحانفصم انثاوٓ ...................................................................اندراساخ انىظزٔح َ
 

الخ  4ضد  4و 3ضد  3و1 ضد 2و 2 ضد 4و  2ضد3 ات حتى يعتاد الالعبون ذلك ,مثل )تمرين
 . ")... 

األمور الميمة التي يجب االنتباه إلييا من قبل المدرب ىو " إن تكون التمرينات الخططية متماشية  منو 
مع القدرة والميارة والحرية لالعبين , فأن كان التمرين صعبا قل شوق الالعبين ألدائو لعدم مقدرتيم عمى 

 .(ٔ)عكس صحيح إي إذا كان التمرين سيال فيو الينمي إي ميارة خططية لالعبين "ذلك , وال
بعض المراحل التي تسيم في  عمىالخططي في المواقف اليجومية  االداء" ويمكن تقسيم عممية تطوير 

 .(ٕ)اكتساب األداء الخططي وٕاتقانو 
المنافسة وتوجيييا يجب إن  تحسين كفاية الالعب لتنظيمل" إن ( 1981عصام عبد الخالق )ويوضح 

 (ٖ) يكون الالعب قادرا عمى :
 مالحظة المنافسة وتحميميا لمعرفة الواجب الخططي فكريا وحركيا في اقصر وقت .  -ٔ
 اختيار الميارات الخططية واستخداميا بتطبيق افضميا ليذا الواجب الخططي .  -ٕ
 اقتصادي . استخدام امكاناتو بأقصى ما تحتاجو المنافسة وبشكل  -ٖ
 تحقيق الواجب الخططي تحت ظروف صعبة .  -ٗ
 االعتماد عمى النفس بوضع خطة المنافسة المتوقعة مع التصرف الذاتي وبخاصة في  -٘

 الحاالت غير المتوقعة . 
من االلعاب التي تتطمب سرعة ادراك العالقات والقدرة عمى حل المشكالت في مواقف  وتعد كرة القدم
الى مايسمى  والمتعددة التي تحتاج السرعة وحسن التصرف ويحتاج العب كرة القدم المعب المختمفة

اكتشاف المشكمة وسرعة اصدار عمى ( الذي يتطمب القدرة  intelligencepracticalبالذكاء العممي )
 المنافس كما يكون لو القدرة العقمية عمى استيعاب خطة المعب وتشكيميا في عمى القرار الخططي لمتغمب

طبقا لظروف االداء المتغير  امواقف المعب ثم العمل عمى تنفيذ ىذه الخطط وان يكون بمقدور تعديمي
 .( ٗ)وسموك المنافس 

رتبط باإلدراك والتذكر والتصور وغيرىا من تيتميز التفكير الخططي بسرعة العمميات التفكيرية التي 
رعة الموقف وتقديره وتحميمو واختيار القرار العمميات العقمية االخرى, فالتفكير الخططي يتطمب اذن س

المناسب الذي يؤدي الى االستجابة المباشرة. وفي غضون المحظات المتناىية في السرعة لمعمميات 
يز العمميات العقمية المشتركة, كما اننا ال نستطيع الحكم عمييا يالتفكيرية فأننا ال نستطيع مالحظة او تم

ية التي تتمثل في نوع استجابة الالعب لممواقف المختمفة, وبطبيعة الحال ال إال من خالل نتائجيا النيائ
                                      

 .   ٜٛٛٔ, القاىرة , ,  مطبعة االتحاد العربي لكرة اليداالداء الكامل لالعب كرة اليدحسن ابو االسود ومحمد محمود مرزوق,  (ٔ)
 .126 , ص مصدر سبق ذكرهمحمد حسن عالوي ,  (ٕ)
 .269, صمصدر سبق ذكره عصام عبد الخالق ,  (ٖ)

(4)http:www.mrbaskettball.net .  
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يقوم الالعب باالستجابة الحركية اال اذا ارتبط ذلك باقتناعو بصحتيا كنتيجة لمعمميات التفكيرية المختمفة 
 .(ٔ)المشتركة في التفكير الخططي لمفرد"

التوقع, ونقصد بالتوقع القدرة عمى معرفة اىداف  يرتبط التفكير الخططي ارتباطا مباشرا بالقدرة عمى
االستجابات التي يقوم بيا المنافس "ويسمى توقع استجابات اآلخر او اىداف االستجابات يقوم بيا 

 .( ٕ)الالعب نفسو ويسمى توقع استجابات الذات"
و والنفسيو في مجابية ويرى الباحث انو متى ما اندمجت كافو القدرات البدنيو والمياريو والخططيو والعقمي

الظروف في المباراه كان ىناك تصرف خططي سميم لدى الالعب ويكون قادرا عمى تنفيذ الواجب 
     الخططي المكمف بو في المواقف المختمفو  .

 
 
 

 (ٖ)اشكال االداء اخلططٓ  2-1-4-4
ي سجل بو الواجب الميارة الخططية : ىو التعاقب الحركي االتوماتيكي الناتج من التمرين والذ -ٔ

 الخططي .
أشكال الميارة الخططية : وتعني امكانية الحل الخططي الثابت والتي تحددىا المواقف سواء كانت  -ٕ

 ضمن حدود حل الواجب الخططي بواسطة الميارة الخططية. تقع والتي أوجماعية فردية
المنتج والذي بواسطتو  االبداعيالخططي : ان اعمى اشكال عممية التفكير ىي التفكير الذاتي االداء  -ٖ

 .يحصل الالعب عمى حمول جديدة 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
(
ٔ
)Gagaewa, G. (Op. Cit.), 1981, P. 57. 

(
ٕ
)Allawy M. ZurAntizipation Von Fremhandlungim sports - piel - Diss DHFK Lqipzig, 1974, P. 180. 

 ٘ٗٔص ( ٜٜٜٔ) الموصل , دار الكتب , ٕ, ط كرة القدم , زىير الخشاب واخرون (ٖ)
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 اندراساخ املشاتٍح 2 -2
 (2114دراسح حيّٕ عهُان مىٍم ) 2-1-

))اثز متارٔه انهعة مبساحاخ صغريج يف تطُٔز املعزفح َانتصزف اخلططٓ نالعثٓ كزج انقدو 
 انشثاب يف املُاقف اهلجُمٕح((

 أىداف البحث:
 رين بمساحات صغيرة لالعبي كرة القدم الشباب في المواقف اليجومية.اعداد تما -ٔ
التعرف عمى اثر تمارين المعب بمساحات صغيرة في تطوير المعرفة والتصرف  -ٕ

 الخططي لالعبي كرة القدم الشباب في المواقف اليجومية.
 عينة البحث :

كــل  ة وتجريبيــةضــابطقســمت إلــى مجمــوعتين  اً العبــ (ٕٕاجــري البحــث عمــى عينــة قواميــا )
 المـدرب,  والمجموعـة التجريبيـةأسـموب  ( العب استخدمت المجموعة الضـابطةٔٔمجموعة )

 .التمارين في المساحات الصغيرة أسموب 
 استنتج الباحث مايمي:

كان لتمارين المعب بمساحات صغيرة اثر ايجابي في تطور الجانب المعرفي لالعبين في  -ٔ
 مواقف المعب اليجومي .

ن لممعرفة الخططية اثر ايجابي في تقميل نسبة الخطأ في مواقف المعب اليجومية كا -ٕ
 اثناء اداء الميارات .

 
 انساتقح : حمىاقشح اندراس2-2-3

 

التي استعان بيا الباحث وجد ان ىناك أوجو تشابو  ةالسابق ةمن العرض السابق لمدراس     
 اآلتي  :بين الدراستين, وىي ك واختالف
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 جً انتشاتً . أَ -

 تشابية الدراسة الحالية مع دراسة )يحيى عموان منيل( في اعتماد التصرف الخططي . -ٔ
 . تشابية الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في اختيارة العينة من العبي كرة القدم -ٕ
 

 أَجً االختالف . 
والعالقات االرتباطية  ة الحالية تم اعتماد المنيج الوصفي باالسموب المسحيالدراس في -ٔ

المنيج التجريبي بأسموب المجموعتين المتكافئتين في حل  اعتماد بينما بالدراسة السابقة تم
 مشكمة البحث وتحقيق أىدافو والحصول عمى النتائج . 

السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية في حين تم في الدراسة الحالية اعتماد متغيرات  -ٕ 
 .البدنية والميارية دراسة السابقة المتغيرات تم اعتماد قي ال

في الدراسة السابقة تم اختيار عينة الالعبين من فئة الشباب لكرة القدم  في حين تم  -ٖ
 اختيار العبي الدرجة الممتازة لكرة القدم في الدراسة الحالية .

 
 فادج:مدِ اإل

 استخدام االختبار والقياس في استخراج المتغيرات التابعة -ٔ

الفـادة مــن اإلطـار النظــري فـي توســيع أفـاق الباحــث العمميـة وتزويــده بالمعمومـة الغنيــة ا -ٕ
 التي ليا عالقة مباشرة بمجريات البحث.

القــاء الضــوء عمــى الطريقــة المناســبة فـــي ســير االجــراءات العمميــة والتطبيقيــة لمدراســـة  -ٖ
 .والتي ليا عالقة مباشرة بموضوع البحث ةالحالي
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 مىهجُت البذث وإجزاءاته املُذاوُت :ـ 3

 : مىهج البذث ـ1ـ3

إن طبيعة المشكمة ىي التي تحدد المنيج المناسب الذي يعتمد عميو الباحث ليحقق اىدافو وذلك عن طريق دراسةة 

 ما يتعمق من ظواىر وأدلة لمشكمة البحث .

طبيؼههم ملههالم ثلب هه     ئمتهه لماللقةةد اسةةتادم الباحةةث المةةنيج الولةة ي باحسةةموب المسةةحي والع  ةةات ا رتباطيةةة 

فالب   ثلوصفي بطبيؼته  يهتال ب بجة هم ابيهةو لموث لهم ثلملهاا  بلها  وثههغا وث ه  يالبها مها يههتؼم  اه  ةث  

 ب ثي ثولي من أ   فتح م االت  جيجو للجةثهم

 

 ـ جمتمع البذث وعُىته  : 2ـ3

تةةي سةةياتارىا والتةةي تممةةل ماتمةة  إن  أىةةداا البحةةث وا اةةراتات التةةي يسةةتادميا الباحةةث تحةةدد طبيعةةة العينةةة ال
 (3)الدراسة  لذا  بد من ااتيارىا ااتيارًا د يقًا كونيا من )) الوسائل ا ساسية الميمة في إمرات البحوث العممية ((
( 93تةةم تحديةةد ماتمةة  البحةةث المتممةةل بمةةدربي و عبةةي انديةةة الةةدوري العرا ةةي الممتةةاز بكةةرة القةةدم والبةةال  عةةددىم )

نادي وىم مدربي اندية ) اربيل , الن ط , القوة الاوية  , ن ط الوسط , الكيربات , الطمبةة , ن ةط الانةوب , الةزورات 
مينةةات , الحةةةدود , اللةةناعات الكيربائيةةةة , الكةةرخ , القاسةةةم , ,امانةةة باةةداد , الشةةةرطة , ن ةةط ميسةةةان , الناةةا , ال

(  73الديوانيةةة , السةةماوة , زااةةو ( . تةةم ااتيةةار عينةةة البحةةث بالطريقةةة العشةةوائية البسةةيطة ) القرعةةة (  وبوا ةة   ) 
مةةةن ماتمةةة    عةةةب مممةةةوا نسةةةبة )         ( (393مةةةدرب و)%   ( مةةةن ماتمةةة  البحةةةث 333مممةةةوا  نسةةةبة )    
 ( 3وكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدول )  ثالبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

                                      
 . 300, ص  3988, باداد , دار الحكمة لمطباعة والنشر ,  9, ط طرائق البحث العممي ومناىاووايو محاوب :  (3)
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 ( 3ادول )                                            

 كرة القدم بالممتاز  العرا ي لدورياأندية  عدد افراد عينة البحث من يبين

عدد  االندية ت

 المدربين

عدد 

 الالعبين

 عينة التطبيق عينة البيناء العينة االستطالعية

 الالعبين مدربين العبين مدربين العبين مدربين    

 6 1 - 3 _ _ 11 3 النفط 1

 4 القوة الجوية 2
 
11 
 

_ _ 4 - 1 6 

 4 نفط الوسط 3
 

11 
 

_ _ 4 - 1 6 

 3 النجف 4
 

11 
 

2 3 3 - 1 6 

 4 الزوراء 5
 

11 
 

_ _ 4 - 1 6 

 3 الطمبة 6
 

11 
 

_ _ 3 - 1 6 

 4 ميناء البصرة 7
 

11 
 

 

- _ 4 - 1 6 

 3 الحدود 8
 

11 
 

_ _ 3 - 1 6 

 4 اربيل 9
 

11 
 

_ _ 4 - 1 6 

الصناعات  11

 الكهربائية

3 
 
11 

 

 

_ _ 3 - 1 6 
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 4 الشرطة 11
 

11 
 

_ _ 4 - 1 6 

 4 نفط الجنوب 12
 

 

11 
 

- _ 4 - 1 6 

 3 امانة بغداد 13
 

11 
 

_ _ 3 - 1 6 

 3 الكهرباء 14
 

11 
 

_ _ 3 - 1 6 

 3 نفط ميسان 15
 

11 
 

_ _ 3 - 1 6 

 4 الكرخ 16
 

11 
 

_ _ 4 - 1 6 

 3 القاسم 17
 

11 
 

2 3 3 - 1 6 

 4 الديوانية 18
 

11 
 

2 4 4 - 1 6 

 4 زاخو 19
 

11 
 

_ _ 4 - 1 6 

 3 السماوة 21
 

11 
 

- - 3 - 1 6 

 121 21 - 71 11 6 221 71 21 المجموع
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 العُىت االصتطالعُت : 3-2-1
وىي العينةة التةي تةم مةن ا ليةا التعةرا عمة  مسةتوس فيةم واسةتيعاب المةدربين وال عبةين ل قةرات المقيةاس  

وكةةذلك وحةةوح ال قةةرات ود ةةة لةةيافتيا بااحةةافة الةة  السةةمبيات وا ياابيةةات التةةي  ةةد تقابةةل الباحةةث امنةةات تطبيةةق 
 (  عبين . 33ين و ) ( مدرب 6المقياسين مستقب  و د تكونت من ) 

 -عُىت البىاء : 3-2-2
 ب .( مدر 73وىي العينة التي تم من ا ليا اارات التاربة الرئيسية لبنات المقياسين و د بم  عددىا )     

 -عُىت التطبُك : 3-2-3
 العب.(  002( مدرب و )  02تطبٌق المقٌاسٌن وقد تكونت من )  من خاللها تم وهً العٌنة التً 

 

 األدواث والىصائل واألجهزة املضتخذمت يف البذث :   3ـ3
 : أدواث البذث 1ـ3ـ3

 لكي يتمكن الباحث من اتمام بحمو كان  بد منو ا ستعانة باحدوات والوسائل التي تمكنو من ذلك ؛ 
 استادم الباحث ا دوات البحمية احتية :

 ة الملادر والمراا  العربية وا انبية3
 ول تحديد ماا ت وفقرات المقياسين ستط ع ارات الابرات والماتلين حا ستبيان  9
 استمارة ام  وت ري  البيانات -0
  شبكة المعمومات الدولية ا نترنيت -4
 : االجهزة والىصائل املضتخذمت يف البذث  2ـ3ـ3

 استادم الباحث ا ايزة البحمية التالية وىي :ة
 ( لقياس الو ت المستارق لإلاابة عم  فقرات المقياسCasoة ساعة تو يت الكترونية نوع )3
  ibmحاسبة  بتوب نوع  -9
 فريق العمل المساعد -0
 اقالم رصاص -4

                                      
 ( 3ينظر ممحق) 

 ( 5ينظر ممحق) 
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 اجراءات البحث الرئيسة: 4ـ3
 اجراءات بناء املقياسني: 1ـ4ـ3

ثلقياجي وافا و ثلهاثت ثلةيايهيم  للمهجةبين ثتبهغ لت قيق ثللجف ثألو  من ثلب   وهو ب ا  مقياهي ثلهلوك 

( إا يلههيةثن إلهن ثن ه ههاك م موػهم مههن ثلططههوثت 0222ثلبا ه  ثلططههوثت ثلتهي  ههججها   ػهالوي و ةيههوثنا

ثلتي يمان ثتباػلها ػ هج ب ها  ثالطتبهاة أو ثلمقيهاف وايفيهم ثلهةبط بهين و هجثت ثلمقيهاف لقيهاف ثل وث ه   يمهثالها

ليم ثلتهي ي تا لها ثلبا ه  اتمهاب ي.فيال ػن بؼض ثلططوثت ثلتفص(1 ثلاليم للملاةو أو ثلهمم أو ثلصفم أو ثلقجةو

 .ػمليم ثلب ا 

 : حتذَذ الظاهزة املطلىب لُاصها 1ـ1ـ3-4

ت جيج ثلظاهةو ثلمطلو  قياهلا وثن ياون مفلوملا و جوجها وثيه ين تمامهاا وإن ثلظهاهةو ثلتهي يلهجف ي بغي  

 للمجةبين ثلبا   لقياهلا هي ثلهلوك ثلقياجي وافا و ثلاثت ثلةياييم

 :الغزض مه بىاء املماَُش 2ـ1ـ3-4

إن ثلططوو ثالولن لب ا  مقياف مؼين هو ت جيهج ثلغهةض مهن ثلمقيهاف ت جيهجث وثيه ا ومها ههو ثالههتؼما  

ن ثلغةض من ثلب   ثل الي هو قيهاف ثلههلوك ثلقيهاجي وافها و ثلهاثت ثلةيايهيم لهج  إا وثلمقاييف ثلم لوج للاث 

 ثلمجةبين

 :اتُت الزَاضُت للمذربنيحتذَذ اجملاالث ملمُاصٍ الضلىن المُادٌ والكفاءة الذ 3ـ1ـ4ـ3

ط ع عمةة  ماموعةةة مةةن الدراسةةةات  لاةةرت تحديةةد السةةموك القيةةادي لممةةةدربين وك ةةاتتيم الذاتيةةة ,  ةةام الباحةةث بةةةا
التي تناولت م يوم السموك القيادي وك اتة الذات الرياحية والعديد من الملادر , وام  الباحث السابقة والبحوث 

حيةةث  ةةام الباحةةث باسةةتادام وك القيةةادي وك ةةاتة الةةذات الرياحةةية لممةةدربين ماموعةةة مةةن الماةةا ت الاالةةة بالسةةم
ن ىذه الماا ت ياب ان تكون بسيطة, أي  في تحديد ماا ت المقياسين متعمم ا اتماعيل   )اباندور ( نظرية  , وا 

(  0تحديةةد ) يلةةعب تحميميةةا إلةة  مةةا ىةةو ابسةةط منيةةا , وان تشةةكل بماموعيةةا الظةةاىرة المطمةةوب  ياسةةيا و ةةد تةةم 
,  المرونةةة فةةي اتاةةاذ القةةرار , اسةةتادام اسةةاليب وطةةرق التةةدريب الحديمةةةماةةا ت لمقيةةاس السةةموك القيةةادي و ىةةي )

( ماةةا ت لمقيةةاس ك ةةاتة  4) الع  ةةات ا اتماعيةةة مةة  اعحةةات الييئةةة ا داريةةة والكةةادر التةةدريبي وال عبةةين ( و
 الك اتة الن سية , الك اتة ا اتماعية , ميارات ا تلال ( ك اتة المعرفة الرياحية ,الذات الرياحية وىي )

                                      
  قددددد   ا           ددددد     قٌددددد ا تدددددً   ا يٌددددد     ٌ  دددددٌ  د  ددددد    ددددد  ا    ٌ  دددددً ( محمددددد  حودددددم  دددددلدي دمحمددددد    ددددد    ددددد ٌم   دددددد م: 1) 

 .332ـ319ص2222  ع يً 
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 : حتذَذ صالدُت اجملاالث 4ـ1ـ4ـ3

ا و ثلههاثت ثلةيايههيم لمههجةبي مههن أ هه  ثلتؼههةف ػلههن صههال يم ثلم ههاالت ثلمقتة ههم لقيههاف ثلهههلوك ثلقيههاجي وافهه

ػلههن م موػههم مههن ثلطبههةث  ( ل هه  ثلبا هه  إلههن ػةيههلا فههي ثهههتبيان  باههةو ثلقههجب  ثلههجوةي ثلممتههاع ثلؼةثقههي

 لبيان صال يتلا . ( طبية)  10وثلمطتصين 

( لبيان ثتفهاق آةث  ثلههاجو ثلطبهةث  وثلمطتصهين 0ولت لي  آةث  ثلطبةث  ث صائيا ثهتطجب ثلبا   ثطتباة  اا

 ( 0 و  م االت ثلمقياهين واما مبين في ثل جو    

 

 (  2جدول ) 

 يبين صالحية مجبالت المقيبسين

 

 ( انسهوك انقيادي)                                                 

 المحاور المقترحة ت
نسبة  الل حية

 ا ت اق
 الد لةمستوس  9 يمة كا

   يلمح يلمح

 معنوي 39 %333 ل ر 39 استخدام اساليب وطرق التدريب الحديثة 3

 معنوي 8,09 93,66 3 33 المرونة في اتخاذ القرار 9

0 
العالقـــــات االجتماعيـــــة مـــــ  اع ـــــاء الهيئـــــة 

 االدارية والكادر التدريبي والالعبين
33 9 80,00 5,09 

 

 معنوي

 فير معنوي 0 75 0 9 التفاعل والتواصل  4

 فير معنوي 3,09 66,66 4 8 تقويم نتائج التدريب 5

 فير معنوي 0 75 0 9 مراعاة الفروق الفردية 6

 فير معنوي 3,09 66,66 4 8 التدريبقراءة متغيرات  7

 

 

 

                                      
( )  ( 9ينظر ممحق ) 

 )  ( 3ينظر ممحق ) 
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 ( كفاءة انذاث انزياضيت)                                            

