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 عربً:ملخص 
 بناء وتطبٌق مقٌاس السلوك القٌادي  لدى مدربً اندٌة الدوري العراقً الممتاز بكرة  ٌهدف البحث إلى

التعرف على عالقة السلوك  المعد سابقاً وكذلك استخدام وتطبٌق مقٌاس االداء الخططً القدم وكذلك

 القٌادي للمدربٌن باألداء الخططً لدى العبً اندٌة الدوري العراقً الممتاز بكرة القدم .

 السلوك القٌادي الجٌد ٌعد مؤشرا وعامال مهما للنجاح فً مهنت المدرب البحث تكمن بأن  . ما مشكلة

ه ولعدم وجود قٌاس على حد علم الباحث للسلوك القٌادي التدرٌبٌة وتحقٌق نتائج متمٌزة مع فرٌق

للمدربٌن ارتئ الباحث بناء مقٌاس لهذا الغرض لإلجابة عن التساؤل التالً هل للسلوك القٌادي 

 . للمدربٌن عالقة باألداء الخططً لدى لالعبً اندٌة الدوري العراقً الممتاز بكرة القدم

 مجتمع البحث على مدربً اندٌة الدوري الممتاز بكرة القدم  اشتمل. حدد الباحث مجتمع و عٌنة بحثه

% من مجتمع البحث . 022( مدرب حٌث شكلوا نسبة  02( نادي وبلغ عددهم  ) 02والبالغ عددهم )

 استخدم الباحث المنهج.( العب 002وكذلك العبً اندٌة الدرجة الممتازة لكرة القدم والبالغ عددهم )
( 2طبٌعة الدراسة استغرق تطبٌق المقٌاس) ئمتهلمالالوصفً باألسلوب المسحً والعالقات االرتباطٌة 

أن مقٌاس السلوك القٌادي للمدربٌن المستخدم فً البحث صالح لقٌاس االداء  االستنتاجاتاسابٌع 

االقدم لدى  الخططً لدى العبً كرة القدم، وأثبت المقٌاس الُمعد للمدربٌن نجاحاً فً تطوٌر كرة

االستفادة من مقٌاس االداء الخططً واستخدام مقٌاس السلوك القٌادي الُمعد من قبل  .التوصٌاتاالندٌة 

 الباحث على بقٌة االلعاب الجماعٌة.

 االداء الخططً ( -الكلمات المفتاحٌة )السلوك القٌادي 
 

 Abstract 

The Leadership Behavior and sports self-efficacy of Coaches and their relationship to the tactical 

performance of  Iraqi premier league football players 

Supervisor : Dr. Ahmed Fahem Naghish     

Al-Qadisiyah University- College of Physical education and Sports Sience 

Researcher : Karar Ali Mahmoud 

The aim of the research  is to build and apply a measure of leadership behavior 

among Iraqi Premier League club coaches and to use and apply a chart performance 

measure for players previously prepared. It is also known how leadership behavior of 

coaches is related to the planning performance of Iraqi Premier League club players. 

The research problem lies in the fact that good leadership behavior is an indicator 

and an important factor for success in a coach's training career and achieving 

outstanding results with his team. The next question is whether the leadership 

behavior of the coaches is related to the planned performance of Iraqi Premier 

League players. 



The researcher identified a community and his research sample  The research 

community included the 20 and 70 coaches of Premier League football clubs, who 

formed 100% of the research community. The 220 players in top division football 

clubs also used the curriculum. Survey style description and correlations to fit the 

nature of the study It took 9 weeks. 

 Conclusion  that the coaches' leadership behavior scale used in research is valid for 

measuring the planned performance of football players, and the coaches' leadership 

behavior scale proved successful in club football development. 

