ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

جمهورية العراق
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة ديالى

مديرية التربية الرياضية والفنية

السلوك القيادي
لمدربي كرة اليد
بحث وصفي

عمى مدربي االتحاد الفرعي  /ديالى لممتقدمين
لمموسم 2007 – 2006
من قبل
م .م عدي كريم رحمن
ماجستير تربية رياضية

 2008م

 1429هـ
412

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

ممخص البحث
(( السموك القيادي لمدربي كرة اليد ))
اشتمل البحث عمى المقدمة واىمية البحث حيث ان السموك القيادي لدى مدرب كرة اليد لو الدور
الفعال في نجاح عممية التدريب الناحج من اجل تحقيق االىداف المرسومة لمفريق لموصول الى

الدرجات المتقدمة في تحقيق البطوالت والمسابقات العالمية وقد كان ىدف البحث التعرف عمى

السموك القيادي لمدرب كرة اليد وكان المجال البشري مدرب االتحاد الفرعي بكرة اليد وتم التطرق الى

الدراسات النظرية عمى مفيوم السموك وانواع وانماط القيادة وخصائص السموك القيادي  .وقد تم

استخدام المنيج الوصفي باالسموب المسحي لمبحث وقد كانت العينة من مدربي االتحاد الفرعي بكرة

اليد  .وتم اجراء تجربة استطالعية لغرض اختبار استمارة المقياس حيث تم تصميم ىذا المقياس

لمعرفة السموك القيادي لمدربي االنشطة الرياضية  .وتم استخدام الوسائل العممية المناسبة لموصول
الى النتائج وحل المشكمة والوصول الى االستنتاجات والتوصيات المناسبة .
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المقدمة وأهمية البحث
ان التقدم العممي الذي شيده العالم في االونة االخيرة جعل التربية الرياضية تعتمد وترتبط بشكل
وثيق بالعديد من العموم المختمفة كالفسمجة والتشريح وعمم النفس الرياضي والبايوميكانيك ويبرز ذلك

بشكل خاص بمعبة كرة اليد لتعدد مواقف المعب المختمفة فييا .

وكرة اليد ىي احدى االلعاب الجماعية التي ناليا نصيبا كبي ار من الدعم والتشجيع شانيا شان

باقي االلعاب الجماعية كونيا تحتل مكانة خاصة في العالم بشكل عام والوطن العربي والعراق بشكل
خاص .

ولبمورة وتفعيل ما تقدم يبرز دو ار لمدرب في تطوير الفريق واالرتقاء بو من خالل دورة القيادي في

ادارة الفريق  ،فضال عن مسؤليتو في تربية وتعميم وتدريب الالعبين وتاثيره المباشر في تنمية

المستوى المياري واالجتماعي والنفسي وكذلك بث الروح المعنوية.

األمر الذي يجعمو المحور االساسي والمؤثر الرئيسي في تحقيق االنجازات الرياضية  ،لذا فان

شخصية المدرب وسمكو يجب ان يكون بحجم المسؤولية اعاله.

()7

وان السموك " يتكون من العديد من االنشطة التي يؤدييا الفرد في حياتو اليومية حتى يتوائم

ويتوافق مع مقتضيات المعيشة .

ويتمثل في العديد من االنشطة الظاىرة الممموسة ومنيا القيادة  ،والمدرب الرياضي الناحج باعتباره
قائد ينبغي ان يمم بدوره في تخطيط استراتيجية عممو بالشكل الذي يزيد من فاعمية التاثير لتحقيق

اليدف المنجز من خالل تفصيل دوره في تييئة العبيو بدنيا ومياريا وتربويا ونفسيا وتكنيكيا .

()3

ومن ىنا جاءت اىمية البحث من خالل دراسة السموك القيادي لمدرب كرة اليد كمساىمة متواضعة

لالرتقاء بمعبة كرة اليد .
مشكمة البحث

يعتبر السموك الفردي ىو ابسط صور السموك حيث يتعمق بفرد معين  ،فكل منا يتعرض لمواقف

متعدده في حياتو اليوميو نطمق عمى كل موقف منيا لفض معين  ،ولكل شخص سموك معين مع من
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يعمل معيم وىنا تكمن مشكمة البحث في معرفة السموك الذي يتبعو المدربين مع الالعبين من اجل
الوصول الى الغايات و االىداف التي يسعى الييا لمنجاح حيث ىناك تباين بين السموك لممدربين .
هدف البحث:
معرفة السموك القيادي لدى مدربي كرة اليد.