 المحاور المقترحة ت
نسبة  الل حية

 ا ت اق
 الد لة مستوس 9 يمة كا

   يلمح يلمح

 معنوي 39 %333 ل ر 39 كفاءة المعرفة الريا ية 3

 معنوي 8,09 93,66 3 33 الكفاءة النفسية 9

 معنوي 5,09 80,00 9 33 الكفاءة االجتماعية 0

 معنوي 8,09 93,66 3 33 مهارات االتصال 4

 فير معنوي 3,09 66,66 4 8 الكفاءة البدنية 5

 فير معنوي 0 75 0 9 الكفاءة العقمية 6

 فير معنوي 3,09 66,66 4 8 التقويم الذاتي 7

 فير معنوي 0 75 0 9 التوق  والتنبؤ 8

 

 40,3=  2020ومهتو  جاللم  1( ثل جوليم ػ ج جة م  ةيم  0ااقيمم   

حتذَذ االهمُت الىضبُت جملـاالث ممُاصـٍ الضـلىن المُـادٌ وكفـاءة الـذاث الزَاضـُت  5ـ1ـ4ـ3

 للمذربني:

ػمج ثلبا   ػلن ت جيج ثهميم ا  م ها  مهن م هاالت ثلههلوك ثلقيهاجي وافها و ثلهاثت ثلةيايهيم للمهجةبين 

فههي  ومطتص( طبيههة10ثلبههالع ػههججهب   (قههاب بؼةيهه  ػلههن ثلطبههةث  وثلمطتصههين ( والههك مههن طههال  ثهههتبيان 

 وثالجثةو وثلت ظيب وثلتجةي  وثلتؼلب ثل ةاي . ثالطتباة وثلقياف وػلب ثل فف ثلةيايي واةو ثلقجب

 هه  بططههوثت ثهههتطةثي ثالهميههم ثل هههبيم للهههلوك ثلقيههاجي وافهها و ثلههاثت اوألهميههم هههام ثلمة لههم قههاب ثلب

 ( 4ثلةياييم للمجةبين اما مبين بال جو    

 

                                      

( )  ( 0ينظر ممحق ) 

 )  ( 3ينظر ممحق ) 
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 ( 4 جو    

 ٌيٌم  ال مٌ     ويٌ   مج الت   و دك   قٌ  ي  م  يً   ا   ق  

  ال مٌ     ويٌ  مجمدع     ج ت ل  مج  ت

 %1088, 34 استادام اساليب وطرق التدريب الحديمة 1

 %34044 33 المرونة في اتااذ القرار 0

الع  ات ا اتماعية م  اعحات الييئة ا دارية  4
 والكادر التدريبي وال عبين

33  
3,044% 

 

  م  يً   ا   ق   ٌيٌم  ال مٌ     ويٌ   مج الت    ءا   ذ ت    ٌ  ٌ  

  ال مٌ     ويٌ  مجمدع     ج ت   مج ل ت

 %4044, 33  ك اتة المعرفة الرياحية 1

 %0, 01 الك اتة الن سية 0

 %30 30 الك اتة ا اتماعية 4

 %38088 38 ميارات ا تلال 3

 

 :اعذاد فمزاث املمُاس 6ـ1ـ4ـ3

ثلمقاييف بما ثن ثلبا   ثػتمج ثالهميم ثل هبيم لفقةثت مقياهي ثلهلوك ثلقياجي وافا و ثلاثت ثلةياييم ثهاها لب ا  

 لاث فان ػمليم ثػجثج ثلفقةثت ي ه ب ػججها مغ ثالهميم ثل هبيم لا  م ا  من هام ثلم االت . ثلمهتطجمم

 االت ثلهلوك ثلقياجي وافا و ثلاثت ثلةياييم وبؼجج ومن ثل جية بالااة ثن ثلبا   ثػج  فقةثت لا  م ا  من م

أاثة من ثلؼجج ثلمقةة للا وفق أهميتلا ثل هبيم والك ت هبا ال تما  هقوط بؼض ثلفقةثت ػ ج ت ليللا الهتطةثي 

 وهي : ثلمقاييف. وقج هلك ثلبا   ػجو طةق ألػجثج فقةثت  للمقاييف ثلمهتطجممثالهف ثلؼلميم 

   م     ذ ت   علق : دال:  الطلع   ى 

من طال  ثطالع ثلبا   ػلن م موػهم ابيهةو مهن ثلمصهاجة فهي م ها  اهةو ثلقهجب وػلهب ثله فف ثلةيايهي 

 وثلؼاب وجةثهم ثجبيات هام ثلمصاجة قاب ثلبا   بصيايم م موػم من فقةثت مقياه .
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 :ث  ٌ :  الطلع   ى مق ٌٌا   وٌ  ماع  ا

ثل فهيم ثلتي تب   في ثلهلوك ثلقياجي وافها و ثلهاثت ثلةيايهيم ا  ي  تب مةث ؼم م موػم من ثلمقاييف  

 .ومقاييف  فهيم أطة  تب   في م االت أطة  من أ   ثالهتفاجو من مؼا ي ثلؼباةثت وبؼض ثفااةها وثلفاظلا

 :ث  ث :  الوايٌ م   م ادح

 ا متغيةثت ثلب   متيم الغةض ثل صو  ػلن ثابة ػجج ممان من ثلفقةثت تب توعيغ ثهتبيان مفتوح 

ثلمقههاييف مههن طههال  الههك ثل صههو  ػلههن ػههجج  يههج مههن ثلفقههةثت ثلتههي تهههاػج ثلبا هه  فههي ثػههجثج فقههةثت ليههتمان 

( فقهةو   33ا إن هاث ثالهلو  يؼج بجثيم ػلميم ص ي م لب ا  ثلمقياف ا من طال  الهك تهب ت جيهج      ثلمهتطجمم

 ا و ثلاثت ثلةياييم.( فقةو لمقياف اف  ,0لمقياف ثلهلوك ثلقياجي و    

 : دضاب عذد فمزاث كل ممُاس 7ـ1ـ4ـ 3

تمان ثلبا   من ثل صو  ػلن فقةثت  ثلمقاييف ثلمهتطجمم ق ل مغ فقةثت ثئمن طال  ثهتطجثب ػجو طة 

وبؼج جةثهم هام ثلفقةثت وت ليللا تب ثهتبؼاج ثلفقةثت ثلمتلابلم مغ فقةثت ثطة  ويويح ثلبا   في ثج ام ايفيم 

 ( . 3 ها  ػجج فقةثت ا  م ا  ػلن يو  ثهميتلا ثل هبيم اما مبين في ثل جو  ةقب   

 

 ( 3 جو  ةقب   

 ة النسبية وعدد فقرات كل مجبل من مجبالت المقيبسينيبين النسبة المئوية لألهمي

 

 ( انسهوك انقيادي) 

 عدد ال قرات النسبة المئوية احىمية النسبية الماال ت

استادام اساليب وطرق التدريب  3
 الحديمة

83,66% 04,99 35 

 34 03,49 %70,00 المرونة في اتااذ القرار 9

0 
الع  ات ا اتماعية م  اعحات 
الييئة ا دارية والكادر التدريبي 

 وال عبين

78,00% 00,57 35 

                                      
  ( 4ينظر ممحق ) 
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 ( كفاءة انذاث انزياضيت) 

 عدد ال قرات النسبة المئوية احىمية النسبية الماال ت

 35 96,343 %80,00 ك اتة المعرفة الرياحية 3
 35 96,56 %85 الك اتة الن سية 9
 34 90,40 %75 الك اتة ا اتماعية 0
 34 90,95 %76,66 ميارات ا تلال 4

 

 : اصلىب صُاغت الفمزاث وبذائل االجابت للممُاصني 3-4-1-8

وبجثئ  ث اباتلا فان ثلبا   ثػتمج ثهلو   لياةت( ثلاي يتيهمن  ثلمقاييف ثلمهتطجممثما ثهلو  صيايم فقةثت 

 بدراةة  ميمةة , بدراةة  ميمةة اةدا ( )بدراة كبيرة ادا , بدراةة كبيةرة , بدراةة متوسةطة ,طمف بجثئ  لإل ابم وهي 

فقههط . وقههج ثػطيههت وقههج ةثػههن ثلبا هه  صههيايم ثلفقههةثت ب يهه  تاههون وثيهه م ومفلومهه  وت مهه  مؼ ههن وث ههج 

فهي ػلهب بؼج ثهت صها  موثفقهم ثلههاجو ثلطبهةث  وثلمطتصهين ( للام ثلبجثئ  ػلن ثلتوثلي  100040300   ثلجة ات

 .وثالطتباة وثلقياف في اةو ثلقجبثل فف ثلةيايي وثلؼاب وثالجثةو وثلت ظيب 

 :صالدُت فمزاث املمُاصني 9ـ1ـ4ـ3

تحةمنت تعريةا اارائةي  ( )لمعرفة ل حية فقرات كل محةور مةن محةاور الدراسةة , أعةد الباحةث اسةتمارة اسةتبيان

لكةةةةةل محةةةةةور مةةةةةن محةةةةةاور الدراسةةةةةة وال قةةةةةرات الاالةةةةةة بةةةةةو والةةةةةذي تحةةةةةمن ميةةةةةزان تقةةةةةدير اماسةةةةةي مةةةةةن البةةةةةدائل          

)بدراةةةةة كبيةةةةرة اةةةةدا , بدراةةةةة كبيةةةةرة , بدراةةةةة متوسةةةةطة , بدراةةةةة  ميمةةةةة , بدراةةةةة  ميمةةةةة اةةةةدا ( واعطيةةةةت الةةةةدراات         

لاةةرت  التةةوالي , وتةةم عرحةةيا عمةة  ماةةتص فةةي الماةةة العربيةةة ( ليةةذه البةةدائل عمةة   3,  9,  0,  4,  5) 

 التأكد من لحة ليافة ال قرات وتقويميا لاويا . 

                                      
( )  ( 4ينظر ممحق  ) 

 الرياحية البدنية وعموم اامعة القاسية _كمية التربية_  د . اولة لالح لييود 
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ا اتبةار والقيةاس وعمةم .فةي ااتلةاص ( ابيةرا وماتلةا 39وبعد اارات التعةدي ت الماويةة تةم عرحةيا عمة  ) 
  ا ستمارات  ام الباحث بت ري  البيانات حيث تم الن س التربوي وعمم الن س الرياحي والتدريب الرياحي وبعد ام

 (  5( لمتعرا عم  ال قرات اللالحة من فيرىا وكما مبين في الادول )  9استادام ااتبار ) كا
 

 (  5جدول ) 
 يبين صالحية الفقرات في كل مجبل من مجبالت المقيبسين

 الضلىن المُادٌ

 أوال : مجال استخدام اساليب وطرق التدريب الحديثة 

 ال قرة ت
نسبة  عدد الابرات

 ا ت اق
 9 يمة كا
 المحسوبة

 مستوس
 اليصمح يلمح الد لة

0.  
 استخدم اسالٌب جدٌدة ومتنوعة اثناء التدرٌب

 
 معنوي 39 %333 ل ر 39

0.  
 معنوي 8,09 93,66 3 33 ٌشكل الوقت عامال مهما وحاسما لدي فً التدرٌب والمنافسة

3.  
اسعى الى االرتقاء بمستوى تدرٌبً قٌاسا بالمدربٌن االخرٌن 

 المتقدمٌن
 معنوي 39 %333 ل ر 39

4.  
احرص على توفٌر وقت مناسب لشرح اهداف الوحدات التدرٌبٌة 

 وغاٌاتها
 معنوي 5,09 80,00 9 33

5.  
اسعى الى اجراء لقاءات رٌاضٌة مناسبة مع فرق اخرى لتطوٌر 

 مستوى الفرٌق
 معنوي 8,09 93,66 3 33

6.  
احرص على اطالع الالعبٌن على مستجدات وتقنٌات التدرٌب 

 الحدٌثة
 معنوي 39 %333 ل ر 39

7.  
 استعمل االجهزة والتقنٌات الحدٌثة فً التدرٌب 

 
 معنوي 5,09 80,00 9 33

8.  
 اركز على اٌجاد مجموعات تنافسٌة بٌن الالعبٌن فً العمل

 
 معنوي 8,09 93,66 3 33

9.  
اقوم بأعداد مجموعة من االسئلة الموجهة لخدمة البرنامج 

 التدرٌبً
 معنوي 8,09 93,66 3 33

02.  
استخدم طرٌقة المؤتمرات وأسالٌب النقاش الجماعٌة للوصول 

 الى اهداف التدرٌب
 معنوي 39 %333 ل ر 39

00.  
استخدم التقنٌات السمعٌة والبصرٌة لتطوٌر التركٌز واالنتباه لدى 

  33 الالعبٌن

9 
 معنوي 5,09 80,00

00.  
اعطً فرصة لالعبٌن لتمثٌل دور المدرب مما ٌعطً فرصة 

 الكتشاف انماط جدٌدة فً طرٌقة التدرٌب
 

 معنوي 39 %333 ل ر 39

                                      
  ( 3ينظر ممحق ) 
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03.  
 اعمل على استخدام مزٌجا من اسلوبٌن او اكثر من 

 اسالٌب التدرٌب اثناء الوحدة التدرٌبٌة
 

33 
 

9 
 معنوي 5,09 80,00

04.  
اسعى الى تطوٌر العصف الذهنً ) تهٌج االفكار ( لدى الالعبٌن 

 لتولٌد افكار وحلول جدٌدة للمشكلة التً تواجههم
 معنوي 8,09 93,66 3 33

05.  
ثقوب بويغ ططط ثللؼ  في ثلمباةيات ب ي  تت اه  مغ قجةثت 

 وثماا يات ثلالػبين ثلبج يم وثلملاةيم
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

 ثانيا : مجال المرونة في اتخاذ القرار 

 ال قرة ت
نسبة  عدد الابرات

 ا ت اق
 9 يمة كا
 المحسوبة

مستوس 
  يلمح يلمح الد لة

 معنوي 8,09 93,66 3 33 اطم  ال عبين عم  مناىج التدريب واطط المعب الحديمة  .3

اعمةةل عمةة  عقةةد ااتماعةةات دوريةةة لبحةةث مشةةك ت التةةدريب مةة    .9
 ال عبين

 معنوي 5,09 80,00 9 33

 احرص عم  ان تاح  افكاري لممنا شة  بل تطبيقيا  .0

 
 معنوي 39 %333 ل ر 39

 اتقبل ارات ال عبين فرلة لتوظيا مياراتيم    .4

 
 معنوي 5,09 80,00 9 33

اشةةةا  ال عبةةةين عمةةة  ا بتكةةةار والتطةةةوير لمةةةا ياةةةدم ال ريةةةق فةةةي   .5
 التدريب والمنافسة

 معنوي 8,09 93,66 3 33

  اتةةةةردد فةةةةي السةةةةماح بةةةةاي حريةةةةة ل عبةةةةين فةةةةي التلةةةةرا امنةةةةات   .6
 التمرين

 معنوي 39 %333 ل ر 39

 اسمح بمساحة كافية من التشاور م  ال عبين في امور عديدة   .7
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

8.  
اسع  ال  زيادة احساس ال عبين بالمسئولية  فةي اتاةاذ القةرارات 

 لتطوير ال ريق
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

9.  
اعمل عم  اعل القرار المتاذ اكمر مباتا و بو  من  بل ال عبةين 

 والكادر التدريبي
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

اعمةةل عمةة  ااتيةةار البةةديل المناسةةب لحةةل المشةةك ت فةةي عمميةةة   .33
 اتااذ القرار

 معنوي 5,09 80,00 9 33

حتةةة  يةةةؤدي  اعمةةةل عمةةة  ااتيةةةار الو ةةةت المناسةةةب اعةةة ن القةةةرار  .33
 احسن النتائج

 معنوي 39 %333 ل ر 39

 اتدرب عم  عدم اتااذ القرارات العميات  .39

 
 معنوي 8,09 93,66 3 33
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30.  
اسةةع  الةة  الحةةد مةةن التسمسةةل ا داري المعقةةد فةةي اتاةةاذ القةةرارات 

 من  بل الكادر التدريبي وال عبين
 

33 
9 

 معنوي 5,09 80,00

احاول ا بتعاد عن ال ردية في اتااذ القرارات والراوع ال  الكةادر   .34
 التدريبي وال عبين في بعت ا مور الاالة بالتدريب 

     

 ثالثا : مجال العالقات االجتماعية م  اع اء الهيئة االدارية والكادر التدريبي والالعبين 

 ال قرة ت
نسبة  عدد الابرات

 ا ت اق
 9 يمة كا
 المحسوبة

 مستوس
  يلمح يلمح الد لة

 لي القدرة عم  ت يم ال عبين وظروفيم  .3

 
 معنوي 8,09 93,66 3 33

 احاول تقديم المساعدة في حل مشك ت ال عبين  .9
  

 معنوي 5,09 80,00 9 33

 اسع  ال  ايااد مناخ تعاوني بين ال عبين   .0
 

 معنوي 39 %333 ل ر 39

 مبدئ الحوافز والمكافأة ل عبيناسع  ال  اعتماد   .4
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

 اعامل ال عبين باحترام  .5

 
 معنوي 39 %333 ل ر 39

 اعطي و تا كافيا لمقابمة ال عبين ك  عم  حده  .6

 
 معنوي 8,09 93,66 3 33

 ابادر في السؤال عن احوال ال عبين  .7

 
 معنوي 5,09 80,00 9 33

 معنوي 5,09 80,00 9 33 يظير من ا فات بين ال عبيناسع  ااىدا ال  حسم ما   .8

اعمةةل عمةة  امةةرات الةةروح ا اتماعيةةة الايةةدة بةةين ال عبةةين والكةةادر   .9
 التدريبي

 معنوي 8,09 93,66 3 33

 معنوي 39 %333 ل ر 39 اعمل عم  تكوين اسس اللدا ة والقيادة  حفراد ا سرة الرياحية  .33

ا اتمةةاعي وكي يةةة احتةةرام ا فةةراد اسةةع  الةة  تقويةةة سةةمت القبةةول   .33
 ا ارين والماتم 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

اسةةاعد ال عبةةين عمةة  ممارسةةة ا نشةةطة الرياحةةية بشةةكل متعةةاون   .39
 ومتأزر

 معنوي 5,09 80,00 9 33

ا ةةةةوم بتعمةةةةيم ال عبةةةةين مبةةةةادئ وانظمةةةةة الةةةةروح الرياحةةةةية المتميةةةةزة   .30
 و واعد المعب النظيا

 معنوي 5,09 80,00 9 33



 
 
 49الفصل الثالث ...................................................................مىهجُت البذث واجزاءاته املُذاوُت         

 

 

 

اساعد ال عبين عم  تقبةل وا ة  الاسةارة المريةر بةن س الةروح التةي   .34
 يتقبمون بيا تحقيق ا نتلار

 معنوي 8,09 93,66 3 33

35.  
ث ةص ػلهن ثههتمةثة ػالقتهي بالاهاجة ثلتهجةيبي وثلالػبهين بؼهج 

 ث تلا  ثلموهب ثلةيايي
 

 معنوي 39 %333 ل ر 39

 

 كفاءة انذاث انزياضيت

 أوال : مجال كفاءة المعرفة الريا ية 

 ال قرة ت
نسبة  عدد الابرات

 ا ت اق
 9 يمة كا
 المحسوبة

مستوس 
  يلمح يلمح الد لة

احث الالعبٌن على بذل جهد اكبر فً التدرٌب لتحقٌق االنجاز  3
 الجٌد

 معنوي 5,09 80,00 9 33
 استخدم اسالٌب جدٌدة ومتنوعة اثناء التدرٌب 9

 
 معنوي 8,09 93,66 3 33

 معنوي 5,09 80,00 9 33 ٌشكل الوقت عامال مهما وحاسما لدي فً التدرٌب والمنافسة  0
اسعى الى االرتقاء بمستوى تدرٌبً قٌاسا بالمدربٌن االخرٌن  4

 المتقدمٌن
 معنوي 39 %333 ل ر 39

احرص على توفٌر وقت مناسب لشرح اهداف الوحدات  5
 التدرٌبٌة وغاٌاتها

 معنوي 8,09 93,66 3 33
اسعى الى اجراء لقاءات رٌاضٌة مناسبة مع فرق اخرى لتطوٌر  6

 مستوى الفرٌق
 معنوي 5,09 80,00 9 33

احرص على اطالع الالعبٌن على مستجدات وتقنٌات التدرٌب  7
 الحدٌثة

 معنوي 39 %333 ل ر 39
 استعمل االجهزة والتقنٌات الحدٌثة فً التدرٌب  8

 
 معنوي 8,09 93,66 3 33

 اركز على اٌجاد مجموعات تنافسٌة بٌن الالعبٌن فً العمل 9
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33
اقوم بأعداد مجموعة من االسئلة الموجهة لخدمة البرنامج  33

 التدرٌبً
 معنوي 8,09 93,66 3 33

استخدم طرٌقة المؤتمرات وأسالٌب النقاش الجماعٌة للوصول  33
 التدرٌبالى اهداف 

 معنوي 8,09 93,66 3 33
استخدم التقنٌات السمعٌة والبصرٌة لتطوٌر التركٌز واالنتباه  39

 لدى الالعبٌن
 معنوي 39 %333 ل ر 39

30 
اعطً فرصة لالعبٌن لتمثٌل دور المدرب مما ٌعطً فرصة 

 الكتشاف انماط جدٌدة فً طرٌقة التدرٌب
 

 معنوي 39 %333 ل ر 39

34 
 اعمل على استخدام مزٌجا من اسلوبٌن او اكثر من 

 اسالٌب التدرٌب اثناء الوحدة التدرٌبٌة
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

اسعى الى تطوٌر العصف الذهنً ) تهٌج االفكار ( لدى الالعبٌن  35
 لتولٌد افكار وحلول جدٌدة للمشكلة التً تواجههم

 معنوي 5,09 80,00 9 33
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 ثانيا : مجال الكفاءة النفسية 

 ال قرة ت
نسبة  عدد الابرات

 ا ت اق
 9 يمة كا
 المحسوبة

مستوس 
  يلمح يلمح الد لة

3 
ال اتجنبببب المواقبببف الرٌاضبببٌة  التبببً تحتبببا  البببى تحبببدي كبٌبببر 

 لمواجهتها
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

9 
اتمبام اتحمل المتاعب مهما كانبت كبٌبرة اذا كانبت تسباعدنً فبً 

 المطلوب منً
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

 لدي ثقة  بنفسً فً اتخاذ القرارات المهمة التً تخص الفرٌق 0
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33
 استطٌع التغلب على مشاعر الخوف والقلق قبل واثناء المباراة 4