Recommendations  make use of the plan performance measure and use the 

researcher's leadership behavior measure on other group games 

Key words : ( Leadership Behavior Measure , Planned Performance) 

 

 

 المقدمة:   -1
 الغرض تحقٌق نحو والموجهة الصحٌحة القٌادة الى تحتاج التً المهمة العملٌات من التدرٌبٌة العملٌة تعتبر 

 العملٌة طرفً بٌن التفاعل ٌتم خاللها من التً اجتماعٌة عملٌة هً فالقٌادة القدم كرة مدربو الٌة ٌسعى الذي
 فً التأثٌر على بالقدرة المدرب وٌتصف )الالعب( المنفذ والثانً المدرب وهو القائد دور االول ٌمثل التدرٌبٌة
 .للفرٌق االمثل االداء وهو التدرٌب اهداف تحقٌق اجل من الالعبٌن

 والتنظٌم واإلدارة النفس الرٌاضً علم التدرٌب الرٌاضً و مجال فً والعلماء  الباحثٌن من الكثٌر اهتم لذلك
 إعداد بواسطة وذلك بالقٌادة ٌتعلق ما وكل وصفاته وأنماطه أبعاده على والتعرف القٌادي السلوك بدارسة

 وتحقٌق التفوق سبٌل فً فً هذا المجال النهائً والشكل النتٌجة الى للتوصل استبٌانات وتصمٌم اختبارات
 . والمدربٌن واإلدارٌٌن االندٌة لرؤساء دعماً  الرٌاضٌة اإلدارة عملٌة فً المتتالٌة النجاحات

حٌث شهدت تطورا تعد لعبة كرة القدم من األلعاب التً القت االهتمام العالمً المتزاٌد فً كل بلدان العالم و 
هائال فً إعداد الالعبٌن، وتمٌز هذا التطور بارتفاع مستوى األداء المهاري والبدنً والخططً والنفسً 
والذهنً لالعبٌن من حٌث امتالكهم للقدرات والمهارات العالٌة وتمتعهم بمستوى بدنً جٌد وتطوٌر تفكٌرهم 

اللعب  الهجومٌة والدفاعٌة  فهً تمثل أحد الركائز التً الجماعً، والتقدم فً اللعبة ناتج عن التطور فً خطط 
فن التحركات أثناء ( 5025)ٌعتمد علٌها الفرٌق لتحقٌق أفضل النتائج وخطط اللعب فً كرة القدم تعنً " 

المباراة سواء كانت هذه الحركات ذات هدف هجومً أو دفاعً.وتعد خطط اللعب الهجومٌة احد أهم أسس 
لذي ٌبدأ لحظة استحواذ الفرٌق على الكرة أثناء المباراة، وٌقصد بالهجوم انه "موقف اإلعداد الخططً، وا

خططً ٌتواجد فٌه الفرٌق فً حالة استحواذه على الكرة مما ٌجعله قادرا على تحدٌد أحداث اللعب بشكل كبٌر 
شتركٌن فً أحداث اللعب فً وهو ٌبدأ أوال باالستحواذ على الكرة ثم ٌنتهً بفقدانها وٌعتبر كافة العبً الفرٌق م

 هذا الموقف.
وهنا تكمن اهمٌة البحث فً توفٌر معلومات مهمة ومفٌدة للمعنٌٌن بشؤون كرة القدم عن المدربٌن تساعد فً 

 تطوٌر عملهم وبالتالً تطوٌر كرة القدم فً العراق
 

 الغرض من الدراسة: -2

تجلت اهمٌة البحث بناء وتطبٌق مقٌاس السلوك القٌادي للمدربٌن واستخدام وتطبٌق مقٌاس االداء الخططً 

التعرف على عالقة السلوك القٌادي للمدربٌن باألداء ومن قبل ) عماد عودة ( المعد سابقا لالعبٌن كرة القدم 

 ومفٌدة  ا ٌساهم فً تقدٌم معلومات مهمةممالخططً لدى العبً اندٌة الدوري العراقً الممتاز بكرة القدم .

 لرؤساء االندٌة واالدارٌٌن والمدربٌن وبالتالً تطوٌر كرة القدم بالعراق..