مجاالت البحث:

المجال البشري  /مدربي االتحاد الفرعي بكرة اليد  /ديالى لمموسم الرياضي . 2007 – 2006
المجال المكاني  /قاعة االلعاب الرياضية في بعقوبة .
المجال الزماني  /من  2006 / 12 /3ولغاية . 2007 /4 /3
الدراسات النظرية والدراسات المتشابهة
الدراسات النظرية
مفهوم السموك وانواعه

يقصد بالسموك بانو عبارة عن االستجابات الحركية والفردية الصادرة عن عضالت الكائن الحي

او الفرد الموجود في جسمو ولذلك فان السموك االنساني يتكون من العديد من االنشطة التي يؤدييا

الفرد في حياتو اليومية حتى يمكن ان يتكيف مع مقتضيات المعيشة فالسموك يمثل في االنشطة

القاصر الممموسة  ،كاالسيتقاظ من النوم وتناول االفطار وقراءة الصحف والتوجو الى العمل وانجاز

بعض االعمال  ،وىناك محاوالت مختمفة لوصف السموك  ،فيقسم السموك الى فطري وسموك مكتسب
.
السموك الفطري  :ىو السموك الذي ال يحتاج الى تعمم  ،مثال ان الطفل الصغير لم يتعمم من احد
الصراخ او البكاء او الرضاعة  ،فالسموك الفطري سموك موروث .

السموك المكتسب  :في صور متعددة  .كتعمم القراءة والكتابة وقيادة السيارات .

" لكن يجب ان نالحظ ان العوامل البيئية المحيطة بالفرد تمعب دو ار ىاما في تيذيب وتطيير سموكو
الفطري حتى يكون مقبوال من المجتمع "

()6

انواع السموك

()6

السموك الفردي :
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يعتبر السموك الفردي ابسط صور السموك حيث يتعمق بفرد معين  ،فكل منا يتعرض لمواقف
متعددة في حياتو اليومية نطمق عمى كل موقف منيا لفظ مؤثر ويوضح الشكل التالي ىذا من صور

السموك .

استجابة

مؤثر

ىل يستجيب جميع االفراد بصورة واحدة بالنسبة لمؤثر ؟ لقد لثبتت الدراسات السموكية ان المؤثر

الواحد ينتج انواعا من السموك المتنوعة لدى االفراد المختمفين وذلك باختالف السن والجنس

والخصائص الشخصية والوسطى والعوامل البيئية كل ىذه العوامل باالضافة الى عوامل اخرى تؤدي
الى اختالف "ادراك " االفراد المؤثرات وتصوراتيم عن انواع السموك المفضمة .

مما سبق يمكن ان نستنتج ان الموقف الواحد (المؤثر ) قد يترتب عميو العديد من االستنتاجات
المختمفة (ادراك ) االفراد لمموقف .

السموك االجتماعي :
وىو السموك الذي يمثل في عالقة الفرد بغيره من افراد الجماعة  ،وىو ايضا احدى صور السموك

الشائعة في الحياة االنسانية بطبيعتو الى االنتماء وتكوين العالقات االجتماعية مع غيره من االفراد .

ويكتسب االنسان ىذا السموك منذ مولده نتيجة عالقاتو باسرتو التي ينشا فييا اوال ثم بالبيئة

االجتماعية خاج االسرة ثانيا .

وارتباط فرد بشخص اخر يترتب عميو تاثير سموك كل منيما باالخر ويظير ذلك بدرجة واضحة

عندما تزداد الرابطة وتقوى الصداقة بينيما حتى يقوم بالما

ط سموكية تتفق مع قيم وعادات وتقالد

الجماعة وترضى قبوليا وفي حالة عدم قيام الفرد بتطريح سموكو لما يرضي الجماعة فان الجماعة
غالبا ما ترفضو  ،وىذا يتوقف عمى مدى امكان الفرد االستغناء عن ىذه الجماعة فاذا كانت لو

مصمحة ال تستطيع ان يحققيا بدون ىذه الحماعة أي طريق االنضمام الى جماعة اخرى  .فانو غالبا
ما يبدل من سموكو ويطوعو بحيث يسمك طبقا لممفاىيم .
السموك الجماعة :
السموك الجماعي ىو سموك جماعة من االفراد تتصف بالقدرة عمى تطوير قواعد وعادات السموك

بطريقة تمقائية تخالف ما ىو شائع ومقبول في المجتمع ولعل من النماذج االساسية لمسموك الجماىيري
 .ذلك ان الجماعة البشرية  ،كالفرد تصيبيا من ان احد حاالت من التمزق العنيف فاذا بيا تنقل الى
حالة اليياج والتوتر الذي يربط بو ويصاحبو الكثير من اعمال العنف .

وتتميز السموك الجماهيري بما يمي :
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 .1انو سموك مؤقت.
 .2انو يتسم عادة بالعنف.

 .3سيولة وسرعة التاثير المتبادل .
 .4انتقال المسؤولية الى الجماعة .
 .5التقبل التمقائي لالقتراحات .
مفهوم القيادة واساليبها :
القيادة " ىي فن التاثير عمى االفراد وتنسيق جيودىم وعالقاتيم وضرب المثل ليم في االفعال

والتصرفات بما يؤمن والءىم وطاعتيم وتعاونيم  ،واكتشاف ثقتيم واحتراميم بما يكمف تحقيق

االىداف المنشودة .

()8

فضال عن ذلك ىي سمة يتصف بيا القائد من امكانيات وخصائص اجتماعية

ونفسية وعقمية

وبدنية تساعده في توجيو وادارة االخرين اضافة الى انيا عممية سموكية تتمثل في قدرة عمى
تحريك الجماعة لتحقيق اىدافيا من حيث التفاعل االجتماعي بين االعضاء والحفاظ عمى ذلك
التماسك من خالل االتصال بين القائد وبيئتو .