 
 معنوي 8,09 93,66 3 33

5 
ثلمباةيههات لاههي لههجي ثلقههجةو ػلههن ثلتةايههع بصههوةو  يههجو ثث هها  

 ث قق ثل  اح
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

 ال يمان للميايقات ثلبهيطم ثن تلتت تةايعي ثث ا  ثلمباةثو 6
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

7 
ال اشعر باإلحباط عنما تمبر ببً وبروف صبعبة خبالل التبدرٌب 

 والمنافسة
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

 لدي قدرة كبٌرة وحماس ألداء مهامً المختلفة  8
 

 معنوي 39 %333 ل ر 39
 احاول ان احافو على رباطة جأشً اثناء المباراة 9

 
 معنوي 8,09 93,66 3 33

33 
 لدي القدرة على تركٌز انتباهً مهما زاد عدد 

 الجمهور
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

 اتقبل االنتقادات مهما كانت وال انفعل منها  33
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33
 ال اشعر ان اعصابً مشدودة دون وجود سبب حقٌقً لذلك 39

 
 معنوي 39 %333 ل ر 39

 اشعر اننً املك الدافع للقٌام بواجباتً التدرٌبٌة  30
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33
 التدرٌب والمنافسة ال ابالغ فً ردود افعالً تجاه مشكالت 34

 
 معنوي 8,09 93,66 3 33

استطٌع ان احبتفو بثقتبً العالٌبة فبً نفسبً حتبى وانبا فبً اسبوء  35
 حاالتً 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

 ثالثا : مجال الكفاءة االجتماعية 

 ال قرة ت
نسبة  عدد الابرات

 ا ت اق
 9 يمة كا
 المحسوبة

 مستوس
  يلمح يلمح الد لة
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 احترام كبٌر من قبل الالعبٌن والكادر التدرٌبً واالداري لدي 3
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33
 اجٌد التعامل مع بقٌة المدربٌن 9

 
 معنوي 8,09 93,66 3 33

0 
 لدي عالقات اجتماعٌة جٌدة  مع الالعبٌن 

 والمدربٌن واالدارة
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

 افتقد الالعبٌن عند االبتعاد عنهم 4
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

5 
اسببتطٌع تجنببب المواقببف السببٌئة بسببهولة مببع الالعبببٌن والكببادر 

 التدرٌبً واالدارٌٌن
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

6 
اشببارك الجمٌببع همببومهم ومشببكالتهم التببً تخببص حٌبباتهم العامببة 

 والخاصة
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

7 
تتبببٌي لبببً مهنبببة التبببدرٌب الرٌاضبببً فرصبببة التعببباون والتفاعبببل 

 االجتماعً مع االخرٌن 
 

 معنوي 39 %333 ل ر 39

8 
اعمل على تشجٌع المشاركة االجتماعٌبة والتعباون داخبل االسبرة 

 الرٌاضٌة والنادي الذي اقوم بتدرٌبه
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

9 
لببدي مهببارات جٌببدة اسببتخدمها لالسببتجابة فببً مواقببف اجتماعٌببة 

 محددة مع الالعبٌن والكادر التدرٌبً 
 

 معنوي 39 %333 ل ر 39

33 
اسببعى الببى تعزٌببز العالقببات االجتماعٌببة بببٌن الالعبببٌن لمببا ٌخببدم 

 مصلحة الفرٌق
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

33 
اعمبببل علبببى تحقٌبببق التبببوازن المسبببتمر ببببٌن الالعببببٌن والكبببادر 

 التدرٌبً فً اشباع حاجاتهم الشخصٌة واالجتماعٌة 
 

 معنوي 39 %333 ل ر 39

39 
لدي درجبة مبن البذكاء االجتمباعً ٌجعلنبً افهبم التلمٌحبات غٌبر 

 اللفوٌة من قبل الالعبٌن والتعرف على حالتهم النفسٌة 
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

30 
ال ثلههؼة بههال ةي ػ ههج تقههجيب ثػتههاثةي ػ ههجما ثططهه  مههغ ثلاههاجة 

 ثلتجةيبي وثلالػبين
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

      اسع  ااىدا ال  حسم ما يظير من ا فات بيني وبين ال عبين 34

 رابعا : مجال مهارات االتصال 

 ال قرة ت
نسبة  عدد الابرات

 ا ت اق
 9 يمة كا
 المحسوبة

 مستوس
  يلمح يلمح الد لة

3.  
اعمةةةةةل عمةةةةة  تقيةةةةةيم ميةةةةةارات ا تلةةةةةال مةةةةة  ال عبةةةةةين والمةةةةةدربين 

 وا داريين بشكل مستمر 
 

 معنوي 8,09 93,66 3 33



 
 
 59الفصل الثالث ...................................................................مىهجُت البذث واجزاءاته املُذاوُت         

 

 

 

 لدي المام بعلم تقنٌات االتصال سواء اثناء التدرٌب او المنافسة  .9
 

 معنوي 39 %333 ل ر 39

0.  
مببع الالعبببٌن  لكببً اكببون ناجحببا البببد ان اجٌببد عملٌببات االتصببال

 والكادر التدرٌبً واالدارٌٌن
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

اسعى البى اسبتعمال وسبائل اتصبال واضبحة سبواء كانبت رمبوز   .4
 شفهٌه او مرئٌة او حركٌة ٌفهمها الالعب 

 معنوي 8,09 93,66 3 33
 اركز على االتصال االٌجابً فً المدح والمكافأة  .5

 
 معنوي 39 %333 ل ر 39

6.  
فبً فهبم مشبباعر واحاسبٌس الالعببٌن عبن طرٌبق لغببة  لبدي قبدرة
 العٌون

 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

7.  
لببدي القببدرة فببً اسببتخدام اللغببة بشببكل سببلٌم ومببؤثر فببً نفببوس 

 السامعٌن من الالعبٌن والكادر التدرٌبً
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

من خالل االتصال اعمل علبى حبل المشبكالت واتخباذ القبرارات   .8
 بصورة جماعٌة مع الالعبٌن والكادر التدرٌبً 

 معنوي 8,09 93,66 3 33

9.  
لدي قدرة على حل رموز السلوك اللفوً وغٌر اللفوبً مبن قببل 

 الالعبٌن والكادر التدرٌبً
 

 معنوي 39 %333 ل ر 39

33.  
لكببً ٌسبباعدنً ذلببك فببً اعمببل علببى تعزٌببز مهببارات االسببتماع 

االسبببتجابة بشبببكل جٌبببد اثنببباء االتصبببال مبببع الالعببببٌن والكبببادر 
 التدرٌبً

 

33 
9 

 معنوي 5,09 80,00

33.  
استخدم االلفاو والكلمات البسٌطة وغٌر المعقدة فً التواصل مبع 

 الالعبٌن وبقٌة الكادر التدرٌبً
 

 معنوي 5,09 80,00 9 33

للتواصببل مببع الالعبببٌن اعمببل علببى تعلببم مفببردات لغببات جدٌببدة   .39
 االجانب

 معنوي 8,09 93,66 3 33
ث ةص ػلن ثن ياهون ثالتصها  وثيه ا باةلهاجثتي وتو يلهاتي   .30

 لالػبين
 معنوي 8,09 93,66 3 33

احرص عم  ان يكةون ىنةاك توافةق بةين حركةات الاسةد والكممةات   .34
 عند التوالل م  ال عبين

 معنوي 5,09 80,00 9 33

 
 0,84=3,35( ومستوس د لة  3( الادولية عند دراة حرية )  9 يمة ) كا
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 -تعلُماث املمُاس : 3-5
ذكةرت ىنةات عبةةد الكةريم أن ع التعميمةةات بممابةة أداة تعري يةةة لتن يةذ المقيةةاس والتةي ي حةةل ان تكةون بسةةيطة  

, ولاةةةةرت  (3) مةةةةوازة وواحةةةةحة متحةةةةمنة معةةةةارا تتلةةةةل بكةةةةل مةةةةن ىةةةةدا ا اتبةةةةار وكي يةةةةة تسةةةةايل ا اابةةةةاتع 
اعطات لورة واححة   بالمقاييس المستادمةالحلول عم  نتائج أكمر د ة  ام الباحث بأعداد تعميمات االة 

في ل حة مستقمة من ل حات المقياس تحةمنت  تلممدربين حول كي ية تسايل تقديراتيم  وتم كتابة ىذه التعميما
أىميةةة التركيةةز واللةةدق وا اابةةة وعةةدم تةةرك أي فقةةرة دون ا اابةةة عمييةةا وا شةةارة الةة  ان ىةةذه ا اابةةات سةةرية و  

 تستادم إ  حفرات البحث العممي فقط . 

 -مفتاح تصذُخ املمُاس : 3-6
ايةةرة ل اتبةةارات وىةةذه المعمومةةة تنطبةةق عمةة  كةةل ع أن طريقةةة التلةةحيح تةةؤدي دورًا ميمةةا فةةي النتةةائج ا  

.وبمةةا ان الدراةةة التةةي يحلةةل عمييةةا المةةدربين ذات (9) انةةواع ا اتبةةارات بمةةا فةةي ذلةةك ا اتبةةارات الموحةةوعية ع 
لةةذلك اعةةد الباحةةث م تةةاح تلةةحيح اةةاص  لممقةةاييس المسةةتادمةأىميةةة كبيةةرة وتمعةةب دورا ميمةةا فةةي النتةةائج ا ايةةرة 

ن ا لةةو اسةةتاراج الةةدراات والمؤشةةرات ا حلةةائية , حيةةث اسةةتادم الباحةةث ميةةزان تقةةدير اماسةةي تةةم مةة بالمقةةاييس
التةةدرج مةةن البةةدائل    ) بدراةةة كبيةةرة اةةدًا , بدراةةة كبيةةرة , بدراةةة متوسةةطة , بدراةةة  ميمةةة  , بدراةةة  ميمةةة اةةدا ( 

عد استحلال موافقة السادة الابةرات ( ليذه البدائل عم  التوالي ب 3,  9,  0,  4,  5واعطيت الدراات        ) 
 .وبذلك تولل الباحث ال  اعداد اللورة احولية لمقياسي السموك القيادي وك اتة الذات الرياحية والماتلين 

 -:ت االصتطالعُ التجزبت 3-7
عمةة  اشةةااص  4المكةةون مةةن وبرفقتةةو فريةةق العمةةل المسةةاعد  ةةام الباحةةث بةةأارات التطبيةةق ا سةةتط عي 

والتي ااريت في م عةب نةادي الديوانيةة والناةا بكرة القدم اندية الدوري العرا ي الممتاز و عبي عينة من مدربي 
  9393/  9/  35ولاايةةةة  9393/  3/ 97(  عبةةةين لم تةةةرة مةةةن 33( مةةةدربين و) 6) والقاسةةةم و ةةةد تكونةةةت مةةةن 

ثلطططهي ػلهن ثلالػبهين   ثلتصةفجةبين ومقياف طبق مقياهي ثلهلوك ثلقياجي وافا و ثلاثت ثلةياييم ػلن  ثلم

                                      
 . 333ص, 3995,  ملدر سبق ذكره( ممدوح عبد المنعم وعيس  عبد اهلل  ا تبستو ىنات عبد الكريم :  3)

 ( 8ينظر ممحق) 
 .79ة لمطباعة والنشر , ص, باداد , دار الحكم التقويم والقياسملط   محمود احمام , وآارون :  ( 9)

 ( 6 ينظر ممحق ) 

  ( 5ينظر ممحق ) 
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 يه  ثطلههغ ثلمههجةبون وثلالػبههون ػلههن تؼليمهات ثلمقيههاف وايفيههم ثال ابههم ػليهه  قبه  ثلبههج  باال ابههم ػلههن فقههةثت 

 .ثلمقياهين 

 -وكان الارت منيا ما يمي :
 معرفة مدس وحوح فقرات المقياس لدس المدربين وال عبين.   -3
لاويا وسيولة فيميا ود ة ليافتيا , و د اتحح من ا ل ذلك ان امي  ال قرات كانت س مة فقرات المقياس -9

 م يومو وواححة .
 معرفة الو ت المستارق لكل مقياس -0

 -: تطبُك املمُاس علً عُىت البىاء  3-8
(  73بالاةة ) بعد اكتمال ااراتات التطبيق ا ستط عي باشر الباحث بأارات ) تاربة البنات( عم  عينةة البنةات وال

في م عةب ا نديةة المشةمولة   9393/ 4/  97يوم الم مات الملادا ولااية   9393/ 9/ 93مدرب لم ترة من 
وتادر ا شارة ىنا ال  ان تقديرات المدربين يتم تسايميا عم  فقرات المقياس , وبعد امة  ا سةتمارات تةم  بالبحث

اةةداول تمييةةدًا لتحميميةةا  ت ريةة  البيانةةات الاالةةة بةةأفراد عينةةة البنةةات باسةةتادام م تةةاح تلةةحيح المقيةةاس وترتيبيةةا فةةي
 . احلائيا

 -التذلُل االدصائٍ لفمزاث املمُاصني : 3-9
من المتطمبات الميمةة والحةرورية فةي عمميةة بنةاته وذلةك لمحلةول عمة   يند التحميل ا حلائي ل قرات المقياسيع

, و ةةد  ةةام الباحةةث باتبةةةاع ا اةةراتات التاليةةة بعةةد عمميةةة تلةةةحيح  ينفقةةرات ايةةدة تحقةةق اليةةدا مةةن بنةةةات المقياسةة
 .  ا ستمارات وت ري  بياناتيا

 -مؤشزاث التمُُز : 3-9-1
حلول عم  فقرات ذات  درة تمييزية عالية بين ا فراد في السمة المراد  ياسيا ولكون معامل التمييز من لارت ال

اللةة ات اليامةةة فةةي تحميةةل ال قةةرات حيةةث ان تمييةةز ال قةةرة يسةةاعد فةةي تحديةةد  ةةدرتيا عمةة  التمييةةز بةةين ا فةةراد ذوي 
 -.أستادم الباحث ما يمي : (3) ل ردية لألفرادالمستويات العميا والدنيا أي  درتيا عم  التمييز بين ال روق ا

 -اجملمىعتان الطزفُتان  :  3-9-2
 -لارت استاراج القدرة التمييزية لم قرات بيذه الطريقة اتب  الباحث ما  يمي :    

 عم  عينة البنات وتلحيح ا ستمارات . المقاييس المستادمةتطبيق فقرات  -3
 تحديد الدراة الكمية التي حلل عمييا كل فرد ولامي  المقاييس ال رعية كل عم  حدة .  -9

                                      
 . 395,ص 9334, عمان , دار الشروق لمنشر والتوزي  ,  3: ط أساسيات القياس في العموم السموكيةموس  النبيان :  ( 3)
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% من الدراات الكمية لكل مقياس  97ترتيب الدراات الكمية ترتيبا تنازليا ومن مم ااذ أعم  وأدن   -0
%  97 % من ا فراد ذوي المستويات العميا والماموعة الدنيا 97فرعي , حيث تممل الماموعة العميا 

( فردا لكل  39من ا فراد ذوي المستويات الدنيا كان عدد ا فراد في الماموعتين العميا والدنيا مساويا ) 
ماموعة بعد ذلك تم حساب الوسط الحسابي وا نحراا المعياري لدراات الماموعتين في كل محور 

را عم  الد لة ا حلائية ( لمعينات المستقمة لمتع  T .Testمن محاور المقياس وتطبيق ااتبار ) 
( عند دراة 9,393لم رق بين الماموعتين العميا والدنيا من ا ل مقارنتيا بالقيمة الادولية البالاة ) 

 (.  6( كما مبين في الادول  )    3,35( ومستوس د لة  )     06حرية ) 

 

 

 (  6جذول )                                                      

يبين قيى االختبار انتائي نًعايم انتًييز بأسهوب انًجًوعتين انطزفيتين نًقياسي انسهوك انقيادي وكفااءة اناذاث 

 انزياضيت

  التميزية القدرة
 القيادي السلوكلمقياس 

 الحديثة التدريب رقاساليب وطمجال استخدام 

 ال قرات ت
 يمة ت  الماموعة الدنيا الماموعة العميا

 المحسوبة
مستوس 
 ع س ع س الد لة

3 
استخدم اسالٌب جدٌدة ومتنوعة اثناء 

 التدرٌب
 4.599 3.533 0.034 3.638 0.444 3.333 

ٌشكل الوقت عامال مهما وحاسما لدي فً  9
 3.333 4.900 3.449 4.963 3.499 4.780 التدرٌب والمنافسة

اسعى الى االرتقاء بمستوى تدرٌبً قٌاسا  0
 3.333 6.730 3.473 4.034 3.804 4.896 االخرٌن المتقدمٌنبالمدربٌن 

احرص على توفٌر وقت مناسب لشرح  4
 3.339 0.993 3.553 0.034 3.533 4.478 اهداف الوحدات التدرٌبٌة وغاٌاتها

اسعى الى اجراء لقاءات رٌاضٌة مناسبة  5
 3.339 9.605 3.767 4.340 3.798 4.565 مع فرق اخرى لتطوٌر مستوى الفرٌق

احرص على اطالع الالعبٌن على  6
 3.339 0.939 3.333 0.963 3.599 4.333 مستجدات وتقنٌات التدرٌب الحدٌثة

7 
استعمل االجهزة والتقنٌات الحدٌثة فً 

 التدرٌب 
 4.896 3.088 0.405 3.788 7.337 3.333 

8 
اركز على اٌجاد مجموعات تنافسٌة بٌن 

 الالعبٌن فً العمل
 4.565 3.537 0.387 3.949 6.333 3.333 

اقوم بأعداد مجموعة من االسئلة الموجهة  9
 3.333 4.967 3.899 0.696 3.473 4.696 لخدمة البرنامج التدرٌبً

 3.333 6.550 3.656 9.639 3.790 4.387استخدم طرٌقة المؤتمرات وأسالٌب النقاش  33
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 الجماعٌة للوصول الى اهداف التدرٌب

التقنٌات السمعٌة والبصرٌة لتطوٌر استخدم  33
 3.333 6.399 3.984 9.374 3.998 0.957 التركٌز واالنتباه لدى الالعبٌن

39 
اعطً فرصة لالعبٌن لتمثٌل دور المدرب 
مما ٌعطً فرصة الكتشاف انماط جدٌدة 

 فً طرٌقة التدرٌب
 4.048 3.487 9.709 3.396 6.387 3.333 

30 
اعمل على استخدام مزٌجا من اسلوبٌن او 

 اكثر من 
 اسالٌب التدرٌب اثناء الوحدة التدرٌبٌة

 0.873 3.694 9.340 3.365 6.474 3.333 

34 
اسعى الى تطوٌر العصف الذهنً ) تهٌج 

االفكار ( لدى الالعبٌن لتولٌد افكار وحلول 
 3.333 0.947 3.933 4.387 3.044 4.873 جدٌدة للمشكلة التً تواجههم

35 
ثقوب بويغ ططط ثللؼ  في ثلمباةيات 
ب ي  تت اه  مغ قجةثت وثماا يات 

 ثلالػبين ثلبج يم وثلملاةيم

 4.709 3.449 0.709 3.833 4.839 3.333 
 اتخاذ القرارفي مرونة المجال 

 ال قرات ت
 يمة ت  الماموعة الدنيا الماموعة العميا

 المحسوبة
مستوس 
 ع    س    ع   س   الد لة

اطمةةةة  ال عبةةةةين عمةةةة  منةةةةاىج التةةةةدريب واطةةةةط  3
 3.334 9.996 3.668 4.387 3.775 4.659 المعب الحديمة

اعمةةةةةةل عمةةةةةة  عقةةةةةةد ااتماعةةةةةةات دوريةةةةةةة لبحةةةةةةث  9
 3.333 0.683 3.630 4.333 3.499 4.639 مشك ت التدريب م  ال عبين

0 
احةةرص عمةة  ان تاحةة  افكةةاري لممنا شةةة  بةةل 

 تطبيقيا

 4.565 3.537 0.405 3.896 4.859 3.333 
 اتقبل ارات ال عبين فرلة لتوظيا مياراتيم   4

 4.963 3.449 0.639 3.396 9.496 3.339 

اشةةةةا  ال عبةةةةين عمةةةة  ا بتكةةةةار والتطةةةةوير لمةةةةا  5
 3.333 0.533 3.535 4.387 3.580 4.639 يادم ال ريق في التدريب والمنافسة

حريةةةة ل عبةةةين فةةةي    اتةةةردد فةةةي السةةةماح بةةةاي 6
 3.395 9.093 3.908 0.478 3.346 4.034 التلرا امنات التمرين

7 
اسمح بمساحة كافية من التشةاور مة  ال عبةين  

 في امور عديدة
 4.405 3.363 0.659 3.809 9.053 3.390 

8 
اسةةع  الةة  زيةةادة احسةةاس ال عبةةين بالمسةةئولية  

 في اتااذ القرارات لتطوير ال ريق
 4.659 3.487 0.093 3.943 5.500 3.333 

اعمل عم  اعل القرار المتاذ اكمر مباتةا و بةو   9
 3.333 7.999 3.935 0.333 3.449 4.709 من  بل ال عبين والكادر التدريبي
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اعمةةةةةةل عمةةةةةة  ااتيةةةةةةار البةةةةةةديل المناسةةةةةةب لحةةةةةةل  33
 3.333 5.309 3.757 0.873 3.499 4.780 المشك ت في عممية اتااذ القرار

اعمةةةةل عمةةةة  ااتيةةةةار الو ةةةةت المناسةةةةب اعةةةة ن  33
 3.334 0.384 3.993 0.873 3.499 4.639 القرار حت  يؤدي احسن النتائج

 اتدرب عم  عدم اتااذ القرارات العميات 39

 4.639 3.499 0.659 3.373 0.765 3.333 

30 
اسع  ال  الحد من التسمسل ا داري المعقد في 

الكةةةةةةةادر التةةةةةةةدريبي اتاةةةةةةةاذ القةةةةةةةرارات مةةةةةةةن  بةةةةةةةل 
 وال عبين