 

 



 

 :منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة -3
إن طبٌعة المشكلة هً التً تحدد المنهج المناسب الذي ٌعتمد علٌه الباحث لٌحقق اهدافه وذلك عن طرٌق دراسة 

 ٌتعلق من ظواهر وأدلة لمشكلة البحث .ما 

طبٌعة مشكلة البحث "  ئمتهلماللقد استخدم الباحث المنهج الوصفً باألسلوب المسحً والعالقات االرتباطٌة 

فالبحث الوصفً بطبٌعته ٌتالءم بدرجة كبٌرة لمواجهة المشاكل بشكل واسع، وانه غالبا ما ٌستعمل كأجراء 

 (1414)ت جدٌدة للدراسة"بحثً اولً من أجل فتح مجاال

 
 مجتمع وعٌنة البحث: 3-1

على مدربً اندٌة الدوري العراقً الممتاز بكرة القدم والبالغ  العشوائٌةحدد الباحث مجتمع البحث بالطرٌقة 
% من مجتمع البحث . وكذلك العبً اندٌة الدرجة الممتازة لكرة 022( مدرب حٌث شكلوا نسبة 02عددهم )

 ( 002القدم والبالغ عددهم )
 ( العبٌن02( مدربٌن و)5اختار الباحث عٌنة استطالعٌة للمقٌاس تكونت من ) . 

  ( العب .002( مدرب و)07الباحث عٌنة بناء المقٌاس تكونت من )اختار 

  ( العب للتجربة الرئٌسٌة بالطرٌقة العمدٌة من اندٌة الدوري العراقً الممتاز 002( مدرب و)02تم اختٌار )
 ( 0وكما مبٌن بالجدول ) بكرة القدم 

  0200/ 6/0ة ولغاٌ 0200/ 01/00الوقت المستغرق إلكمال اجراءات البحث كامالً  من 
 

 ( 1الجدول ) 
 ٌبٌن مجتمع وعٌنة البحث من أندٌة الدوري العراقً الممتاز بكرة القدم 

عدد  االندٌة ت
 المدربٌن

عدد 
 الالعبٌن

 عٌنة التطبٌق عٌنة البٌناء العٌنة االستطالعٌة

 الالعبٌن مدربٌن العبٌن مدربٌن العبٌن مدربٌن    

 127 27 _ 07 17 5 227 07 27 المجموع

 
 

 تصمٌم البحث : 3-2

واستخدام وتطبٌق السلوك القٌادي لدى مدربً اندٌة الدرجة الممتازة بكرة القدم  صمم الباحث اعداد مقٌاس 

لدى العبً اندٌة الدوري العراقً الممتاز بكرة القدم  المعد سابقا من قبل ) عماد عودة ( االداء الخططً مقٌاس 

  موضوعة بحثه.
طالع على مجموعة من الدراسات والبحوث التً اللغرض تحدٌد السلوك القٌادي للمدربٌن ، قام الباحث باو

( مجاالت لمقٌاس السلوك  3وقد تم تحدٌد ) ( 94310)تناولت مفهوم السلوك القٌادي والعدٌد من المصادر 

العالقات االجتماعٌة مع ،  المرونة فً اتخاذ القرار ، استخدام اسالٌب وطرق التدرٌب الحدٌثةو هً ) القٌادي

 اعضاء الهٌئة االدارٌة والكادر التدرٌبً والالعبٌن ( 

 

 



 المتغٌرات المدروسة:  3-3

تم تحدٌد متغٌر السلوك القٌادي لدى مدربً اندٌة الدرجة الممتازة بكرة القدم ومتغٌر االداء الخططً لدى العبً 

  موضوعة بحثه.المعد سابقا من قبل ) عماد عودة ( ممتاز بكرة القدم اندٌة الدوري العراقً ال
 

 االختبارات المستخدمة: 3-4

 : المجاالت صالحٌة تحدٌد 3-4-1

من أجل التعرف على صالحٌة المجاالت المقترحة لقٌاس السلوك القٌادي لمدربً كرة القدم الدوري الممتاز  

لبٌان صالحٌتها .ولتحلٌل  والمختصٌنالعراقً لجأ الباحث إلى عرضها فً استبٌان على مجموعة من الخبراء 

السادة الخبراء والمختصٌن حول مجاالت  ( لبٌان اتفاق آراء2آراء الخبراء احصائٌا استخدم الباحث اختبار )كا

 ( 2المقٌاسٌن وكما مبٌن فً الجدول ) 

 (  2جدول ) 