 4.639 3.499 0.374 3.907 6.946 3.333 

34 
احةةاول ا بتعةةاد عةةن ال رديةةة فةةي اتاةةاذ القةةرارات 
والراةةةةوع الةةةة  الكةةةةادر التةةةةدريبي وال عبةةةةين فةةةةي 

 3.333 9.737 3.783 0.478 3.499 4.639 بعت ا مور الاالة بالتدريب 
 م  اع اء الهيئة االدارية والكادر التدريبي والالعبين مجال العالقات االجتماعية

 ال قرات ت
 يمة ت  الماموعة الدنيا الماموعة العميا

 المحسوبة
مستوس 
 ع   س    ع   س   الد لة

 3.333 8.835 3.656 0.639 3.044 4.873 لي القدرة عم  ت يم ال عبين وظروفيم 3

9 
مشةةةةةةك ت احةةةةةةاول تقةةةةةةديم المسةةةةةةاعدة فةةةةةةي حةةةةةةل 

 ال عبين
  4.896 3.088 0.340 3.569 30.370 3.333 

 اسع  ال  ايااد مناخ تعاوني بين ال عبين  0
 4.873 3.044 9.957 3.767 33.680 3.333 

4 
اسةةةةةع  الةةةةة  اعتمةةةةةاد مبةةةةةدئ الحةةةةةوافز والمكافةةةةةأة 

 ل عبين
 4.639 3.499 0.034 3.730 7.009 3.333 

 اعامل ال عبين باحترام 5

 4.639 3.499 0.599 3.793 5.354 3.333 

6 
اعطةةةي و تةةةا كافيةةةا لمقابمةةةة ال عبةةةين كةةة  عمةةة  

 حده

 4.565 3.537 0.565 3.945 4.508 3.333 
 ابادر في السؤال عن احوال ال عبين 7

 4.478 3.533 0.709 3.333 0.333 3.334 

اسةةع  ااىةةدا الةة  حسةةم مةةا يظيةةر مةةن ا فةةات  8
 3.338 9.458 3.993 0.873 3.533 4.478 بين ال عبين

اعمةل عمةة  امةةرات الةةروح ا اتماعيةةة الايةةدة بةةين  9
 3.333 4.500 3.833 0.709 3.499 4.639 ال عبين والكادر التدريبي
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اعمةةةةةل عمةةةةة  تكةةةةةوين اسةةةةةس اللةةةةةدا ة والقيةةةةةادة   33
 3.333 6.049 3.656 0.639 3.449 4.709 حفراد ا سرة الرياحية

القبةةةةةول ا اتمةةةةةاعي اسةةةةةع  الةةةةة  تقويةةةةةة سةةةةةمت  33
 3.337 9.479 3.878 0.957 3.593 4.565 وكي ية احترام ا فراد ا ارين والماتم 

اسةةةةةةةةاعد ال عبةةةةةةةةين عمةةةةةةةة  ممارسةةةةةةةةة ا نشةةةةةةةةطة  39
 3.333 0.483 3.784 0.333 3.656 4.093 الرياحية بشكل متعاون ومتأزر

ا ةةةةةوم بتعمةةةةةيم ال عبةةةةةين مبةةةةةادئ وانظمةةةةةة الةةةةةروح  30
 3.333 9.674 3.888 0.963 3.665 4.478 و واعد المعب النظياالرياحية المتميزة 

اساعد ال عبين عم  تقبل وا ة  الاسةارة المريةر  34
 3.333 0.537 3.988 4.387 3.533 4.599 بن س الروح التي يتقبمون بيا تحقيق ا نتلار

35 
ث هههههةص ػلهههههن ثههههههتمةثة ػالقتهههههي بالاهههههاجة 
ثلتهههههجةيبي وثلالػبهههههين بؼهههههج ث تلههههها  ثلموههههههب 

 3.334 0.339 3.755 0.599 3.487 4.659 ثلةيايي
 

 التمييزية القدرة
 كفاءة الذات الرياضية لمقياس

 المعرفة الرياحيةك اتة ماال 

 ال قرات ت
 يمة ت  الماموعة الدنيا الماموعة العميا

 المحسوبة
مستوس 
 ع س ع س الد لة

احث الالعبٌن على بذل جهد اكبر فً  3
 3.339 0.980 3.853 0.780 3.665 4.599 االنجاز الجٌدالتدرٌب لتحقٌق 

 استخدم اسالٌب جدٌدة ومتنوعة اثناء التدرٌب 9
 4.696 3.473 4.374 3.576 0.064 3.339 

ٌشكل الوقت عامال مهما وحاسما لدي فً  0
 3.333 5.939 3.487 0.659 3.533 4.599 التدرٌب والمنافسة

تدرٌبً قٌاسا اسعى الى االرتقاء بمستوى  4
 3.333 9.643 3.736 0.957 3.537 4.405 بالمدربٌن االخرٌن المتقدمٌن

احرص على توفٌر وقت مناسب لشرح  5
 3.333 6.539 3.665 0.478 3.499 4.639 اهداف الوحدات التدرٌبٌة وغاٌاتها

اسعى الى اجراء لقاءات رٌاضٌة مناسبة مع  6
 3.333 6.547 3.833 0.963 3.537 4.565 فرق اخرى لتطوٌر مستوى الفرٌق

احرص على اطالع الالعبٌن على مستجدات  7
 3.339 0.059 3.765 0.696 3.898 4.599 وتقنٌات التدرٌب الحدٌثة

8 
استعمل االجهزة والتقنٌات الحدٌثة فً 

 التدرٌب 
 4.659 3.487 0.937 3.939 6.733 3.333 

9 
اركز على اٌجاد مجموعات تنافسٌة بٌن 

 الالعبٌن فً العمل
 4.963 3.864 0.333 3.709 5.039 3.333 

اقوم بأعداد مجموعة من االسئلة الموجهة  33
 3.333 0.444 3.358 0.303 3.736 4.340 لخدمة البرنامج التدرٌبً
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استخدم طرٌقة المؤتمرات وأسالٌب النقاش  33
 3.335 9.540 3.978 0.937 3.709 4.333 الجماعٌة للوصول الى اهداف التدرٌب

استخدم التقنٌات السمعٌة والبصرٌة لتطوٌر  39
 3.333 5.649 3.899 0.696 3.499 4.780 التركٌز واالنتباه لدى الالعبٌن

30 
اعطً فرصة لالعبٌن لتمثٌل دور المدرب 
مما ٌعطً فرصة الكتشاف انماط جدٌدة فً 

 طرٌقة التدرٌب
 4.405 3.537 0.478 3.665 5.484 3.333 

34 
اعمل على استخدام مزٌجا من اسلوبٌن او 

 اكثر من 
 اسالٌب التدرٌب اثناء الوحدة التدرٌبٌة

 4.565 3.537 0.780 3.795 0.983 3.333 

35 
اسعى الى تطوٌر العصف الذهنً ) تهٌج 

االفكار ( لدى الالعبٌن لتولٌد افكار وحلول 
 3.333 4.690 3.804 0.896 3.449 4.709 جدٌدة للمشكلة التً تواجههم

 مجال الكفاءة النفسية

 ال قرات ت
 يمة ت  الماموعة الدنيا الماموعة العميا

 المحسوبة
مستوس 
 ع    س     ع   س   الد لة

3 
ال اتجنب المواقف الرٌاضٌة  التً تحتا  الى 

 تحدي كبٌر لمواجهتها
 4.963 3.449 0.963 3.888 9.435 3.393 

9 
كانببت كبٌببرة اذا كانببت اتحمببل المتاعببب مهمببا 

 تساعدنً فً اتمام المطلوب منً
 4.930 3.988 4.937 3.499 6.338 3.333 

0 
لدي ثقبة  بنفسبً فبً اتخباذ القبرارات المهمبة 

 التً تخص الفرٌق
 4.930 3.437 0.659 3.647 9.089 3.333 

4 
استطٌع التغلبب علبى مشباعر الخبوف والقلبق 

 قبل واثناء المباراة
 4.387 3.988 0.333 3.538 0.958 3.339 

5 
لجي ثلقجةو ػلن ثلتةايهع بصهوةو  يهجو ثث ها  

 ثلمباةيات لاي ث قق ثل  اح
 4.930 3.988 0.639 3.799 7.546 3.333 

6 
ال يماهههههن للميهههههايقات ثلبههههههيطم ثن تلهههههتت 

 تةايعي ثث ا  ثلمباةثو
 4.639 3.499 0.478 3.665 6.659 3.333 

7 
ببببً وبببروف ال اشبببعر باإلحبببباط عنمبببا تمبببر 
 صعبة خالل التدرٌب والمنافسة

 4.963 3.449 0.478 3.665 4.635 3.333 

8 
لببببدي قببببدرة كبٌببببرة وحمبببباس ألداء مهببببامً 

 المختلفة 
 4.565 3.896 0.599 3.533 4.466 3.333 

9 
احبباول ان احببافو علببى رباطببة جأشببً اثنبباء 

 المباراة
 4.696 3.473 0.478 3.590 8.338 3.333 

لببدي القببدرة علببى تركٌببز انتببباهً مهمببا زاد  33
 3.333 33.043 3.537 0.565 3.988 4.930 عدد 
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 الجمهور
 

 اتقبل االنتقادات مهما كانت وال انفعل منها  33
 4.048 3.487 0.405 3.788 4.684 3.333 

39 
ال اشبببعر ان اعصبببابً مشبببدودة دون وجبببود 

 سبب حقٌقً لذلك
 4.937 3.538 0.565 3.788 0.643 3.333 

30 
اشبببعر اننبببً املبببك البببدافع للقٌبببام بواجبببباتً 

 التدرٌبٌة 
 4.896 3.088 0.780 3.939 4.768 3.333 

34 
ال ابببببالغ فببببً ردود افعببببالً تجبببباه مشببببكالت 

 التدرٌب والمنافسة
 4.659 3.570 0.599 3.793 6.033 3.333 

اسببتطٌع ان احببتفو بثقتببً العالٌببة فببً نفسببً  35
 3.333 4.538 3.759 0.709 3.499 4.639 حتى وانا فً اسوء حاالتً 

 االجتماعية ءةمجال الكفا

 ال قرات ت
 يمة ت  الماموعة الدنيا الماموعة العميا

 المحسوبة
مستوس 
 ع س ع س الد لة

3 
لدي احترام كبٌر من قبل الالعبٌن والكبادر 

 التدرٌبً واالداري
 4.957 3.939 4.478 3.533 4.653 3.333 

 اجٌد التعامل مع بقٌة المدربٌن 9
 4.896 3.088 0.478 3.898 6.539 3.333 

0 
 لدي عالقات اجتماعٌة جٌدة  مع الالعبٌن 

 والمدربٌن واالدارة
 4.957 3.939 0.340 3.499 5.956 3.333 

 عنهمافتقد الالعبٌن عند االبتعاد  4
 4.696 3.473 0.048 3.734 7.709 3.333 

5 
استطٌع تجنب المواقبف السبٌئة بسبهولة مبع 

 الالعبٌن والكادر التدرٌبً واالدارٌٌن
 4.599 3.533 4.303 3.696 9.548 3.334 

6 
اشببارك الجمٌببع همببومهم ومشببكالتهم التببً 

 تخص حٌاتهم العامة والخاصة
 4.565 3.537 0.405 3.798 5.938 3.333 

7 
تتببٌي لببً مهنببة التببدرٌب الرٌاضببً فرصببة 
 التعاون والتفاعل االجتماعً مع االخرٌن 

 4.599 3.533 0.093 3.799 6.360 3.333 

8 
اعمببل علببى تشببجٌع المشبباركة االجتماعٌببة 
والتعبباون داخببل االسببرة الرٌاضببٌة والنببادي 

 الذي اقوم بتدرٌبه
 4.048 3.487 0.405 3.537 5.958 3.333 

9 
لدي مهارات جٌدة استخدمها لالستجابة فبً 
مواقببببف اجتماعٌببببة محببببددة مببببع الالعبببببٌن 

 والكادر التدرٌبً 
 4.374 3.088 0.896 3.088 0.353 3.334 

اسعى الى تعزٌز العالقات االجتماعٌبة ببٌن  33
 3.335 9.999 3.499 0.639 3.876 4.034 الالعبٌن لما ٌخدم مصلحة الفرٌق



 
 
 63الفصل الثالث ...................................................................مىهجُت البذث واجزاءاته املُذاوُت         

 

 

 

 

33 
اعمببل علببى تحقٌببق التببوازن المسببتمر بببٌن 
الالعبببببٌن والكببببادر التببببدرٌبً فببببً اشببببباع 

 حاجاتهم الشخصٌة واالجتماعٌة 
 4.565 3.537 0.478 3.793 5.393 3.333 

39 
لبدي درجبة مبن البذكاء االجتمباعً ٌجعلنبً 
افهببببم التلمٌحببببات غٌببببر اللفوٌببببة مببببن قبببببل 

 الالعبٌن والتعرف على حالتهم النفسٌة 
 4.405 3.537 0.659 3.647 4.699 3.333 

30 
ال ثلؼة بال ةي ػ ج تقجيب ثػتاثةي ػ هجما 

 ثطط  مغ ثلااجة ثلتجةيبي وثلالػبين
 4.696 3.473 0.873 3.835 4.354 3.333 

اسةةةةةع  ااىةةةةةدا الةةةةة  حسةةةةةم مةةةةةا يظيةةةةةر مةةةةةن  34
 3.333 9.759 3.669 0.565 3.696 4.873 ا فات بيني وبين ال عبين

 االتصالمجال مهارات 

 ال قرات ت
 يمة ت  الماموعة الدنيا الماموعة العميا

 المحسوبة
مستوس 
 ع س ع س الد لة

3 
اعمةةةةةل عمةةةةة  تقيةةةةةيم ميةةةةةارات ا تلةةةةةال مةةةةة  
 ال عبين والمدربين وا داريين بشكل مستمر 

 4.405 3.537 0.696 3.605 0.949 3.333 

9 
لدي المام بعلم تقنٌات االتصبال سبواء اثنباء 

 التدرٌب او المنافسة
 4.659 3.487 4.374 3.576 9.794 3.339 

0 
لكببً اكبببون ناجحبببا البببد ان اجٌبببد عملٌبببات 
االتصببال مببع الالعببببٌن والكببادر التبببدرٌبً 

 واالدارٌٌن
 4.896 3.088 9.659 3.643 5.836 3.333 

4 
اسعى الى استعمال وسائل اتصبال واضبحة 
سبببواء كانبببت رمبببوز شبببفهٌه او مرئٌبببة او 

 3.333 8.359 3.499 0.093 3.499 4.639 حركٌة ٌفهمها الالعب 

5 
اركببز علببى االتصببال االٌجببابً فببً المببدح 

 والمكافأة
 4.873 3.044 0.048 3.487 33.077 3.333 

6 
لبببدي قبببدرة فبببً فهبببم مشببباعر واحاسبببٌس 

 طرٌق لغة العٌونالالعبٌن عن 
 4.709 3.449 0.048 3.487 33.594 3.333 

7 
لبدي القببدرة فببً اسببتخدام اللغببة بشببكل سببلٌم 
ومببؤثر فببً نفببوس السببامعٌن مببن الالعبببٌن 

 والكادر التدرٌبً
 4.780 3.499 0.780 3.939 5.366 3.333 

8 
مببببن خببببالل االتصببببال اعمببببل علببببى حببببل 
المشبببببكالت واتخببببباذ القبببببرارات بصبببببورة 

 3.333 4.996 3.939 0.780 3.473 4.696 جماعٌة مع الالعبٌن والكادر التدرٌبً 
لدي قدرة على حبل رمبوز السبلوك اللفوبً  9

 3.334 9.570 3.759 0.709 3.605 4.034وغٌببر اللفوببً مببن قبببل الالعبببٌن والكببادر 
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 التدرٌبً
 

33 
اعمل علبى تعزٌبز مهبارات االسبتماع لكبً 
ٌسبباعدنً ذلببك فببً االسببتجابة بشببكل جٌببد 
اثنبببباء االتصببببال مببببع الالعبببببٌن والكببببادر 

 التدرٌبً
 4.599 3.533 0.659 3.487 6.383 3.333 

33 
اسببتخدم االلفبباو والكلمببات البسببٌطة وغٌببر 
المعقببدة فببً التواصببل مببع الالعبببٌن وبقٌببة 

 الكادر التدرٌبً
 4.478 3.533 0.930 3.988 4.596 3.333 

اعمبببل علبببى تعلبببم مفبببردات لغبببات جدٌبببدة  39
 3.339 0.009 3.535 0.930 3.537 4.405 للتواصل مع الالعبٌن االجانب

ث ههةص ػلههن ثن ياههون ثالتصهها  وثيهه ا  30
 3.333 4.993 3.535 0.930 3.669 4.565 باةلاجثتي وتو يلاتي لالػبين

34 
بةةةةين احةةةةرص عمةةةة  ان يكةةةةون ىنةةةةاك توافةةةةق 

حركةةات الاسةةد والكممةةات عنةةد التوالةةل مةة  
 3.333 6.993 3.537 0.405 3.669 4.565 ال عبين

 

معامل ارتباط درجت الفمزة بالذرجت الكلُت للمذىر الفزعٍ الذٌ تىتمٍ الُـه     3-9-3
 -) االتضاق الذاخلٍ ( :

يعةد اياةةاد الع  ةةة ا رتباطيةة بةةين دراةةة ال قةرة الواحةةدة والمامةةوع الكمةي لةةدراات المحةةور الةذي تنتمةةي اليةةو  
وتعني ان كل فقرة من ال قرات تسير في ن س المسةار  المقاييس المستادمةاحد اساليب التحميل ا حلائي ل قرات 

تحةةةمن ماموعةةةة مةةةن الماةةةا ت  ةةةام الباحةةةث ت المقةةةاييس المسةةةتادمة. ولكةةةون (3) ككةةةل  المقةةةاييسسةةةير فيةةةو تالةةةذي 
باسةةتاراج الع  ةةة التةةي تةةربط ال قةةرة الواحةةدة بةةالماموع الكمةةي لةةدراات المحةةور الةةذي تنتمةةي اليةةو مةةن اةة ل حسةةاب 

( مدرب , وفةي حةوت ذلةك يةتم حةذا ال قةرة  73معامل ا رتباط البسيط بيرسون حفراد عينة البنات البال  عددىم ) 
رتباطيةةا بالدراةةة الكميةةة واطئةةا لكونيةةا   تقةةيس السةةمة التةةي يقيسةةيا ا اتبةةار ككةةل . ولمعرفةةة التةةي يكةةون معامةةل ا

          ( عنةةةةد دراةةةةة حريةةةةة  3,90الد لةةةةة ا حلةةةةائية فقةةةةد تةةةةم مقارنتيةةةةا مةةةة   يمةةةةة معامةةةةل ا رتبةةةةاط الادوليةةةةة البالاةةةةة )  
 (.  7( كما مبين في الادول ) 3,35( ومستوس د لة )   68)  
 
 
 

                                      
 . 53,ص 3985, القاىرة , دار المعارا الاامعية ,  القياس التاريبي في عمم الن س والتربية( عبد الرحمن محمد عيسوي :  3)
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 (  7جذول ) 

 يبين قيًت يعايم ارتباط كم فقزة بانًجًوع انكهي نذرجاث انًجال انذي تنتًي انيه

 
 

 مقياس السموك القيادي 
 الحديثة اساليب وطرق التدريبمجال استخدام 

ارتباط ال قرة  ت
 بالماال

ارتباط ال قرة  الد لة
 بالمقياس

ارتباط ال قرة  ت الد لة
 بالماال

ال قرة  ارتباط الد لة
 بالمقياس

مستوس 
 الد لة

 معنوي 3.893 معنوي 3.930 9 معنوي 3.909 معنوي 3.930 3
 معنوي 3.708 معنوي 3.840 33 معنوي 3.949 معنوي 3.997 9
 معنوي 3.666 معنوي 3.769 33 معنوي 3.997 معنوي 3.990 0
 معنوي 3.707 معنوي 3.848 39 معنوي 3.860 معنوي 3.880 4
 معنوي 3.633 معنوي 3.744 30 معنوي 3.933 معنوي 3.864 5
 معنوي 3.789 معنوي 3.785 34 معنوي 3.847 معنوي 3.849 6
 معنوي 3.855 معنوي 3.878 35 معنوي 3.805 معنوي 3.939 7
      معنوي 3.833 معنوي 3.863 8

 القرار اتخاذفي  مرونةال مجال
ارتباط ال قرة  ت

 بالماال
ال قرة ارتباط  الد لة

 بالمقياس
ارتباط ال قرة  ت الد لة

 بالماال
ارتباط ال قرة  الد لة

 بالمقياس
مستوس 
 الد لة

 معنوي 3.775 معنوي 3.686 8 معنوي 3.894 معنوي 3.896 3
 معنوي 3.830 معنوي 3.834 9 معنوي 3.073 معنوي 3.563 9
 معنوي 3.930 معنوي 3.894 33 معنوي 3.853 معنوي 3.857 0
 معنوي 3.898 معنوي 3.845 33 معنوي 3.953 معنوي 3.933 4
 معنوي 3.807 معنوي 3.840 39 معنوي 3.939 معنوي 3.845 5
 معنوي 3.866 معنوي 3.803 30 معنوي 3.765 معنوي 3.730 6
 معنوي 3.865 معنوي 3.843 34 معنوي 3.809 معنوي 3.833 7

 م  اع اء الهيئة االدارية والكادر التدريبي والالعبين مجال العالقات االجتماعية
مستوس ارتباط ال قرة  الد لةارتباط ال قرة  ت الد لةارتباط ال قرة  الد لةارتباط ال قرة  ت
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 الد لة بالمقياس بالماال بالمقياس بالماال
 معنوي 3.933 معنوي 3.949 9 معنوي 3.894 معنوي 3.939 3
 معنوي 3.897 معنوي 3.996 33 معنوي 3.868 معنوي 3.933 9
 معنوي 3.897 معنوي 3.934 33 معنوي 3.843 معنوي 3.938 0
 معنوي 3.893 معنوي 3.853 39 معنوي 3.899 معنوي 3.946 4
 معنوي 3.897 معنوي 3.893 30 معنوي 3.808 معنوي 3.898 5
 معنوي 3.935 معنوي 3.997 34 معنوي 3.865 معنوي 3.996 6
 معنوي 3.933 معنوي 3.930 35 معنوي 3.873 معنوي 3.938 7
      معنوي 3.894 معنوي 3.930 8

 

 كفاءة الذات الريا يةمقياس 
 المعرفة الريا يةكفاءة مجال 

ارتباط ال قرة  ت
 بالماال

ارتباط ال قرة  الد لة
 بالمقياس

ارتباط ال قرة  ت الد لة
 بالماال

ارتباط ال قرة  الد لة
 بالمقياس

مستوس 
 الد لة

 معنوي 3.795 معنوي 3.873 9 معنوي 3.839 معنوي 3.894 3
 معنوي 3.806 معنوي 3.875 33 معنوي 3.934 معنوي 3.895 9
 معنوي 3.847 معنوي 3.805 33 معنوي 3.908 معنوي 3.946 0
 معنوي 3.888 معنوي 3.934 39 معنوي 3.785 معنوي 3.835 4
 معنوي 3.859 معنوي 3.997 30 معنوي 3.895 معنوي 3.899 5
 معنوي 3.880 معنوي 3.878 34 معنوي 3.869 معنوي 3.894 6
 معنوي 3.843 معنوي 3.885 35 معنوي 3.785 معنوي 3.769 7
      معنوي 3.773 معنوي 3.806 8

 النفسية الكفاءة مجال
ارتباط ال قرة  ت

 بالماال
ارتباط ال قرة  الد لة

 بالمقياس
ارتباط ال قرة  ت الد لة

 بالماال
ارتباط ال قرة  الد لة

 بالمقياس
مستوس 
 الد لة

 معنوي 3.878 معنوي 3.939 9 معنوي 3.936 معنوي 3.878 3
 معنوي 3.933 معنوي 3.996 33 معنوي 3.943 معنوي 3.907 9
 معنوي 3.807 معنوي 3.873 33 معنوي 3.863 معنوي 3.895 0
 معنوي 3.845 معنوي 3.876 39 معنوي 3.886 معنوي 3.866 4
 معنوي 3.877 معنوي 3.937 30 معنوي 3.875 معنوي 3.890 5
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 معنوي 3.850 معنوي 3.939 34 معنوي 3.865 معنوي 3.853 6
 معنوي 3.847 معنوي 3.939 35 معنوي 3.937 معنوي 3.939 7
      معنوي 3.843 معنوي 3.897 8

 االجتماعية ءةالكفا مجال
ارتباط ال قرة  ت

 بالماال
ارتباط ال قرة  الد لة

 بالمقياس
ارتباط ال قرة  ت الد لة

 بالماال
ارتباط ال قرة  الد لة

 بالمقياس
مستوس 
 الد لة

 معنوي 3.870 معنوي 3.850 8 معنوي 3.990 معنوي 3.939 3
 معنوي 3.898 معنوي 3.894 9 معنوي 3.835 معنوي 3.883 9
 معنوي 3.833 معنوي 3.855 33 معنوي 3.736 معنوي 3.774 0
 معنوي 3.830 معنوي 3.865 33 معنوي 3.839 معنوي 3.888 4
 معنوي 3.865 معنوي 3.880 39 معنوي 3.873 معنوي 3.853 5
 معنوي 3.839 معنوي 3.843 30 معنوي 3.833 معنوي 3.875 6
 معنوي 3.859 معنوي 3.996 34 معنوي 3.805 معنوي 3.874 7

 االتصال مهارات مجال
ارتباط ال قرة  ت

 بالماال
ارتباط ال قرة  الد لة

 بالمقياس
ارتباط ال قرة  ت الد لة

 بالماال
ارتباط ال قرة  الد لة

 بالمقياس
مستوس 
 الد لة

 معنوي 3.806 معنوي 3.809 8 معنوي 3.899 معنوي 3.899 3
 معنوي 3.877 معنوي 3.887 9 معنوي 3.907 معنوي 3.995 9
 معنوي 3.935 معنوي 3.999 33 معنوي 3.939 معنوي 3.893 0
 معنوي 3.886 معنوي 3.939 33 معنوي 3.896 معنوي 3.904 4
 معنوي 3.888 معنوي 3.930 39 معنوي 3.867 معنوي 3.930 5
 معنوي 3.885 معنوي 3.930 30 معنوي 3.803 معنوي 3.894 6
 معنوي 3.854 معنوي 3.879 34 معنوي 3.883 معنوي 3.896 7
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 -دضاب االصش العلمُت للممُاس :  3-11
 -الصذق : 3-11-1

ع يعد اللدق من المعايير الميمة لاودة ا اتبار حيث يشير ال  مةدس الد ةة التةي تقةيس بيةا أداة القيةاس  
استادم الباحث الطرائق التالية لمتحقق من . ولملدق انواع عديدة و د (3) السمة او الظاىرة التي وحعت لقياسيا ع

 لدق مقياسو .

 صذق احملتىي :  3-11-1-1
عييةةدا لةةدق المحتةةوس الةة  معرفةةة مةةدس تمميةةل ا اتبةةار أو المقيةةاس لاوانةةب السةةمة أو اللةة ة أو القةةدرة  

. (9) كميةةا ع  المطمةةوب  ياسةةيا وعمةةا إذا كةةان ا اتبةةار أو المقيةةاس يقةةيس اانبةةا محةةدد مةةن ىةةذه الظةةاىرة أم يقيسةةيا
عمة  مامةوع مةن الابةرات  المقةاييس المسةتادمة فقةراتولمتحقق من ىذا النوع مةن اللةدق لاةأ الباحةث الة  عةرت 

والماتلةةةين لتحديةةةد لةةة حيتيا وحسةةةاب احىميةةةة النسةةةبية لكةةةل ماةةةال وبيةةةان  ةةةدرتيا عمةةة   يةةةاس السةةةموك القيةةةادي 
لةةيافة د يقةةة وتةةم عرحةةيا عمةة  ماموعةةة ااةةرس مةةن  المقةةاييسوالك ةةاتة الذاتيةةة لممةةدربين مةةم  ةةام بلةةيافة فقةةرات 

الابرات والماتلين لبيان ل حيتيا وارتباطيا بالمحور الذي يممميةا بعةد ذلةك تةم اسةتبعاد ال قةرات التةي لةم تحلةل 
 عم  النسبة المقبولة من ات اق الابرات . 

 

 -صذق البىاء :  3-11-1-3
ي ويقلةةد بةةو  ةةدرة المقيةةاس عمةة   يةةاس تكةةوين فرحةةي او يطمةةق عمةة  لةةدق البنةةات لةةدق التكةةوين ال رحةة 

 .(0) م يوم ن سي او سمة معينة 
 

 : الثباث   3-11-2
 - ام الباحث باتباع ا اراتات التالية : المقاييس المستادمةلمتحقق من مبات  

 
                                      

,  9336, القةةةاىرة , مركةةةز الكتةةةاب لمنشةةةر ,  3, ط المةةةدال الةةة  القيةةةاس فةةةي التربيةةةة الرياحةةةية محمةةةد نلةةةر الةةةدين رحةةةوان : ( 3) 
 . 377ص
, القةةاىرة , دار ال كةةر القيةةاس فةةي التربيةةة الرياحةةية وعمةةم الةةن س الرياحةةي محمةةد حسةةن عةة وي , محمةةد نلةةر الةةدين رحةةوان :  ( 9)

 . 958, ص 3988العربي , 
 . 98, ص 3994, القاىرة , دار المعرفة ,  شالية ياس المحمد شحاتو ربي  :  ( 0)
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 أوال : التجزئت الىصفُت :
وفييا يتم الحلةول عمة  دراةة فرعيةة لكةل ع تعد التازئة النل ية مؤشرا لقياس ا تساق الداامي ل اتبار  

مةةن النلةة ين مةةم يةةتم حسةةاب معامةةل ا رتبةةاط بةةين ىةةذين النلةة ين ويكةةون معامةةل ا رتبةةاط مؤشةةرًا لمبةةات نلةةا 
 .(3) ا اتبار الذي يتم تلحيحو باستادام معادلة سبيرمان براونع 

الة  نلة ين اشةتمل النلةا ا ول  لممقةاييس المسةتادمةلذلك  ام الباحث بتقسيم فقرات الماا ت ال رعيةة  
عم  ال قرات ذات ا ر ام ال ردية واشتمل النلا الماني عم  ال قرات ذات ا ر ام الزواية . بعد ذلةك تةم اسةتاراج 
معامةةل ا رتبةةاط البسةةيط بيرسةةون لمامةةوع دراةةات نلةة ي ا اتبةةار ولكةةون ىةةذه القةةيم تممةةل معةةام ت مبةةات نلةةا 

مبةةات لك  ةةام الباحةةث بتلةةحيحيا باسةةتادام معادلةةة سةةبيرمان بةةراون لمحلةةول عمةة  ا اتبةةار لمماةةا ت ال رعيةةة لةةذ
 ( .  8الادول )  ا اتبار ككل وكما مبين في

 
 (  8جدول ) 

 يبين معبمالت ثببت االختببر ببلتجزئة النصفية مع معبمل التصحيح 

 
 

 السلوك القيادي مقياس

 التصحٌي بعد الثبات التصحٌي قبل الثبات المجاالت ت

 3,948 3,933 الحديمة اساليب وطرق التدريبماال استادام  0
 3,995 3,863 اتااذ القرارفي ماال مرونة  0
م  اعحات الييئة  ماال الع  ات ا اتماعية 3

 3,954 3,933 ا دارية والكادر التدريبي وال عبين
 

 الذاتية ءةالكفا مقياس

 التصحٌي بعد الثبات التصحٌي قبل الثبات المجاالت ت

 3,958 3,939 المعرفة الرياحية ك اتة ماال 0
 3,943 3,888 ماال الك اتة الن سية 0
 3,944 3,894 ا اتماعية تةماال الك ا 3
 3,945 3,896 ماال ميارات ا تلال 4

 

                                      
 .  944-940, ص ملدر سبق ذكرهموس  النبيان :  ( 3)
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 -ثاوُا : معادلت ألفا كزووبار :

ع يتم اسةتادام ىةذه الطريقةة  سةتاراج معامةل المبةات فةي الحةا ت التةي يكةون فييةا تقةدير الةدراات مةرتبط  
عمة  ميةزان  المقةاييس المسةتادمةبنوع استاابة افراد العينة والتي تق  حمن مستويات متعددة كا سةتاابة لعبةارات 

بدراةةة  ميمةةة اةةدًا ( حيةةث  –بدراةةة  ميمةةة   –ة بدراةةة متوسةةط –بدراةةة كبيةةرة  –تقةةدير ممةةل    ) بدراةةة كبيةةرة اةةدًا 
واد كرونباخ ان ىذا المعامل يعد مؤشرًا لمتكافؤ أي يعطي  يمةا تقديريةة ايةدة لمعامةل التكةافؤ الة  اانةب ا تسةاق 

 . (3) الداامي او التاانسع 
 ( .  9 و د تم حساب معامل المبات باستادام معادلة أل ا كرونباخ وكانت النتائج كما في الادول )

 

 (  9جذول ) 

 يبين يعايالث ثباث االختبار نًجاالث انًقياسين باستخذاو يعادنت انفا كزونباخ

 
 مقياس السلوك القيادي            

 
 

 كرونباخ معامل ال ا ا داري ت
 3,939 الحديمة اساليب وطرق التدريبماال  3
 3,935 اتااذ القرار في مرونةالماال  9
م  اعحات الييئة  ا اتماعية ماال الع  ات 0

 3,999 ا دارية والكادر التدريبي وال عبين
       

 مقياس كفاءة الذات الرياضية             

 

 كرونباخ الفا معامل االداري ت

 3,930 المعرفة الرياحيةك اتة ماال  0
 3,979 ماال الك اتة الن سية 0
 3,943 ا اتماعية تةماال الك ا 3
 3,869 ميارات ا تلالماال  4

                                      
, القةاىرة , دار  3, أساسةياتو وتطبيقاتةو وتواياتةو المعالةرة , ط القيةاس والتقةويم التربةوي والن سةي( ل ح الدين محمود ع م :  3)

 . 366-365, ص 9333ال كر العربي , 
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 -مىضىعُت املمُاس :  3-11-3

تعةةد المقةةاييس المعتمةةدة مقةةاييس موحةةوعية لواةةود م تةةاح تلةةحيح ااابةةات المةةدربين حةةمن ميةةزان تقةةدير  
بدراةةة  ميمةةة اةةدًا (  –بدراةةة  ميمةةة   –بدراةةة متوسةةطة  –بدراةةة كبيةةرة  –) بدراةةة كبيةةرة اةةدًا اماسةةي مةةن البةةدائل 
( ليذه البدائل عم  التوالي وبذلك تم التولةل الة  اعةداد اللةورة النيائيةة لمقيةاس  3,9,0,4,5واعطيت الدراات )

 لدس مدربي اندية الدراة الممتازة بكرة القدم . السموك القيادي وك اتة الذات الرياحية

 :.  خططً    ا  فمقٌ ا  3-11

 ثلتصةفثلطططي لج  الػبي ث جيم ثلجوةي ثلممتاع باةو ثلقجب تب ثػتماج مقياف  ثلتصةففيما يطص مقياف 

  : وثلاي يتيمن ( 0210ا  ثلاي ثػجم  ػوجو ( ثلطططي 
 ااتبار التلرفات الاططية: اسم االختبار 

 
الممتاز بكرة  عبي اندية الدوري العرا ي الاططي لدس  التلرا: التعرا عم  مستوس  الهدف من االختبار

 القدم .
 ا اتبار . حداترلاص ,ساعة تو يت ,  اعة لاموس ال عبين   أ  م: استمارة ااتبار ,  األدواتاالمكانات و 

 
توحيحية تممل عشرة موا ا اططية  أشكال: تحتوي ا ستمارة الاالة با اتبار عم   االختبار طريقة تنفيذ

وياتار الاواب اللحيح وذلك  بتركيز عالً  ااشكالن ينظر ال  ولكل مو ا م ث حا ت يطمب من ال عب ا
الع  ات  أدراك ا اططية حيث يتطمب من ال عب ا( عم  ا اتيار اللحيح ولعشرة مو √بوح  ع مة )

  ( د يقة  33بين )  الو ت الاالة بكل مو ا من الموا ا و ت ا اابة عن ا شكال التوحيحية في ا ستمارة
 

 لكل مو ا .  (3( وا ل دراة )0: أعم  دراة يحلل عمييا الماتبر ) التسجيلطريقة 
 . (33( وا ل دراة يحلل عمييا الماتبر )03أعم  دراة يحلل عمييا الماتبر )

                                      
 (6ممحق ) ينظر 
( )   ( 7ينظر ممحق ) 

 تةةةأمير تمرينةةةات المعةةب الطةةةولي والعرحةةةي لتطةةةوير بعةةةت المتايةةرات البدنيةةةة والمياريةةةة والعقميةةةة والتلةةةرا ,  عمةةاد عةةةودة اةةةودة
 .9335, اطروحة دكتوراه , اامعة القادسية ,  كرة القدمالاططي ل عبين الشباب ب
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  : انتجزبت انزئيسيت  3-12

( الػ  للفتةو من 102( مجةباً و  02بؼج ثاتما  إ ةث ثت ب ا  ثلمقاييف تب تطبيقلا ػلن ػي م ثلتطبيق وبوثقغ   

. ليتب بؼج الك  مغ ثالهتماةثت وتفةيع بيا اتلا للتوص  ثلن ت قيق  0201/  8/ 0ولغايم  0201/  0/ 12

 ثهجثف ثلب   .

 :االدصائُت  الىصائل  3-13
 الوسائل ا حلائية التالية:(  ستاراج  SPSSالحقيبة ا حلائية ) اعتمد الباحث عم  

 الوسط الحسابي . -3
 
 االنحراف المعياري . -2
 
 ( لمعينات المستقمة .  T.TESTاختبار ) -3
 
 معامل االرتباط البسيط لبيرسون .-4
 
 كرونباخ .  –معادلة ألفا -5
 
 .  2اختبار كأ-6
 
 براون .  –معادلة سبيرمان -7
 
 النسبة المئوية . -8
 
 األهمية النسبية . -9
 

 النسبة المئوية لألهمية النسبية . -11
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 عزض النتائج وحتليلها ومناقشتها  4
 .عزض النتائج وحتليلها 4-1
 مناقشت النتائج. 4-2
4-1-1  

َ
 التىصيف اإلحصائي لتىسيعاث متغرياث البحث

 نتائج مصفىفت االرتباطاث البينيت  ومناقشتعزض وحتليل  4-1-2
اخلططي  والتصزفمناقشت نتائج عالقت االرتباط بني السلىك القيادي  4-2-1

 .لالعبني
 والتصزفمناقشت نتائج عالقت االرتباط بني كفاءة الذاث الزياضيت  4-2-2

  لالعبني اخلططي
أجياااد عالقاات االرتباااط بااني كفاااءة الااذاث الزياضاايت والساالىك القيااادي  4-1-3

 . اخلططي لالعبني : والتصزفللمدربني 
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 عزض النتائج وحتليلها ومناقشتها    4
 عزض النتائج وحتليلها.  4-1
4-1-1  

َ
 : التىصيف اإلحصائي لتىسيعاث متغرياث البحث

 

 (01جدول )
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة البحث في المتغيرات المبحوثةيبين                   

 
 اللتواء اقل درجة اعمى درجة االنحراف  الوسط المتغيرات ت

 0,609 754,000 742,000 77,965 788,958 السموك القيادي 7

 0,057- 798,000 777,000 74,567 740,697 الرياضية الذات ءةكفا 7

 0,590- 70,000 20,000 2,777 76,797 الخططي التصرف 2
 

، السموك القيادي ( لمدربي  الرياضيةالذات  ءة( يبين أن الوسط الحسابي لمتغيرات المبحوثة  ) كفا70الجدول )

، 740.697لالعبي كرة القدم لمدوري الممتاز ، جاء بمقدار )  الخططي التصرفاندية الدوري الممتاز بكرة القدم و 

( عمى التوالي 2.777، 77.965،   74.567( عمى التوالي ، وبانحراف معياري مقداره ) 76.797،  788.958

.  
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االوساط احلسابيت واالوسااط الفزضايت دلتغارياث الفزوق وعزض وحتليل ومناقشت  2 -1 -4
 البحث

 

 (77جدول ) 
 لممتغيرات المبحوثة يبين االوساط الحسابية واالوساط الفرضية

الوسط  المتغير ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

قيمة ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الخطأ

مستوى 
 الداللة

 77,965 788,958 السموك القيادي 7
727 

 معنوي 0,000 779 77,277

 
 74,567 740,697 كفاءة الذات الرياضية 7

774 
79,477 779 0,000 

 معنوي

الخططي التصرف 2  76,797 2,777 
70 

 معنوي 0,000 779 77,697

 

( 788,958)عينة البحث في السموك القيادي قد بمغت  ألفراد( ان قيمة الوسط الحسابي  77يبين لنا الجدول ) 

( وبالمقارنة بين المتوسطين  727أما قيمة الوسط الفرضي فقد بمغت )(  77,965 ) معياري مقداره وبانحراف

ستخدم االختبار إيتضح أن الوسط الحسابي لمعينة أعمى من الوسط الفرضي وألجل اختبار داللة الفروق احصائيًا 

مما يدل عمى  (0,05 ) ( وان قيمة مستوى الداللة اقل من 77,277) ت المحسوبة ( ) ، حيث بمغت قيمة التائي

 مدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة القدم درجة جيدة من السموك امتالكوىذا يعني  لسموك القيادي وجود فروق معنوية

. فقد ظيرت اىمية دراسة القيادات الرياضية ودورىا في تحريك ىذا التنظيم االجتماعي الميم عمى أسسس  القيادي

داف المجتمع وذلك من خالل استخدام مجموعة من االساليب القيادية المتعددة عممية تؤدي في النياية الى تحقيق اى

الرياضية بوصفيم معبرًا حقيقًا عن التطمعات المشروعة في والتي تمثل في جوىرىا تعبيرًا عن طبيعة تمك القيادات 
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اممة وتحقيق االنجاز ة الشقدم والنيوض في العممية القيادية والمتمثمة بتطوير االداء والممارسة الرياضيالت

 وين معمو من يستطيع كسب تعاون العامىفي أن القائد الناجح  7( القريوتي و)ذا ما يشير إليىو  7.االفضل

  . ميدافىم وتحقيق أليداف التنظيم يكون نجاح شخصي لىم أليم بان في تحقيقيم واقناعيوتحقيق التجانس بين

الوسط الحسابي ألفراد عينة البحث في كفاءة الذات الرياضية  قد بمغت ( ان قيمة  70كما يبين لنا الجدول ) 

( وبالمقارنة بين  774أما قيمة الوسط الفرضي فقد بمغت )( 74.567( وبانحراف معياري مقداره ) 740.697)

إستخدم المتوسطين يتضح أن الوسط الحسابي لمعينة أعمى من الوسط الفرضي وألجل اختبار داللة الفروق احصائيًا 

مما (  0,05 ) ( وان قيمة مستوى الداللة اقل من79.477االختبار التائي ، حيث بمغت قيمة ) ت المحسوبة ( )

يدل عمى وجود فروق معنوية وىذا يعني إمتالك مدربي اندية الدرجة الممتازة بكرة القدم درجة جيدة من كفاءة الذات 

الكفاءة  عمىواخيرًا في مينة تعتمد اواًل  اضييلممدرب الر  ةيقيخبرة "تطب اضييالر  بيمينة التدر  حيث تعد الرياضية .