 يبين صالحية مجاالت مقياس السلوك القيادي

 المحاور المقترحة ت
نسبة  الصالحٌة

 االتفاق
 0قٌمة كا

نوع 

 ال ٌصلح ٌصلح الداللة

 معنوي 00 %022 صفر 00 استخدام اسالٌب وطرق التدرٌب الحدٌثة 0

 معنوي 1,30 20,66 0 00 المرونة فً اتخاذ القرار 0

3 
العالقات االجتماعٌة مع اعضاء الهٌئة 

 االدارٌة والكادر التدرٌبً والالعبٌن
02 0 13,33 5,30 

 

 معنوي

 

 
 

 :للمدربٌن القٌادي السلوك مقٌاس لمجاالت النسبٌة االهمٌة تحدٌد 3-4-2

 كل مجال من مجاالت السلوك القٌادي للمدربٌن وذلك من خالل استبٌانعمد الباحث على تحدٌد اهمٌة 

وألهمٌة هذه وعلم النفس الرٌاضً وكرة القدم .  قام بعرضه على الخبراء والمختصٌن فً االختبار والقٌاس

 ( 9حث بخطوات استخراج االهمٌة النسبٌة للسلوك القٌادي للمدربٌن كما مبٌن بالجدول ) االمرحلة قام الب

 



 ( 9جدول ) 

 ٌبٌن االهمٌة النسبٌة لمجاالت السلوك القٌادي لمدربً كرة القدم

 االهمية النسبية مجموع الدرجات المجال ت

 %64,88 13 استخدام اسالٌب وطرق التدرٌب الحدٌثة 4

 %39,99 11 المرونة فً اتخاذ القرار 2

العالقات االجتماعٌة مع اعضاء الهٌئة االدارٌة  9

 التدرٌبً والالعبٌنوالكادر 

13  

36,99% 

 
 

 

 : للمقٌاس االجابة وبدائل الفقرات صٌاغة اسلوب 3-4-3

اما اسلوب صٌاغة فقرات المقٌاس وبدائل اجاباتها فان الباحث اعتمد اسلوب )لٌكرت( الذي ٌتضمن خمس 

وقد  بدرجة قلٌلة جدا ( )بدرجة كبٌرة جدا ، بدرجة كبٌرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قلٌلة ،بدائل لإلجابة وهً 

راعى الباحث صٌاغة الفقرات بحٌث تكون واضحة ومفهومه وتحمل معنى واحد فقط . وقد اعطٌت الدرجات          

 ( لهذه البدائل على التوالً . 4,2,9,1,1) 

 

 اوالً: التجربة االستطالعٌة

بكرة القدم وقد تكونت  الممتازةقام الباحث بأجراء التطبٌق االستطالعً على عٌنة من مدربً والعبً الدرجة 
وكان الغرض منها     0200/  0/  08ولغاٌة  0200/  00/ 00( العبٌن للفترة من  02( مدربٌن و)  5من ) 

 -ما ٌلً 2
 معرفة مدى وضوح فقرات المقٌاس لدى المدربٌن .  -0
تطبٌق تعلٌمات المقٌاس على العٌنة ومعرفة الزمن واالدوات المستخدمة وطرٌقة التنفٌذ وفرٌق مراعاة  -0

 العمل المساعد.
سالمة فقرات المقٌاس لغوٌا وسهولة فهمها ودقة صٌاغتها ، وقد اتضح من خالل ذلك ان جمٌع  -3

 الفقرات كانت مفهومه وواضحة .
 

 ثانٌاً: التجربة الرئٌسٌة:

ات التطبٌدددق االسدددتطالعً باشدددر الباحدددث بدددأجراء التجربدددة الرئٌسدددٌة  علدددى عٌندددة التطبٌدددق بعدددد اكتمدددال اجدددراء

، وتجددددددر  0200/ 4/  02ولغاٌدددددة   0200/ 0/ 8(العدددددب للفتددددرة مدددددن  002( مددددددرب  و) 02والبالغددددة ) 

االشدددارة هندددا الدددى ان تقددددٌرات المددددربٌن ٌدددتم تسدددجٌلها علدددى فقدددرات المقٌددداس ، وبعدددد جمدددع االسدددتمارات تدددم 

البٌاندددات الخاصدددة بدددأفراد عٌندددة التطبٌدددق باسدددتخدام مفتددداح تصدددحٌح المقٌددداس " االداة التدددً ٌكشدددف بهدددا  تفرٌدددغ

المددددرب عدددن االجابدددات التدددً تددددل علدددى وجدددود النتٌجدددة التدددً تقددداس " وترتٌبهدددا فدددً جدددداول تمهٌدددداً لتحلٌلهدددا 

 احصائٌا . 