 بيلفيم عمم التدر  ةيمقدره عال عمى كونيان  ويمن قبل العمل في ىذه المينة ، عم وأن تتوافر في جبيالتي  الذاتية

 (7) . نيالالعب تخبرا ويوتوج ميالمتصمة بتنظ ةيالفناالجراءات و  بياستخدام الطرق واألسال ةيفيوكذلك ك

الخططي  قد بمغت  التصرف( ان قيمة الوسط الحسابي ألفراد عينة البحث في  70كما يبين لنا الجدول ) 

( وبالمقارنة بين  70أما قيمة الوسط الفرضي فقد بمغت )( 2.777( وبانحراف معياري مقداره )76.797)

المتوسطين يتضح أن الوسط الحسابي لمعينة أعمى من الوسط الفرضي وألجل اختبار داللة الفروق احصائيًا إستخدم 

مما  ( 0,05 ) ( وان قيمة مستوى الداللة اقل من77.697االختبار التائي ، حيث بمغت قيمة) ت المحسوبة ( )

اندية الدرجة الممتازة بكرة القدم  العبي امتالكوىذا يعني الخططي لصالح التصرف يدل عمى وجود فروق معنوية 

وىذا وىذا ما يؤكد امتالك الالعبين لمستوى جيد من بعض المواقف الخططية  . الخططي التصرفدرجة جيدة من 

                                      
7  رسالة ماجستير  جامعة الموصلالسموك القيادي وعالقتو بالرضا عن العمل لدى مدرسي التربية الرياضية في : السياف نقي حمزة ،

 . 7006غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصل ، 
7 : عمان ، االردن . ، دار الشروق لمنشر والتوزيع السموك القيادي ، دراسة لمسموك االنساني الفردي والجماعي في المنظمات المختمفةمحمد قاسم القريوتي ، 
 .7997، منشأة المعارف ،  ةي: االسكندر  بياسس العمل في مينة التدر  اضييالمدرب الر ن ؛ زكي محمد و محمد حس (7)
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يعد من أعقد أنواع التفكير الذي يتعرض لو  الخططي التصرفبأن  7(7007يتفق مع ما ذىب إليو )حماد، 

الالعب وعميو فإن خبرات الالعب وسعة خزن المعمومات في الذاكرة ومدى دقة إدراك المواقف التنافسية وسرعة 

إلى أن اكتساب القابمية عمى أداء خطط المعب يتوقف عمى ، تقديرىا تقديرًا صحيحًا لو دور رئيسي في تحديد نتائجو 

و الالعب من معمومات وفن األداء الحركي وخبرات حركية اكتسبيا الالعب أثناء عممية التعمم ، لذا نجد ما يتمتع ب

ليذا المستوى من بعض المواقف الخططية نابع من  الممتاز بكرة القدم العراقياندية الدوري أن امتالك العبي 

إلى أن زيادة الخبرة الميدانية  7ا ذىب إليو )طبيل(، وىذا ملمدربييم امتالكيم لتراكم في الخبرات الميدانية السابقة

الخططي لدييم كما  التصرفتؤدي لزيادة الذكاء الميداني لالعبين، وىذا بدوره يؤثر ايجابيا في مستوى لممدربين 

أكثر دقة واكبر في استخداميا في  كمما زادت خبرة الالعب وتوزعت معرفتو أصبحت قدرتو عمى التصرف الخططي

 . تفكيره أداءه سريعا وسيال ويتطورالمستقبل ويصبح 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
7  7007 ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر، القاىرة.7قيادة، ط –تطبيق  –حماد، مفتي إبراىيم: التدريب الرياضي الحديث تخطيط  .

 . 774ص

7 بناء اختبار التفكير الخططي في الثمث اليجومي وعالقتو بالذكاء لالعبي الدرجة الممتازة بكرة القدم،   ، طبيل عمي حسين محمد :
 . 68. ص 7005 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصل.
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 عزض وحتليل ومناقشت نتائج مصفىفت االرتباطاث البينيت. 4-1-3

 ( 12جدول ) 

 يبني مصفىفت االرتباطاث دلتغرياث البحث

 الخططي التصرف السموك القيادي الرياضية الذاتءة كفا 
  7.000 0,677 القيادي السموك

   0,000 الداللة
   7,000 الرياضية الذات ءةكفا

    الداللة
 7,000 0,507 0,465 الخططي التصرف

  0,000 0,000 الداللة
 

لدى العبي  الخططي والتصرف( وجود عالقة ارتباط معنوية بين السموك القيادي لممدربين 77يبين لنا الجدول ) 

       ( ومستوى داللة 0,507اندية الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين ) 

الخططي لدى العبي اندية الدوري العراقي  التصرف( وىذا يعني بزيادة السموك القيادي لممدربين يزداد  0,000) 

 الممتاز بكرة القدم .

الخططي  التصرفلنا الجدول اعاله وجود عالقة ارتباط معنوية بين كفاءة الذات الرياضية لدى المدربين كذلك يبين 

  ( تحت مستوى داللة  0,465لدى العبي اندية الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم حيث بمغت قيمة ىذه العالقة  ) 

الخططي لدى العبي اندية الدوري العراقي  التصرفاد ( اي انو بزيادة كفاءة الذات الرياضية لممدربين يزد 0,000) 

  الممتاز بكرة القدم . لكون عالقة االرتباط طردية ) موجبة (.
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 مناقشت النتائج  4-2

 : اخلططي لالعبني والتصزفمناقشت نتائج عالقت االرتباط بني السلىك القيادي  4-2-1
الخططي لالعبين حيث  والتصرفمعنوية بين السموك القيادي لممدربين  ( وجود عالقة ترتباط 77يبين لنا الجدول ) 

( ولكون نتيجة معامل االرتباط موجبة ىذا يعني 0,000( ومستوى داللة ) 0,507بمغت قيمة معامل االرتباط ) 

ين جيدًا أثر الخططي ، اي انو كمما كان السموك القيادي لممدرب التصرفبزيادة قيمة السموك القيادي لممدربين يزداد 

الخططي ، بمعنى اخر ) مايقوم بو المدرب في التأثير عمى األخرين بالشكل المرغوب  التصرفبصورة ايجابية عمى 

فيو من خالل ابداعو في مجال عممو مستندًا الى الخبرات والقدرات الذىنية التي تجعل من الشخص مصدر اعجاب 

الخططي لالعبين ( . فكمما كان المدرب اكثر  التصرفجابية عمى وقدرة عمى التأثير في االخرين ينعكس بصورة اي

الخططي عمى وجو الخصوص أدى ذلك  تصرفيم تفاعاًل وحضورًا مع الالعبين وكمما كان سموكو موجيًا لتطوير

من يستطيع كسب  ( 7)الى نتائج ايجابية ومرضية عمى مستوى تنفيذ خطط المعب . وىذا ما اشار اليو) القريوتي(

تعاون العاممين معو وتحقيق التجانس بينيم واقناعيم بأن في تحقيق ألىداف التنظيم يكون نجاح شخصي ليم 

ترتبط فاعمية السموك القيادي لممدربين بالتفاعل بين العوامل  (7)وتحقيق اىدافيم . ويؤكد ذلك ) جاسم رحيم عذاري (

محصمة ىذا التفاعل والذي ينعكس بصورة ايجابية عمى قدرات الالعبين والعناصر المؤثرة في ذلك السموك . فيي 

الخططي اثناء المباراة . من متطمبات انجاح عممية  التصرفاثناء االداء  واستجابتيم الصحيحة لمختمف مواقف 

جاه الذي التدريب الرياضي وخاصو سموك المدربين القيادي مع الالعبين ىو االىتمام بيذا السموك وتوجييو باالت

ويرى الباحث ان وجود عالقة ارتباط معنوية بين  الخططي لالعبين لضمان تحقيق اداء جيد . التصرفيخدم 

الخططي لالعبين يعد امرًا منطقيًا ، فالالعب يتأثر بصورة او بأخرى ) مباشرة  والتصرفالسموك القيادي لممدربين 

                                      
 .70ص ، 7989،دار المستقبل لمنشر و التوزيع ، عمان ،  السموك التنظيمي،القريوتيمحمد قاسم  (7)
جامعة   ، دراسات ادارية ، المجمد االول /)العدد االول(،عالقة بعض الخصائص الموقفية  بالسموك القيادي لممديرينجاسم رحيم عذاري ،  (7)

 . 97: ص 7006البصرة ، 
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االخططي وتنفيذ الواجبات  التصرفيجابية في تطوير او غير مباشرة ( بسموك مدربو وىذا لو انعكاساتو اال

 .الخططية الممقاة عمى عاتقو اثناء المباراة

 اخلططي لالعبني: والتصزفمناقشت نتائج عالقت االرتباط بني كفاءة الذاث الزياضيت  4-2-2
الخططي لالعبي اندية  والتصرف( وجود عالقة ارتباط معنوية بين كفاءة الذات الرياضية  77يبن لنا الجدول ) 

( ويعتبر 0,000( ومستوى داللة ) 0,465الدوري العراقي الممتاز  بكرة  القدم  حيث  بمغت قيمة  ىذه  العالقة ) 

مجموعة األحكام الصادرة عن الفرد والتي تعبر عن معتقداتو ذلك الى ان امتالك المدرب كفاءة ذات رياضية  )وىي 

ومرونتو في التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة وتحدي الصعاب ومدى  نةيمع اتيبسموك اميحول قدرتو عمى الق

بيا( .يؤدي الى نتائج ايجابية وينعكس بشكل مباشر عمى اداء الالعبين وخصوصًا إلنجاز الميام المكمف  مثابرتو

كماًل لمعممية التدريبية  الخططي . فتوجيو المدرب لكفاءتو الذاتية بالشكل الذي يكون فيو عامال مساعدًا وم تصرفيم

 الخططي لالعبين وتمكينيم من اداء واجباتيم عمى اكمل وجو . التصرفلو مردودات عديدة منيا تطوير 

تعد كفاءة الذات الرياضية من العوامل الميمة التي تمعب دورًا كبيرًا في زيادة قابمية  Bandura ) (ويشير الى ذلك

وخصوصًا تعمق  االمر الذي يؤثر عمى اداء العبيو وتطوير امكانياتيم وقابمياتيم المدرب عمى العمل بصورة ايجابية

 الخططي  بالتصرفاالمر 

ان كفاءة الذات الرياضية تعد مؤشرًا لقدرة المدرب عمى التحكم بأفعالو وميامو التدريبية  ( Furlongويشير ) .

 تصرفتخاذ القرارات الصحيحة بما يضمن تحقيق عمى مواجية ظروف المنافسة وا القدرةوبالتالي يصبح لديو 

خططي افضل من قبل الالعبين .وعمى ىذا االساس فأن امتالك المدرب لكفاءة ذات رياضية جيدة يؤىمو لقيادة 

فريقة بصورة جيدة وبثقة عالية وأيمانًا منو بقدرتو عمى تطوير امكانيات وقابميات الالعبين الخططية ويمكنيم من حل 

ويرى الباحث ان وجود عالقة  التي تواجييم أثناء االداء سعيًا لتحقيق ىدف الفريق بالفوز في المباراة .المشكالت 

                                      
  −  Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26.  

  )-
 
Furlong M,Esteem Building Versus Publishment: The Effect of self_Esteem Group Counseling on the Behavior of junior High 

School Students Degree,Memorial University of New Found Land,Canada,1996. p165. 
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لالعبين يعد امرًا منطقيًا ، فالالعب يتأثر  الخططي والتصرفارتباط معنوية بين كفاءة الذات الرياضية  لممدربين 

بصورة او بأخرى ) مباشرة او غير مباشرة ( بكفاءة الذات الرياضية لممدرب وىذا لو انعكاساتو االيجابية في تطوير 

 االخططي وتنفيذ الواجبات الخططية الممقاة عمى عاتقو اثناء المباراة . التصرف

اخلططي  والتصزفاءة الذاث الزياضيت والسلىك القيادي للمدربني أجياد عالقت االرتباط بني كف 4-1-4
  لالعبني :

ان اليدددف مددن دراسددة االرتبدداط، ىددو الكشددف عددن قددوة أو درجددة العالقددة بددين المتغيددرات،  فاالرتبدداط يدددل عمددى وجددود 

 عالقة بين تمك المتغيرات. 

والسددموك القيددادي لممدددربين  الرياضددية الددذات  ةءولتحقيددق عمميددة اسددتخراج قددوة العالقددة مددا بددين درجددات المتغيددرات كفددا

 (. 72)  وكما مبين في الجدول الخططي  لعينة البحث، تم استعمال معامل االرتباط المتعدد )بيرسون(. والتصرف

 (  11جدول ) 

والسموك القيادي لممدربين لدى أفراد عينة  الرياضية الذات ءةالخططي وكفا التصرفقيم معامل االرتباط بين يبين 
 البحث

معامل  المتغيرات
 االرتباط

طبيعة 
 االرتباط

الداللة  قيمة )ت(
 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

  الرياضية الذات ءةكفا الخططي التصرف
 معنوي 7.980 77.978 متعدد 0.520

 السموك القيادي لممدربين

 
الخططي ،  التصرف( ، نجد أن قيمة معامل االرتباط بين متغيرات البحث  72عند استعراض نتائج الجدول ) 

     (.0.520والسموك القيادي لممدربين  ، قد بمغت ) الرياضية الذات ءةوكفا

( ، وىي 77.678، فجاءت قيمة )ت( ، المحسوبة بمقدار ) ولمتحقق من معنوية االرتباط ، أستعمل القانون التائي

( ، مما يؤكد 0.05( ، ومستوى داللة ) 778( ، عند درجة حرية )  7.980الجدولية البالغة )  أكبر من القيمة

والسموك القيادي  الرياضية الذات ءةالخططي ، وكفا بالتصرفمعنوية االرتباط وحقيقتو بين متغيرات البحث 

   .لممدربين
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 -في ضوء ما توصل اليو الباحث من نتائج فقد استنتج التالي:
 التصرفلقياس  ةفي البحث صالح ةلممدربين المستخدموكفاءة الذات الرياضية السموك القيادي ي مقياس-8

 الخططي لدى العبي كرة القدم. 

 التصرفأثبتت نتائج ىذه الدراسة فاعمية السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لممدربين في تطوير -2

 الخططي لدى العبي اندية الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

 لممقياسين القدرة عمى معرفة السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لدى المدربين .-3

 
 -النصياا  :  5-2

 الخاص بمدربي كرة القدم . عمى اعتماد مقياسي السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضيةيوصي الباحث  -1

 اندية لمدربي التدريبية راتالدو  ضمن اتر محاض بتخصيص القدم لكرة المركزي اقيعر ال االتحاد قيام -2

 .لممدربين وكفاءة الذات الرياضية القيادي السموكبميارات  لمتعريف الممتازالعراقي  الدوري

 أجراء دراسات مشابيو لفعاليات اخرى.-3
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كفاءة الذاتية في القراءة وعالقتيا باستخدام استراتيجيات القراءة لدى الاحمد العموان ورندة المحاسنة:  -1

 .411, ص 8111, 4المجمة االردنية في العموم التربوية , العدد , عينة من طمبة الجامعة الياشمية
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 .  81ص  ,1998
 أساليب ضوء في  جامعة الموصل كميات القسام التنظيمي المناخ تقويم ,م الخياطالرحي عبد اسماء -3

 53,ص1995 , التربية كمية, الموصل جامعة, ماجستير رسالة , فييا لقيادةا
, 1998ر العربي , القاىرة , , دار الفك: فسيولوجيا التدريب الرياضي ابو العال احمد عبد الفتاح  -4

 .  891ص
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 . 91: ص 8116المجمد االول / ) العدد االول ( , جامعة البصرة , 
,  السموك القيادي وعالقتو ببعض المتغيرات , اطروحة دكتورا في االدارة العامةحامد جياد لكبيسي,  -6

 14,ص1999جامعة بغداد , كمية االدارة واالقتصاد , 
ا بالتنظيم الذاتي المعرفي لدى طمبة المرحمة الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتيحسين موسى عبد :  -7

, رسالة ماجستير, جامعة بابل , كمية التربية لمعموم االنسانية قسم العموم التربوية والنفسية  االعدادية
,8113 . 
 شباب ،مؤسسة التنظيمي و ياالدار  و النفسي االجتماع علم في دراسة القيادة، رشوان أحمد الحميد عبد حسين -8

 .00 ،ص0202 ، ةياالسكندر  ، عةالجام

,  مطبعة االتحاد العربي لكرة , االداء الكامل لالعب كرة اليدحسن ابو االسود ومحمد محمود مرزوق -9
   1988اليد, القاىرة , 

, رسالة ماجستير , الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتيا بالممارسات الوالدية الداعمةخالد شاكر:  -01
 . 61, ص8114عمان,-الجامعة االردنية
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, عمان , دار الفكر العربي  البحث العممي , مفيومو , اساليبو , ادواتوذوقان عبديات وأخرون :  -11
 .  161, ص 1988لمنشر والتوزيع , 

, جامعة الموصل , مديرية دار الكتب  مناىج البحث في التربية الرياضيةريسان خريبط مجيد :  -18
 . 41 , ص 1987لمطباعة والنشر , 

, كمية التربية , جامعة عين الشمس , مصر ,  االنسان وسموكو االجتماعيسيد صبحي ,  -13
 188-181ص
, أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو  القياس والتقويم التربوي والنفسيصالح الدين محمود عالم :  -14

 . 166-165, ص 8111, القاىرة , دار الفكر العربي ,  1المعاصرة , ط
: كرة اليد, دار الكتب لمطباعة والنشر, جامعة الموصل. الحياليو, نوفل محمد الخياط ء ضيا -15

8111 . 
 االولى الطبعة , صرالمعا ياالدار  الفكر ضوء في المدرسية االدارة,المعياطة  العزيز عطاهلل عبد -16

 .792,ص7002 , التوزيع و لمنشر الحامد دار , ,عمان
 أطروحة , وعالقتيا بالرضى الوظيفي االعدادية المدارس لمديري القيادية طاألنما, ذياب غنية عميو -17
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,  تأثير برنامج مقترح باستخدام بعض الميارات المركبة عمى العبي كرة السمةعمي العجمي,  -81
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, االسكندرية , مطبعة جامعة  9, ط تطبيقات -التدريب الرياضي , نظريات عصام عد الخالق ,  -81

 . 11, ص 1999االسكندرية , 
 
تقويم السموك التدريبي لمدربي أندية الدوري  الممتاز والدرجة األولى لكرة , الالمي  عبد اهلل حسين -81 

, اطروحة دكتوراه , غير منشورة , جامعة بغداد , كمية التربية  1996-1995القدم في العراق لمموسم 
 83, ص 1997الرياضية , 

, القاىرة , دار المعارف  ربيةالقياس التجريبي في عمم النفس والتعبد الرحمن محمد عيسوي :  -88
 . 51,ص 1985الجامعية , 
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 .22, ص8911, رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد كلية التربية ,  ةالمدرسين وقادة الطلب
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 .415, ص8117,  54مجمة البحث التربوية , العدد 
,  الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحمة التعميم المتوسطمباركة ميدون :  - -88

 . 86, ص  8113رباح ورقمة ,كمية العموم االنسانية واالجتماعية , رسالة ماجستير , جامعة قاصدي م
 

, 8118, االردن , دار الثقافة ,  1, ط المدخل الى عمم النفس العاممحمد جاسم العبيدي:  -89
 .81ص
 . 03ص، 0191 ، عمان ، التوزيع و للنشر المستقبل ،دار التنظيمي السلوك، القريوتي قاسم محمد -03
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 . 195,ص 8114, 
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 (  1ملحق ) 
أمساء اخلرباء و املختصني الذين مت عزض استمارة لتحذيذ صالحيت جماالث قائمت ب

 املقياسني 
 

 االسم ت
المقب 
 العممي

 
 االختصاص

 المؤسسة

1 
 ا.د احسان حميد عبد

كمية التربية / قسم عمم نفس/ جامعة  عمم النقس التربوي
 القادسية

 /جامعةالبدنية وعموم الرياضةكمية التربية ا ساختبار وقيا ا.د حازم موسى العامري 2
 القادسية

3 
 ا.د عمي صكر جابر

كمية التربية / قسم عمم نفس/ جامعة  عمم النفس التربوي
 القادسية

/جامعة البدنية وعموم الرياضةكمية التربية ا تدريب / كرة قدم ا.د رافد عبد االمير ناجي 4
 بابل 

/جامعة البدنية وعموم الرياضةكمية التربية ا ي / كرة قدمتعمم حرك ا.د ضياء جابر محمد 5
 بابل 

 دم.ا. عالء كاظم عرموط 6
اختبار وقياس/ كرة 

 الطائرة
/جامعة البدنية وعموم الرياضةكمية التربية ا

 القادسية 

 ا.م.د حيدر كريم سعيد 7
عمم النفس الرياضي /كرة 

 قدم
/جامعة البدنية وعموم الرياضةكمية التربية ا

 القادسية

/جامعة البدنية وعموم الرياضةكمية التربية ا اختبار وقياس / كرة قدم ا.م.د ميند ياسر 8
 القادسية

/جامعة البدنية وعموم الرياضةكمية التربية ا االدارة الرياضية ا.م.د ثامر حماد رجو 9
 بغداد 

 دسية القا المديرية العامة لتربية اختبار وقياس دم.ا. عدنان نغيش حسن 11

عمم النفس الرياضي/كرة  .د.ما رأفت عبد االمير كاظم   11
 قدم

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / 
 القادسيةجامعة 

/جامعة البدنية وعموم الرياضةكمية التربية ا االدارة والتنظيم م.دا. ساجت مجيد جعفر 12
 القادسية
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 (2ملحق)
 حذيذ صالحيت جمالث املقياسنيلت اخلرباء واملختصنييىضح رأي السادة 

 جامعة القادسية 
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة 

 الدراسات العميا /الماجستير
 

 استبيان مجاالت مقياسي السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لمدربين كرة القدم
 

 ......المحترم :االستاذ الفاضل الدكتور ...............................................
 تحية طيبة :

السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لممدربين وعالقتهما باألداء   يروم الباحث اجراء بحثو الموسوم 
 الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. لدى العبيالخططي 

فقد حرص عمى ان يستشيركم  ولما نجده في رأي جنابكم الكريم االثر البالغ والميم في تحقيق المساعدة الفعالة لو
وكفاءة الذات الرياضية السموك القيادي  يأيمانا منو بقدرتكم ومكانتكم العممية في ان تحددوا لو مجاالت مقياس

( امام الصالح منيا مع تأشير اىم المالحظات المعنية  بالتعديل والتغيير  √ المرفق طيا , وذلك بوضع عالمة  )
 . 