 

 



 النتائج: -2
 بناء االنموذج:التوصٌف اإلحصائً لتوزٌعات متغٌرات البحَث لعٌنة 4-1

 (2جدول )

 األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لعٌنة البحث فً المتغٌرات المبحوثة

 اللتواء اقل درجة اعلى درجة االنحراف  الوسط المتغٌرات ت

 7.678 154.777 243.777 20.865 188.858 السلوك القٌادي 2

 7.587- 27.777 37.777 3.100 26.282 االداء الخططً 3
 

( ٌبٌن أن الوسط الحسابً لمتغٌرات المبحوثة  ) كفاءة الذات الرٌاضٌة ، السلوك القٌادي ( لمدربً اندٌة 0الجدول )

،  011.251، 022.620االداء الخططً  لالعبً كرة القدم للدوري الممتاز ، جاء بمقدار ) الدوري الممتاز بكرة القدم و

 ( على التوالً .3.000، 00.265،   02.560معٌاري مقداره )( على التوالً ، وبانحراف  06.020

 

   :لالعبٌن الخططً واالداء للمدربٌن القٌادي السلوك بٌن االرتباط عالقة أٌجاد 2 -4

 

ان الهدف من دراسة االرتباط، هو الكشف عن قوة أو درجة العالقة بٌن المتغٌرات،  فاالرتباط ٌدل على وجود عالقة بٌن 

 تلك المتغٌرات. 

ولتحقٌق عملٌة استخراج قوة العالقة ما بٌن درجات المتغٌرات السلوك القٌادي للمدربٌن  واالداء الخططً  لعٌندة البحدث، 

 رتباط المتعدد )بٌرسون(.تم استعمال معامل اال

والبد من االشارة هنا الى ان العالقة )االرتباط( بٌن المتغٌرات، وعلى الرغم من انها اداة بحثٌة مفٌدة ولكنها ال تخبرنا أي 

شًء عن القدرة التنبؤٌة للمتغٌدرات، بمعندى انهدا ال تخبرندا علدى السدببٌة أو العلٌدة ، فهدً ال تددل علدى وجدود أثدر لمتغٌدر 

وك القٌادي للمدربٌن  على متغٌر النتٌجة االداء الخططً ،  علٌه سٌلجأ الباحث الى استخراج مؤشرات أنموذج معادلة السل

 ( 0االنحدار الخطً المتعدد لبناء االنموذجوكما مبٌن فً الجدول ) 

 

 (2جدول )                                                                 

 الرتباط بٌن االداء الخططً والسلوك القٌادي للمدربٌن لدى أفراد عٌنة البحثقٌم معامل ا

معامل  المتغٌرات

 االرتباط
طبٌعة 

 االرتباط
الداللة  قٌمة )ت(

 اإلحصائٌة
 الجدولٌة المحسوبة

 معنوي 1.887 12.818 بسٌط 7.537 السلوك القٌادي للمدربٌن االداء الخططً

 

( ، نجد أن قٌمة معامل االرتباط بٌن متغٌرات البحث االداء الخططً ، والسلوك القٌادي  3عند استعراض نتائج الجدول ) 

     (.2.532للمدربٌن  ، قد بلغت )



( ، وهً أكبر من 00.601وللتحقق من معنوٌة االرتباط ، أستعمل القانون التائً ، فجاءت قٌمة )ت( ، المحسوبة بمقدار )

( ، مما ٌؤكد معنوٌة االرتباط 2.25( ، ومستوى داللة ) 001( ، عند درجة حرٌة )  0.212الجدولٌة البالغة )  مةالقٌ

 وحقٌقته بٌن متغٌر البحث السلوك القٌادي للمدربٌن  باألداء الخططً .