  التوفيق يتقديرنا العالي لحضرتكم , واهلل ول مع                               
 االسم الثالثي : 
 المقب العممي :
 االختصاص :
 مكان العمل :

 التاريخ :
                                                                                               

 الباحث                                                                                            
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 السلوك القيادي

 نظر وجهة من القٌادي السلوك ٌعرف لذلك ، تابعٌه قبل من وٌدرك اإلداري القائد ٌنتهجه الذي االسلوبهو  

(heller gel )للمجتمع العامة األهداف لتحقٌق وصوال الجماعة نشاط على القائد ٌمارسها التً التأثٌر عملٌة بأنه  
 . 

 ٌحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح المجال ت

العالقااااات االجتمامٌاااااب ماااام الالم اااااٌ   الماااااد  ٌ   اوال

  امضاء الهٌئب االدا ٌب

   

     ط ائق التد ٌب الحدٌثب : اسالٌب  استخدام ثانٌا

    التفاعل والتواصل مع الالعبٌن ثالثا

    تقوٌم نتائج التدرٌب رابعا

    المرونة فً اتخاذ القرار خامسا

ساد

 سا

    مراعاة الفروق الفردٌة

    قراءة متغٌرات التدرٌب والمنافسة سابعا

 

 

 لمجاالت المذكورة اعاله تراه مناسبااضافة أي مجال من غٌر ابإمكان  حظرتك   مالحظب //

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................... املالحق  .....................
 

92 

 كفاءة الذات الرياضية

 فً ومرونته معٌنة بسلوكٌات القٌام على قدرته معتقداته حول عن تعبر والتً الفرد عن الصادرة األحكام مجموعة

 بها المكلف المهام إلنجاز مثابرته ومدى الصعاب والمعقدة وتحدي الصعبة المواقف مع التعامل

 ٌحتاج الى تعدٌل ال ٌصلح ٌصلح االتالمج ت

وتمثل القوانٌن ومستجدات : المع فب ال ٌاضٌبالكفاءة  اوال

  علو التدرٌب واالدارة وعلوم الرٌاضة

   

هً مستوى الحالة البدنٌة الّتً  :الكفاءة ال دنٌب ا  الجسمٌب  ثانٌا

ة ٌعتمد علٌها اإلنسان الّرٌاضً فً مكونات اللٌّاقة البدنٌة الخاص

عن قدرة الفرد وكفاءُته البدنٌة للقٌام بدوره فً وتعبر برٌاضته

 الحٌاة دون إجهاد أو تعب

   

وتمثل قدرات االنتباه والذكاء والتركٌز :  الكفاءة العقلٌب ثالثا

 والموهبة

   

وتشمل السمات الشخصٌة للمدرب الكفاءة النفسٌب :  رابعا

 كاألخالق والمزاج والعوامل الجسمٌة

   

: وتمثل عالقة المدرب مع االعبٌن  الكفاءة االجتمامٌب امساخ

 واالدارة والمجتمع

   

ساد

 سا

وٌشمل االتصال اللفظً وهو الذي مها ات االتصال : 

ٌتم عبر االلفاظ والكلمات وغٌر اللفظً الذي ٌتم عن 

طرٌق لغة الجسد مثل حركات العٌن او االٌدي او 

 الرأس او الكتابة

   

وٌشمل التعرف على مواطن القوة ٌم الذاتً : التق  سابعا

ونقاط الضعف من خالل تقٌٌم كافة جوانب االداء 

 للمدرب

   

    وٌشمل التنبؤ والتوقع لنتائج المستقبلالتن ؤ  الت قم :  ثامنا

 

 اضافة أي مجال من غٌر المجاالت المذكورة اعاله تراه مناسبابإمكان  حظرتك   مالحظب //
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 (3ملحق) 
 املقياسني االهميت النسبيت جملاالث لتحذيذ اخلرباء واملختصنيىضح رأي السادة ي

 
 جامعة القادسٌة 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 الدراسات العلٌا /الماجستٌر

 

استبيان االهمية النسبية لمجاالت مقياسي السلوك القيادي وكفاءة الذات الرياضية 

 لمدربين كرة القدم

 الفاضل الدكتور .....................................................المحترم : االستاذ

 تحية طيبة :

السلوك القيادي وكفاءة الذات الرياضية للمدربين وعالقتهما باألداء ٌروم الباحث اجراء بحثه الموسوم   

 الخططي لالعبي الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

ابكم الكرٌم االثر البالغ والمهم فً تحقٌق المساعدة الفعالة له فقد حرص على ان ٌستشٌركم ولما نجده فً رأي جن

أٌمانا منه بقدرتكم ومكانتكم العلمٌة فً ان تحددوا له األهمٌة النسبٌة  لمجاالت مقٌاسٌن السلوك القٌادي  وكفاءة 

 التً ترونها مناسبة للمجاالت ( على الدرجة √ الذات الرٌاضٌة المرفق طٌا ، وذلك بوضع عالمة    )

  تقديرنا العالي لحضرتكم , وهللا ولي التوفيق مع                               

 

 االسم الثالثً : 

 اللقب العلمً :

 االختصاص :

 مكان العمل :

 التارٌخ :

                                                                                               

 الباحث                                                                                            
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 ادياستبيان االهمية النسبية لمجاالت مقياس السلوك القي       

 
 ت

 

 
 المجاالت

 
 مدى االهمية النسبية

 
 

1 

 
العالقات االجتماعية مع الالعبين والكادر التدريبي 

 واعضاء الهيئة االدارية
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
2 

 
 استخدام اساليب وطرائق التدريب الحديثة

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
3 

 
 المرونة في اتخاذ القرار

     

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 استبيان االهمية النسبية لمجاالت مقياس كفاءة الذات الرياضية

 
 ت 

 

 
 المجاالت

 
 مدى االهمية النسبية

 
 

1 

 
 ومستجدات القوانٌن وتمثل:  الرياضية  المعرفة كفاءة
 الرٌاضة وعلوم واالدارة التدرٌب علوم

 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
2 

 
 للمدرب الشخصٌة السمات وتشمل:  النفسية الكفاءة

  والمزاج كاألخالق
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
3 

 
 االعبٌن مع المدرب عالقة وتمثل:  االجتماعية الكفاءة

 والمجتمع واالدارة
     

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
4 

 
 الذي وهو اللفظً االتصال وٌشمل:  االتصال مهارات

 عن ٌتم الذي اللفظً وغٌر والكلمات االلفاظ عبر ٌتم
 او االٌدي او العٌن حركات مثل الجسد لغة طرٌق
 الكتابة او الرأس

     

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 
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 (4ملحق)
 املقياسني فقزاثلتحذيذ صالحيت  اخلرباء واملختصنييىضح رأي السادة 

 جامعة القادسية 
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة 

 الدراسات العميا /الماجستير
 

 موك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لمدربين كرة القدممقياسي الس فقراتاستبيان 
 

 االستاذ الفاضل الدكتور .....................................................المحترم :
 تحية طيبة :

السموك القيادي وكفاءة الذات الرياضية لممدربين وعالقتهما باألداء   يروم الباحث اجراء بحثو الموسوم 
 الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. دى العبيلالخططي 

ولما نجده في رأي جنابكم الكريم االثر البالغ والميم في تحقيق المساعدة الفعالة لو فقد حرص عمى ان يستشيركم 
وكفاءة الذات الرياضية السموك القيادي  يمقياس فقراتأيمانا منو بقدرتكم ومكانتكم العممية في ان تحددوا لو 

( امام الصالح منيا مع تأشير اىم المالحظات المعنية  بالتعديل والتغيير  √ طيا , وذلك بوضع عالمة  ) المرفق
 . 

  التوفيق يتقديرنا العالي لحضرتكم , واهلل ول مع                               
 االسم الثالثي : 
 المقب العممي :
 االختصاص :
 مكان العمل :

 التاريخ :
                                                                                               

 الباحث                                                                                              
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 استبيان صالحية الفقرات لمقياس كفاءة الذات الرياضية

 الرياضيةكفاءة الذات 

 فً ومرونته  معٌنة بسلوكٌات القٌام على قدرته معتقداته حول عن تعبر والتً الفرد عن الصادرة األحكام مجموعة

 بها المكلف المهام إلنجاز مثابرته ومدى الصعاب والمعقدة وتحدي الصعبة المواقف مع التعامل

 
 ت

 
   

 المجال    

 
     

 الفق ة

 
 الصالحٌب      

 
 

ٌصلح  عد 
  التعدٌل

 ٌصلح
 

 ال ٌصلح

 
1 

 
 
 

كفاءة    
المع فب 
 ال ٌاضٌب

 
لدي اطالع واسع بمستجدات علوم التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة االخرى
 

   

    لدي القدرة على معرفة أراء وافكار الالعبٌن 2

باستطاعتً اكساب الالعبٌن المعرفة الخاصة بالنشاط  3
 الرٌاضً

 

   

 ى ان تكون المعرفة احد مقاٌٌس تقوٌم الالعبٌناعمل عل 4
 

   

لدي المام بالمعلومات والمعارف الرٌاضٌة التً تخص  5
 اللعبة الممارسة 

 

   

اعمل على ان ٌكون الجانب المعرفً احد جوانب التمٌٌز  6
 بٌن العب واخر

 

   

اساعد الالعبٌن على توسٌع مداركهم وفهمهم بواجباتهم اثناء  7
 داءاال

   

لدي المام بكافة التعدٌالت التً تحدث فً قوانٌن النشاط  8
 الممارس وقواعده

 

   

اعمل على تطوٌر مستوى اداء الالعبٌن من خالل  9
 االختبارات المعرفٌة

 

   

1
0 

استطٌع تطوٌر االرادة والقدرة على النقاش مع الالعبٌن 
 والكادر التدرٌبً

 

   

1
1 

ضعٌات ومنهجٌات وادوات جدٌدة فً اتمكن من  ابتكار و
 تدرٌب الالعبٌن

 

   

1
2 

لدي رصٌد معرفً ٌمكننً من اٌجاد حلول شافٌة للمشاكل  
 التً تحدث فً التدرٌب والمنافسات 
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1
3 

لدي قدرة من الكفاءة المعرفٌة تساعد الالعبٌن فً حفظ  
 وتخزٌن المعلومات والمهارات بصورة جٌدة

   

1
4 

    

1
5 

حرص على تقوٌم معرفتً الرٌاضٌة قبل واثناء وبعد ا
 الموسم الرٌاضً

   

      ت

1  
 

الكفاءة   
 النفسٌب

 

ال اتجنب المواقف الرٌاضٌة  التً تحتاج الى تحدي كبٌر 
 لمواجهتها

   

اتحمل المتاعب مهما كانت كبٌرة اذا كانت تساعدنً فً  2
 اتمام المطلوب منً

 

   

فً اتخاذ القرارات المهمة التً تخص لدي ثقة  بنفسً  3
 الفرٌق

   

استطٌع التغلب على مشاعر الخوف والقلق قبل واثناء  4
 المباراة

 

   

لدي القدرة على التركٌز بصورة جٌدة اثناء المبارٌات لكً  5
 احقق النجاح

   

ال ٌمكن للمضاٌقات البسٌطة ان تشتت تركٌزي اثناء  6
 المباراة

   

باإلحباط عنما تمر بً ظروف صعبة خالل  ال اشعر 7
 التدرٌب والمنافسة

 

   

 لدي قدرة كبٌرة وحماس ألداء مهامً المختلفة  8
 

   

    احاول ان احافظ على رباطة جأشً اثناء المباراة 9

1
0 

    افقد القدرة على تركٌز انتباهً كلما زاد عدد الجمهور

1
1 

 انفعل منها  اتقبل االنتقادات مهما كانت وال
 

   

1
2 

 ال اشعر ان اعصابً مشدودة دون وجود سبب حقٌقً لذلك
 

   

1
3 

 اشعر اننً املك الدافع للقٌام بواجباتً التدرٌبٌة 
 

   

1
4 

    ال ابالغ فً ردود افعالً تجاه مشكالت التدرٌب والمنافسة

1
5 

 اشعر باإلحباط عند مواجهة ابسط المشكالت 
 

   

1
6 

    تً مهما فٌها من مصاعباحب مهن

      ت
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1  
الكفاءة 
 االجتمامٌب

لدي احترام كبٌر من قبل الالعبٌن والكادر التدرٌبً 
 واالداري

 

   

    اجٌد التعامل مع بقٌة المدربٌن 2

    لدي عالقات اجتماعٌة جٌدة مع الالعبٌن والمدربٌن واالدارة 3

 افتقد الالعبٌن عند االبتعاد عنهم 4
 

   

استطٌع تجنب المواقف السٌئة بسهولة مع الالعبٌن والكادر  5
 التدرٌبً واالدارٌٌن

 

   

اشارك الجمٌع همومهم ومشكالتهم التً تخص حٌاتهم  6
 العامة والخاصة

   

تتٌح لً مهنة التدرٌب الرٌاضً فرصة التعاون والتفاعل  7
 االجتماعً مع االخرٌن 

 

   

شاركة االجتماعٌة والتعاون داخل اعمل على تشجٌع الم 8
 االسرة الرٌاضٌة والنادي الذي اقوم بتدرٌبه

 

   

لدي مهارات جٌدة استخدمها لالستجابة فً مواقف اجتماعٌة  9
 محددة مع الالعبٌن والكادر التدرٌبً 

 

   

1
0 

اسعى الى تعزٌز العالقات االجتماعٌة بٌن الالعبٌن لما ٌخدم 
 مصلحة الفرٌق

   

1
1 

اعمل على تحقٌق التوازن المستمر بٌن الالعبٌن والكادر 
 التدرٌبً فً اشباع حاجاتهم الشخصٌة واالجتماعٌة 

 

   

1
2 

لدي درجة من الذكاء االجتماعً ٌجعلنً افهم التلمٌحات 
 غٌر اللفظٌة من قبل الالعبٌن والتعرف على حالتهم النفسٌة 

 

   

1
3 

ي عندما اخطئ مع ال اشعر بالحرج عند تقدٌم اعتذار
 الكادر التدرٌبً والالعبٌن

   

      ت

1  
 

مها ات 
 االتصال

لدي المام بعلم تقنٌات االتصال سواء اثناء التدرٌب 
 اوالمنافسة

 

   

لكً اكون ناجحا البد ان اجٌد عملٌات االتصال مع الالعبٌن  2
 والكادر التدرٌبً واالدارٌٌن

   

صال واضحة سواء كانت اسعى الى استعمال وسائل ات 3
 رموز شفهٌه او مرئٌة او حركٌة ٌفهمها الالعب 

 

   

4 
 

5  
 اركز على االتصال االٌجابً فً المدح والمكافأة

اعمل على تقٌٌم مهارات االتصال مع الالعبٌن والمدربٌن 
 واالدارٌٌن بشكل مستمر 

 

   

لغة  لدي قدرة فً فهم مشاعر واحاسٌس الالعبٌن عن طرٌق 6
 العٌون
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لدي القدرة فً استخدام اللغة بشكل سلٌم ومؤثر فً نفوس  7
 السامعٌن من الالعبٌن والكادر التدرٌبً

   

من خالل االتصال اعمل على حل المشكالت واتخاذ  8
 القرارات بصورة جماعٌة مع الالعبٌن والكادر التدرٌبً 

   

ٌر اللفظً من لدي قدرة على حل رموز السلوك اللفظً وغ  9
 قبل الالعبٌن والكادر التدرٌبً

   

1
0 

اعمل على تعزٌز مهارات االستماع لكً ٌساعدنً ذلك فً 
االستجابة بشكل جٌد اثناء االتصال مع الالعبٌن والكادر 

 التدرٌبً

   

1
1 

استخدم االلفاظ والكلمات البسٌطة وغٌر المعقدة فً 
 رٌبًالتواصل مع الالعبٌن وبقٌة الكادر التد

   

1
2 

اعمل على تعلم مفردات لغات جدٌدة للتواصل مع الالعبٌن 
 االجانب

 

   

1
3 

احرص على ان ٌكون االتصال واضحا بإرشاداتً 
 وتوجٌهاتً لالعبٌن

   

1
4 

احرص على ان ٌكون هناك توافق بٌن حركات الجسد 
 والكلمات عند التواصل مع الالعبٌن

   

 
 

 ست ٌا  صالحٌب الفق ات لمقٌاس السل ك القٌاديا                      
 
 السلوك القيادي  
 heller)   نظر وجهة من القٌادي السلوك ٌعرف لذلك ، تابعٌه قبل من وٌدرك اإلداري القائد ٌنتهجه الذي االسلوبهو  

gel )للمجتمع مةالعا األهداف لتحقٌق وصوال الجماعة نشاط على القائد ٌمارسها التً التأثٌر عملٌة بأنه  . 

 

  ت

 
 المجال
 

 
 

 الفق ة

 
 الصالحٌب    
 

 
 

ٌصلح  عد 
 ال ٌصلح ٌصلح  تعدٌل

 
1 

 
 

استخدام 
اسالٌب 
 ط ق 
التد ٌب 
 الحدٌثب

 
احث الالعبٌن على بذل جهد اكبر فً التدرٌب لتحقٌق 

 االنجاز الجٌد

   

    استخدم اسالٌب جدٌدة ومتنوعة اثناء التدرٌب 2

لوقت عامال مهما وحاسما لدي فً التدرٌب ٌشكل ا 3
 والمنافسة

   

اسعى الى االرتقاء بمستوى تدرٌبً قٌاسا بالمدربٌن  4
 االخرٌن المتقدمٌن

   

احرص على توفٌر وقت مناسب لشرح اهداف الوحدات  5
 التدرٌبٌة وغاٌاتها
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اسعى الى اجراء لقاءات رٌاضٌة مناسبة مع فرق اخرى  6
 توى الفرٌقلتطوٌر مس

   

احرص على اطالع الالعبٌن على مستجدات وتقنٌات  7
 التدرٌب الحدٌثة

   

 استعمل االجهزة والتقنٌات الحدٌثة فً التدرٌب  8
 

   

اركز على اٌجاد مجموعات تنافسٌة بٌن الالعبٌن فً  9
 العمل

   

اقوم بأعداد مجموعة من االسئلة الموجهة لخدمة البرنامج  10
 رٌبًالتد

   

استخدم طرٌقة المؤتمرات وأسالٌب النقاش الجماعٌة  11
 للوصول الى اهداف التدرٌب

 

   

استخدم التقنٌات السمعٌة والبصرٌة لتطوٌر التركٌز  12
 واالنتباه لدى الالعبٌن

   

اعطً فرصة لالعبٌن لتمثٌل دور المدرب مما ٌعطً  13
 رٌبفرصة الكتشاف انماط جدٌدة فً طرٌقة التد

   

اعمل على استخدام مزٌجا من اسلوبٌن او اكثر من  14
 اسالٌب التدرٌب اثناء الوحدة التدرٌبٌة

   

اسعى الى تطوٌر العصف الذهنً ) تهٌج االفكار ( لدى  15
 الالعبٌن لتولٌد افكار وحلول جدٌدة للمشكلة التً تواجههم

   

16  

ناسب اقوم بوضع خطط اللعب فً المبارٌات بحٌث تت
 مع قدرات وامكانٌات الالعبٌن البدنٌة والمهارٌة

 

   

      ت

1  
 
 

الم  نب فً 
 اتخاذ الق ا 

 اطلع الالعبٌن على مناهج التدرٌب وخطط اللعب الحدٌثة
 

   

اعمل على عقد اجتماعات دورٌة لبحث مشكالت التدرٌب  2
 مع الالعبٌن

   

    احرص على ان تخضع افكاري للمناقشة قبل تطبٌقها 3

    اتقبل اراء الالعبٌن فرصة لتوظٌف مهاراتهم   4

اشجع الالعبٌن على االبتكار والتطوٌر لما ٌخدم الفرٌق  5
 فً التدرٌب والمنافسة

   

ال اتردد فً السماح باي حرٌة لالعبٌن فً التصرف اثناء  6
 التمرٌن

   

مساحة كافٌة من التشاور مع الالعبٌن فً امور اسمح ب  7
 عدٌدة

 

   

اسعى الى زٌادة احساس الالعبٌن بالمسئولٌة فً اتخاذ  8
 القرارات لتطوٌر الفرٌق

 

   

اعمل على جعل القرار المتخذ اكثر ثباتا وقبوال من قبل  9
 الالعبٌن والكادر التدرٌبً

   

حل المشكالت فً اعمل على اختٌار البدٌل المناسب ل 10
 عملٌة اتخاذ القرار

   



 ................................................................................................... املالحق  .....................
 