 

 .عرض وتحلٌل وتفسٌر نتائج مصفوفة االرتباطات البٌنٌة 4-3

 ( 3جدول ) 

 االرتباطات لمتغٌرات البحثٌبٌن مصفوفة 

 

 
 السلوك القٌادي

 

 االداء الخططً

  0.222 السلوك القٌادي

   الداللة

 0.222 2.520 االداء الخططً

  2.222 الداللة

 

 مناقشة نتائج عالقة االرتباط بٌن السلوك القٌادي للمدربٌن واالداء الخططً لالعبٌن: 4-3-1
ترتباط معنوٌة بٌن السلوك القٌادي للمدربٌن واالداء الخططً لالعبٌن حٌث بلغت قٌمة ( وجود عالقة  0ٌبٌن لنا الجدول ) 

( ولكون نتٌجة معامل االرتباط موجبة هذا ٌعنً بزٌادة قٌمة السلوك 2,222( ومستوى داللة ) 2,520معامل االرتباط ) 

للمدربٌن جٌداً أثر بصورة اٌجابٌة على االداء القٌادي للمدربٌن ٌزداد االداء الخططً ، اي انه كلما كان السلوك القٌادي 

الخططً ، بمعنى اخر ) ماٌقوم به المدرب فً التأثٌر على األخرٌن بالشكل المرغوب فٌه من خالل ابداعه فً مجال 

عمله مستنداً الى الخبرات والقدرات الذهنٌة التً تجعل من الشخص مصدر اعجاب وقدرة على التأثٌر فً االخرٌن 

ورة اٌجابٌة على االداء الخططً لالعبٌن ( . فكلما كان المدرب اكثر تفاعالً وحضوراً مع الالعبٌن وكلما كان ٌنعكس بص

سلوكه موجهاً لتطوٌر أداءهم الخططً على وجه الخصوص أدى ذلك الى نتائج اٌجابٌة ومرضٌة على مستوى تنفٌذ خطط 

العاملٌن معه وتحقٌق التجانس بٌنهم واقناعهم بأن فً تحقٌق  من ٌستطٌع كسب تعاون( 0223) اللعب . وهذا ما اشار الٌه

ترتبط فاعلٌة السلوك القٌادي للمدربٌن ( 2022ألهداف التنظٌم ٌكون نجاح شخصً لهم وتحقٌق اهدافهم . وٌؤكد ذلك )

اٌجابٌة على بالتفاعل بٌن العوامل والعناصر المؤثرة فً ذلك السلوك . فهً محصلة هذا التفاعل والذي ٌنعكس بصورة 

قدرات الالعبٌن اثناء االداء  واستجابتهم الصحٌحة لمختلف مواقف االداء الخططً اثناء المباراة . من متطلبات انجاح 

عملٌة التدرٌب الرٌاضً وخاصه سلوك المدربٌن القٌادي مع الالعبٌن هو االهتمام بهذا السلوك وتوجٌهه باالتجاه الذي 

 لضمان تحقٌق اداء جٌد .ٌخدم االداء الخططً لالعبٌن 

 

 

 



 
 االستنتاجات : -5
 

 من خالل عرض النتائج ومناقشتها واستعمال الباحث للوسائل االحصائٌة توصل الى االستنتاجات االتٌة :
 

هناك عالقة ارتباط معنوٌة بٌن السلوك القٌادي للمدربٌن واالداء الخططً لدى العبً  -0

 كرة القدم.

لقٌاس االداء الخططً  ةفً البحث صالح ةالمستخدم السلوك القٌادي للمدربٌنً مقٌاس -0

 لدى العبً كرة القدم. 

أثبتت نتائج هذه الدراسة فاعلٌة السلوك القٌادي للمدربٌن فً تطوٌر االداء الخططً  -3

 لدى العبً اندٌة الدوري العراقً الممتاز بكرة القدم .

 

 2 المصادر

: بناء مقياس لمعدوانية عمى الرياضيين وتقنينو عمى العبي كرة القدم وتحديد  عامر سعيد جاسم الخيكاني -1
 .45، ص022مستوياتو والمقارنة بو حسب مراكز المعب ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، جامعة بغداد ، 

 

، ص  1891لمطباعة والنشر ، ، جامعة الموصل ، مديرية دار الكتب  مناىج البحث في التربية الرياضيةريسان خريبط مجيد :  -0
51 . 
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 .992ـ943ص2222الفكر العربً،
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