111 

اعمل على اختٌار الوقت المناسب إلعالن القرار حتى  11
 ٌؤدي احسن النتائج

   

    اتدرب على عدم اتخاذ القرارات العمٌاء 12

اسعى الى الحد من التسلسل االداري المعقد فً اتخاذ  13
 القرارات من قبل الكادر التدرٌبً والالعبٌن

 
 
 
 
 

  

      ت

1  
العالقات 

االجتمامٌب مم 
امضاء الهٌئب 

االدا ٌب 
 الكاد  
التد ٌ ً 
  الالم ٌ 

    لً القدرة على تفهم الالعبٌن وظروفهم

 احاول تقدٌم المساعدة فً حل مشكالت الالعبٌن  2
 

   

 اسعى الى اٌجاد مناخ تعاونً بٌن الالعبٌن  3
 

   

 افز والمكافأة لالعبٌناسعى الى اعتماد مبدئ الحو 4
 

   

    اعامل الالعبٌن باحترام 5

    اعطً وقتا كافٌا لمقابلة الالعبٌن كال على حده 6

    ابادر فً السؤال عن احوال الالعبٌن 7

    اسعى جاهدا الى حسم ما ٌظهر من خالفات بٌن الالعبٌن 8

عبٌن اعمل على اثراء الروح االجتماعٌة الجٌدة بٌن الال 9
 والكادر التدرٌبً

   

اعمل على تكوٌن اسس الصداقة والقٌادة  ألفراد االسرة  10
 الرٌاضٌة

   

اسعى الى تقوٌة سمت القبول االجتماعً وكٌفٌة احترام  11
 االفراد االخرٌن والمجتمع

 

   

اساعد الالعبٌن على ممارسة االنشطة الرٌاضٌة بشكل  12
 متعاون ومتأزر

   

م بتعلٌم الالعبٌن مبادئ وانظمة الروح الرٌاضٌة اقو 13
 المتمٌزة وقواعد اللعب النظٌف

 

   

اساعد الالعبٌن على تقبل واقع الخسارة المرٌر بنفس  14
 الروح التً ٌتقبلون بها تحقٌق االنتصار

 

   

احرص على استمرار عالقتً بالكادر التدرٌبً  15
 والالعبٌن بعد انتهاء الموسم الرٌاضً
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 ( 5ملحق) 
 أمساء فزيق العمل املساعذ يىضح 

 

 مكان العمل المقب العممي االسم ت
 طالب ماجستير مشتاق طالب 1

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة /جامعة 
  القادسية

 احمد رياض  2
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة /جامعة  طالب ماجستير

 القادسية 

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة /جامعة  طالب ماجستير محمدمسمم ىاتف  3
 القادسية 

 نادي الديوانية الرياضي مساعد مدرب سعيد محسن 4
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 (6ملحق)
 بصىرته النهائيتمقياس السلىك القيادي ومقياس كفاءة الذاث الزياضيت يىضح 

 
 مقياس كفاءة الذات الرياضية

 
 
 ت

 لعباراتا
ينطبق علية 
بدرجة كبيرة 

 جدا

ينطبق علي 
 بدرجة كبيرة

ينطبق علي 
بدرجة 
 متوسطة

ينطبق علي 
 بدرجة قليلة 

ينطبق علي 
بدرجة قليلة 

 مجال كفاءة المعرفة الرياضية جدا
          

لدي اطالع واسع بمستجدات علوم التربٌة البدنٌة   .1
 وعلوم الرٌاضة االخرى

     

 وافكار الالعبٌنلدي القدرة على معرفة أراء   .2
 

     

باستطاعتً اكساب الالعبٌن المعرفة الخاصة بالنشاط   .3
 الرٌاضً

 

     

اعمل على ان تكون المعرفة احد مقاٌٌس تقوٌم   .4
 الالعبٌن

     

لدي المام بالمعلومات والمعارف الرٌاضٌة التً تخص   .5
 اللعبة الممارسة 

 

     

وانب اعمل على ان ٌكون الجانب المعرفً احد ج  .6
 التمٌٌز بٌن العب واخر

 

     

اساعد الالعبٌن على توسٌع مداركهم وفهمهم   .7
 بواجباتهم اثناء االداء

 

     

لدي المام بكافة التعدٌالت التً تحدث فً قوانٌن   .8
 النشاط الممارس وقواعده

 

     

اعمل على تطوٌر مستوى اداء الالعبٌن من خالل   .9
 االختبارات المعرفٌة

 

     

تطٌع تطوٌر االرادة والقدرة على النقاش مع اس  .11
 الالعبٌن والكادر التدرٌبً

 

     

اتمكن من  ابتكار وضعٌات ومنهجٌات وادوات جدٌدة   .11
 فً تدرٌب الالعبٌن

     

لدي رصٌد معرفً ٌمكننً من اٌجاد حلول شافٌة    .12
 للمشاكل التً تحدث فً التدرٌب والمنافس

 

     

المعرفٌة تساعد الالعبٌن فً لدي قدرة من الكفاءة    .13
 حفظ وتخزٌن المعلومات والمهارات بصورة جٌدة

 

     

      لدي معرفة تامة فً الجوانب الفنٌة بعملً كمدرب  .14
     احرص على تقوٌم معرفتً الرٌاضٌة قبل واثناء   .15
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 وبعد الموسم الرٌاضً

 
 ت

ينطبق علية  العبارات
بدرجة كبيرة 

 جدا

ينطبق علي 
 ةبدرجة كبير 

ينطبق علي 
بدرجة 
 متوسطة

ينطبق علي 
 بدرجة قليلة 

ينطبق علي 
بدرجة قليلة 

 مجال الكفاءة النفسية جدا
ال اتجنب المواقف الرٌاضٌة  التً تحتاج الى تحدي  -1

 كبٌر لمواجهتها
 

     

اتحمل المتاعب مهما كانت كبٌرة اذا كانت تساعدنً  -2
 فً اتمام المطلوب منً

 

     

لدي ثقة  بنفسً فً اتخاذ القرارات المهمة التً تخص  -3
 الفرٌق

 

     

استطٌع التغلب على مشاعر الخوف والقلق قبل واثناء  -4
 المباراة

 

     

لدي القدرة على التركٌز بصورة جٌدة اثناء المبارٌات  -5
 لكً احقق النجاح

 

     

ال ٌمكن للمضاٌقات البسٌطة ان تشتت تركٌزي اثناء  -6
 المباراة

 

     

ال اشعر باإلحباط عنما تمر بً ظروف صعبة خالل  -7
 التدرٌب والمنافسة

 

     

 لدي قدرة كبٌرة وحماس ألداء مهامً المختلفة  -8
 

     

 احاول ان احافظ على رباطة جأشً اثناء المباراة -9
 

     

 لدي القدرة على تركٌز انتباهً مهما زاد عدد  -11
 الجمهور

 

     

 اتقبل االنتقادات مهما كانت وال انفعل منها  -11
 

     

ال اشعر ان اعصابً مشدودة دون وجود سبب حقٌقً  -12
 لذلك
 

     

 اشعر اننً املك الدافع للقٌام بواجباتً التدرٌبٌة  -13
 

     

ال ابالغ فً ردود افعالً تجاه مشكالت التدرٌب  -14
 والمنافسة

 

     

حتفظ بثقتً العالٌة فً نفسً حتى وانا فً استطٌع ان ا -15
 اسوء حاالتً فً المنافسة

     

 احب مهنتً مهما فٌها من مصاعب -16
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 ت

ينطبق علية  العبارات
بدرجة كبيرة 

 جدا

ينطبق علي 
 بدرجة كبيرة

ينطبق علي 
بدرجة 
 متوسطة

ينطبق علي 
 بدرجة قليلة 

ينطبق علي 
بدرجة قليلة 

 ة االجتماعيةمجال الكفاء جدا
 

1- 
 

لدي احترام كبٌر من قبل الالعبٌن والكادر التدرٌبً 
 واالداري

 

     

 اجٌد التعامل مع بقٌة المدربٌن -2
 

     

 لدي عالقات اجتماعٌة جٌدة  مع الالعبٌن  -3
 والمدربٌن واالدارة

 

     

 افتقد الالعبٌن عند االبتعاد عنهم -4
 

     

لمواقف السٌئة بسهولة مع الالعبٌن استطٌع تجنب ا -5
 والكادر التدرٌبً واالدارٌٌن

 

     

اشارك الجمٌع همومهم ومشكالتهم التً تخص حٌاتهم  -6
 العامة والخاصة

 

     

تتٌح لً مهنة التدرٌب الرٌاضً فرصة التعاون  -7
 والتفاعل االجتماعً مع االخرٌن 

 

     

عٌة والتعاون اعمل على تشجٌع المشاركة االجتما -8
 داخل االسرة الرٌاضٌة والنادي الذي اقوم بتدرٌبه

 

     

لدي مهارات جٌدة استخدمها لالستجابة فً مواقف  -9
 اجتماعٌة محددة مع الالعبٌن والكادر التدرٌبً 

 

     

اسعى الى تعزٌز العالقات االجتماعٌة بٌن الالعبٌن  -11
 لما ٌخدم مصلحة الفرٌق

 

     

على تحقٌق التوازن المستمر بٌن الالعبٌن اعمل  -11
والكادر التدرٌبً فً اشباع حاجاتهم الشخصٌة 

 واالجتماعٌة 
 

     

لدي درجة من الذكاء االجتماعً ٌجعلنً افهم  -12
التلمٌحات غٌر اللفظٌة من قبل الالعبٌن والتعرف 

 على حالتهم النفسٌة 
 

     

عندما اخطئ ال اشعر بالحرج عند تقدٌم اعتذاري  -13
 مع الكادر التدرٌبً والالعبٌن

 
 
 
 

     

ينطبق علي ينطبق علي ينطبق علي ينطبق علي ينطبق علية  العبارات 
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بدرجة كبيرة  مجال مهارات االتصال ت
 جدا

بدرجة  بدرجة كبيرة
 متوسطة

بدرجة قليلة  بدرجة قليلة 
 جدا

وادلدربني اعمل على تقييم مهارات االتصال مع الالعبني  -1
 واالداريني بشكل مستمر 

 

     

لدي المام بعلم تقنٌات االتصال سواء اثناء التدرٌب او  -2
 المنافسة

 

     

لكً اكون ناجحا البد ان اجٌد عملٌات االتصال مع  -3
 الالعبٌن والكادر التدرٌبً واالدارٌٌن

 

     

اسعى الى استعمال وسائل اتصال واضحة سواء كانت  -4
 شفهٌه او مرئٌة او حركٌة ٌفهمها الالعب  رموز

     

 اركز على االتصال االٌجابً فً المدح والمكافأة -5
 

     

لدي قدرة فً فهم مشاعر واحاسٌس الالعبٌن عن  -6
 طرٌق لغة العٌون

 

     

لدي القدرة فً استخدام اللغة بشكل سلٌم ومؤثر فً  -7
 درٌبًنفوس السامعٌن من الالعبٌن والكادر الت

 

     

من خالل االتصال اعمل على حل المشكالت واتخاذ  -8
القرارات بصورة جماعٌة مع الالعبٌن والكادر 

 التدرٌبً 

     

لدي قدرة على حل رموز السلوك اللفظً وغٌر  -9
 اللفظً من قبل الالعبٌن والكادر التدرٌبً

 

     

اعمل على تعزٌز مهارات االستماع لكً ٌساعدنً  -11
لك فً االستجابة بشكل جٌد اثناء االتصال مع ذ

 الالعبٌن والكادر التدرٌبً
 

     

استخدم االلفاظ والكلمات البسٌطة وغٌر المعقدة فً  -11
 التواصل مع الالعبٌن وبقٌة الكادر التدرٌبً

 

     

اعمل على تعلم مفردات لغات جدٌدة للتواصل مع  -12
 الالعبٌن االجانب

     

لى ان ٌكون االتصال واضحا احرص ع -13
 بإرشاداتً وتوجٌهاتً لالعبٌن

     

احرص على ان يكون هناك توافق بني حركات اجلسد  -14
 والكلمات عند التواصل مع الالعبني
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 مقياس السلوك القيادي

 
 

 ت

ينطبق علية  العبارات
بدرجة كبيرة 

 جدا

ينطبق علي 
 بدرجة كبيرة

ينطبق علي 
بدرجة 
 متوسطة

نطبق علي ي
 بدرجة قليلة 

ينطبق علي 
بدرجة قليلة 

مجال استخدام اساليب وطرق  جدا
 التدريب الحديثة

احث الالعبني على بذل جهد اكرب يف التدريب لتحقيق  -1
 االجناز اجليد

     

 استخدم اساليب جديدة ومتنوعة اثناء التدريب -2

 

     

يف التدريب يشكل الوقت عامال مهما وحامسا لدي  -3
 وادلنافسة

     

اسعى اىل االرتقاء مبستوى تدرييب قياسا بادلدربني االخرين  -4
 ادلتقدمني

     

احرص على توفري وقت مناسب لشرح اهداف الوحدات  -5
 التدريبية وغاياهتا

     

اسعى اىل اجراء لقاءات رياضية مناسبة مع فرق اخرى  -6
 لتطوير مستوى الفريق

     

رص على اطالع الالعبني على مستجدات وتقنيات اح -7
 التدريب احلديثة

     

 استعمل االجهزة والتقنيات احلديثة يف التدريب  -8
 

     

 اركز على اجياد جمموعات تنافسية بني الالعبني يف العمل -9

 

     

اقوم بأعداد جمموعة من االسئلة ادلوجهة خلدمة الربنامج  -11
 التدرييب

     

استخدم طريقة ادلؤدترات وأساليب النقاش اجلماعية  -11
 للوصول اىل اهداف التدريب

     

استخدم التقنيات السمعية والبصرية لتطوير الًتكيز  -12
 واالنتباه لدى الالعبني

     

اعطي فرصة لالعبني لتمثيل دور ادلدرب مما يعطي فرصة  -13
 الكتشاف امناط جديدة يف طريقة التدريب

 

     

      اعمل على استخدام مزجيا من اسلوبني او اكثر من  -14
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 اساليب التدريب اثناء الوحدة التدريبية

 
اسعى اىل تطوير العصف الذهين ) هتيج االفكار ( لدى  -15

الالعبني لتوليد افكار وحلول جديدة للمشكلة اليت 
 تواجههم

     

ناسب اقوم بوضع خطط اللعب فً المبارٌات بحٌث تت -16
 مع قدرات وامكانٌات الالعبٌن البدنٌة والمهارٌة

 

     

 
 
 ت 

 العبارات
ينطبق علية 
بدرجة كبيرة 

 جدا

ينطبق علي 
 بدرجة كبيرة

ينطبق علي 
بدرجة 
 متوسطة

ينطبق علي 
 بدرجة قليلة 

ينطبق علي 
بدرجة قليلة 

 مجال المرونة في اتخاذ القرار جدا

التدريب وخطط اللعب  اطلع الالعبني على مناهج -1
 احلديثة

     

اعمل على عقد اجتماعات دورية لبحث مشكالت  -2
 التدريب مع الالعبني

     

 احرص على ان ختضع افكاري للمناقشة قبل تطبيقها -3

 

     

 اتقبل اراء الالعبني فرصة لتوظيف مهاراهتم   -4

 

     

دم الفريق يف اشجع الالعبني على االبتكار والتطوير دلا خي -5
 التدريب وادلنافسة

     

ال اتردد يف السماح باي حرية لالعبني يف التصرف اثناء  -6
 التمرين

     

امسح مبساحة كافية من التشاور مع الالعبني يف امور   -7
 عديدة

 

     

اسعى اىل زيادة احساس الالعبني بادلسئولية يف اختاذ  -8
 القرارات لتطوير الفريق

 

     

اعمل على جعل القرار ادلتخذ اكثر ثباتا وقبوال من قبل  -9
 الالعبني والكادر التدرييب

 

     

اعمل على اختيار البديل ادلناسب حلل ادلشكالت يف  -11
 عملية اختاذ القرار
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اعمل على اختيار الوقت ادلناسب إلعالن القرار حىت  -11
 يؤدي احسن النتائج

     

 اختاذ القرارات العمياء اتدرب على عدم -12

 

     

اسعى اىل احلد من التسلسل االداري ادلعقد يف اختاذ  -13
 القرارات من قبل الكادر التدرييب والالعبني

 

     

 
 
 ت

ينطبق علية  العبارات
بدرجة كبيرة 

 جدا

ينطبق علي 
 بدرجة كبيرة

ينطبق علي 
بدرجة 
 متوسطة

ينطبق علي 
 بدرجة قليلة 

ينطبق علي 
قليلة  بدرجة

مجال العالقات االجتماعية مع اعضاء  جدا
 الهيئة االدارية والكادر التدريبي والالعبين

 يل القدرة على تفهم الالعبني وظروفهم -1

 

     

 احاول تقدمي ادلساعدة يف حل مشكالت الالعبني -2
  

     

 اسعى اىل اجياد مناخ تعاوين بني الالعبني  -3
 

     

 ىل اعتماد مبدئ احلوافز وادلكافأة لالعبنياسعى ا -4
 

     

 اعامل الالعبني باحًتام -5

 

     

 اعطي وقتا كافيا دلقابلة الالعبني كال على حده -6

 

     

 ابادر يف السؤال عن احوال الالعبني -7

 

     

اسعى جاهدا اىل حسم ما يظهر من خالفات بني  -8
 الالعبني

     

الروح االجتماعية اجليدة بني الالعبني  اعمل على اثراء -9
 والكادر التدرييب

     

اعمل على تكوين اسس الصداقة والقيادة  ألفراد االسرة  -11
 الرياضية

     

اسعى اىل تقوية مست القبول االجتماعي وكيفية احًتام  -11
 االفراد االخرين واجملتمع

     

     رياضية بشكل اساعد الالعبني على ممارسة االنشطة ال -12
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 متعاون ومتأزر

اقوم بتعليم الالعبني مبادئ وانظمة الروح الرياضية ادلتميزة  -13
 وقواعد اللعب النظيف

     

اساعد الالعبني على تقبل واقع اخلسارة ادلرير بنفس الروح  -14
 اليت يتقبلون هبا حتقيق االنتصار

     

درٌبً احرص على استمرار عالقتً بالكادر الت -15
 والالعبٌن بعد انتهاء الموسم الرٌاضً

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................... املالحق  .....................
 

111 

 ( 7ملحق ) 
 اخلططي التصزفمقياس يىضح 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة القادسية                                    

 التربية البدنية وعموم الرياضةكمية  
 الماجستيالدراسات العميا /     

 ( التصزفاث اخلططيت  الختبار الصىرة النهائيت  )
 عزيزي الالعب :

بييين يييديك مجموعيية ميين المواقييف تعبيير عيين حيياالت لعييب تمثييل تصييرفك الميييداني . المطمييوب  
بدقيية وتركيييز , ثييم وضييع عالميية )    ( تحييت البييديل المناسييب الييذي يمثييل قييراءة  المواقييفىييو قييراءة 

ما ان االجابة لن يطمع عمييا احد سوى الباحث , وانييا تسيتخدم الموقف . ال داعي لذكر االسم , عم
 ألغراض البحث العممي . 

  
 

   -مثال توضيحي :
 اذا كان جوابك االختيار االول فضع عالمة )    ( عمى االختار االول . -1
 اذا كان جوابك االختيار الثاني فضع عالمة )    ( عمى االختار الثاني . -2
 ختيار الثالث فضع عالمة )    ( عمى االختار الثالث اذا كان جوابك اال -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 الثالث
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 الموقف األول

 
 
 
 

 
 

 لثانيالموقف ا
 
 
 
 
 
 

 لثالثالموقف ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 الثالث

 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 لثالثا

 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 الثالث

 



 ................................................................................................... املالحق  .....................
 

113 

 
 الموقف الرابع

 
 
 
 
 
 

 الموقف الخامس
 
 
 
 
 
 
 

 سادسالموقف ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 الثالث

 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 الثالث

 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 الثالث
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 لسابعالموقف ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 لثامنالموقف ا
 
 
 
 
 
 

 لتاسعاالموقف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 الثالث

 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 الثالث

 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 الثالث
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 لعاشرالموقف ا
 
 
 
 
 

 
 
 

 مفاتيح التصحيح لمتصرفات الخططية
 

 االختيار الثالث االختيار الثاني االختيار االول المواقف
 1 2 3 الموقف االول
 3 2 1 الموقف الثاني
 3 1 2 الموقف الثالث
 2 1 3 الموقف الرابع

 2 3 1 الموقف الخامس
 3 1 2 الموقف السادس

 3 1 2 وقف السابعالم
 2 3 1 الموقف الثامن
 1 2 3 الموقف التاسع
 1 3 2 الموقف العاشر

 
 
 

 االختيار
 األول

االختيار 
 الثاني

 

 االختيار
 الثالث
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 (8ملحق )

 يوضح التعليمات الخاصة بالمقياسين

 القادسيةجامعة      
  البدنية وعموم الرياضةكمية التربية  

 الماجستير –الدراسات العميا 
 

 لممدربينياضية ومقياس كفاءة الذات الر مقياس السموك القيادي 
 

  المدربعزيزي 
حياتييك   فيييالقيييادي أمامييك مجموعيية ميين العبييارات التييي تواجيييك والتييي تشييير إلييى سييموكك   

 -الرياضية والمطموب منك :
أن تجيب بصراحة ووضيو  وذليك بوضيع عالمية )       ( أميام كيل عبيارة تالئميك )تنطبيق .1

, تنطبيق عميي  متوسطة, تنطبق عمي بدرجة  كبيرة, تنطبق عمي بدرجة جداً عمي بدرجة كبيرة 
 ( .بدرجة قميمة جداً , تنطبق عمي  بدرجة قميمة

جابات خاطئة فكل أجابو تعد صحيحة  ونود أن نذكرك بأنو ال توجد إجابات صحيحة وا 
 طالما أنيا تعبر عن رأيك في نفسك بصدق .

العمميييي وال عمميييًا أن إجابتيييك ال يطميييع عميييييا سيييوى الباحيييث وتسيييتخدم ألغيييراض البحيييث 
 حاجة لذكر أسمك .

ال تتييرك أي عبييارة بييدون إجابيية وضييع عالميية ) واحييدة ( أمييام كييل عبييارة ونتمنييى لييك بيييذه  .2
 المناسبة الموفقية والنجا  .

 
 الباحث                                             
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Thesis summary in Arabic 

The Leadership Behavior and sports self-efficacy of Coaches and their 
relationship to the tactical action of premium football players 

Supervisor : Dr. Ahmed Fahem Naghish     

sh@qu.edu.iqAhmed.nege         

Researcher : Karrar Ali Mahmmoud 

Kararpmp35@gmail.com 

                       

The research aims to learn about the relationship of leadership behavior and athletic 

self-efficacy of coaches with the planned performance of Iraqi Premier League 

players. 

The problem with research through the researchers follow –up of the practical 

matches nd her coaches and more than once and counting his subjects and the 

research finds him reasons for the leadwrship behavior and self –efficacy , where 

the worshipful style and his sports condemnation of coaches is one of the factors 

that contribute to the successof the coach . about the following question and most 

of the leadership behavior and self –efficacy of the sportive coaches , these are the 

current  performance of the playrs of the Iraq premier league footboll clubs ?  a He 

used the descriptive survey method and relational relationships to fit the nature of 

the problem. 

The researcher identified a society and a sample of his simple random method (a 

lot) of 70 Iraqi Premier League club coaches and 120 players. The application of the 

two scales to the survey sample took two weeks. The researcher then proceeded to 

apply the two scales to the application sample (the main experiment). It took 8 

weeks. The data were then processed Statistically using EXCEL. 

Variables considered included leadership behavior, the athletic self-competence of 

the coaches, and the planned performance of the players. 

The main conclusion is that there is a significant correlation between the leadership 

behavior of coaches and the planned performance of football players. There is a 

moral correlation between coaches' athletic self-efficacy and the planned 

performance of footballers. 

The results of this study demonstrated the effectiveness of coaches' leadership 

behavior and athletic self-competence in developing planning attitudes among 

football players.  
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