()8

اما االسموب القيادي فيو السموك الذي يتبناه القائد لمساعدة الجماعة عمى انجاز الواجبات واشباع

حاجاتيم  ،وقد اخنمف الباحثون في تصنيف اساليب القيادة ولكن ىنالك اسمبوين شائعين ىما

االسموب االوتوقراطي واالسموب الديمقراطي  ،ونالحظ في بعض ان المدرب يغمب عمى اسموبو
التركيز نحو التنظيم والعمل مقابل عدم االىتمام باالفراد ومشاعرىم اذ يكون االىتمام نحو اداء

الواجبات لمعمل ام نحو االىتمام بالرياضيين وتعزيز عالقتيم فيما بينيم  ،ومن المسممات االدارية في

سبيل نجاح العمل االداري ىي ان ييتم المدرب بالجانبين عندما يفكر في ممارسة مسؤلياتو القيادية ،

ومن خالل اطالع الباحث عمى عدة مصادر الحظ ان بعض المدربين ييتمون باالداء الرياضي في

حين ان البعض االخر ييتم بالرياضيين انفسيم  ،فضال عن ذلك يعتبر االسموب االفضل لممدرب ىو

االسموب االمثل لمرياضيين  ،وىذا االسموب في الواقع ىو مزيج من االسموب االوتوقراطي واالسموب
الديمقراطي .

()3

انماط القيادة :
اوال  :القيادة االرغامية (االستبدادية او المتسمطة او االوتوقراطية او الدكتاتورية )

وفييا تتركز القيادة بيد القائد وحده فيو الذي يتخذ الق اررات بنفسو ويحدد سياسة الجماعة وادوار االفراد
 ،ويرسم خطط الجماعة ويممي عمى المسؤلين انشطتيم ونوع العالقات بينيم وىو وحده ييتم بضمان
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طاعة الفرد الذي ال يممكون حق االختيار العمل او المساىمة في انجاز القرار وحتى المناقشة او
ابداء الراي  .ويشجع القائد االستبدادي عمى تقميل االتصال بين االعضاء وكذلك يتدخل في معظم

االمور وشتى االعمال وتفاصيل االشياء ودقائق التفصيل ويؤدي الى تعطيل قدرة العاممين عمى الخمق

واالبداع واالبتكار  .وكذلك ال يتيح ىذا المناخ مجاال كافيا لتنمية العالقات االنسانية بين افراد

الجماعة فتنخفض الروح المعنوية الى جانب االفتقار الى العالقات االنسانية  ،وكذلك انتشار المنافسة

الغير شريفة والصراع وضعف روح التعاون بينيم  ،وبين القائد ان العاممين في الجماعة التي يقودىا

قائد استبدادي يتوقفون بمجرد غياب ذلك القائد عنيم .

()8

ثانيا  :القيادة االقناعية (الديمقراطية)

القائد الديمقراطي يعمل عمى توزيع المسؤولية واشراك المسؤلين في اتخاذ الق اررات ويشجعيم عمى

تكوين العالقات الشخصية وتحقيق التفاىم المتبادل بين افراد الجماعة  ،واصبحوا يحبونو ويقبمون

اوامره بروح راضية ويسعون لتنفيذىا وىو ما يؤدي النتشار مشاعر الرضا واالرتياح واالخالص

واالقبال عمى العمل والتعاون واالستقرار ورفع الروح المعنوية وخمق الروح االيجابية مع زيادة االنتاج
دون رقيب والقائد الديمقراطي يسعى جاىدا ان يشعر كل فرد في الجماعة باىمية مساىمتو االجابية

في شؤون الجماعة وتحديد اىدافيا وكما يعمل عمى تنمية قدراتيم وتدريبيم ليكونوا قادة قادرين عمى

ان يخمفوه في القيادة  .ويصغى القائد الديمقراطي لالخرين اكثر مما يجعميم ينصتون اليو  ،فيو يفرح

وال يامر.

()8

ثالثا  :القيادة الفوضوية :

قد تتحول القيادة في حاالت التطرف والمبالغة الى ما نطمق عميو القيادة الفوضوية اذ يترك القائد

حرية تصرف االمور لممرؤوسين بصورة تامة عمى ىواءىم كما يترك ليم حرية اتخاذ الق اررات مع اقل
قدر من مشاركة القائد وىذا االسموب يؤدي الى نتائج سمبية تنعكس عمى المؤسسة وعمى المرؤوسين

بل عمى القائد نفسو .

()8

خصائص السموك القيادي:

()8

من خالل اطالع الباحث عمى عدة مصادر الحظ ان ىناك خصائص لمسموك القيادي واىم ىذه

الخصائص ىي :

 .1التدين وحسن الخمق والتمسك بالقيم  :من خالل االيمان باهلل وتنفيذ تعاليم الدين واالخالص
في العمل ومراعاة الضمير وحسن التعامل والتمسك بالقيم الروحية واالنسانية واالجتماعية .

 .2قوة الشخصية والقدرة عمى السيطرة والتاثير في االخرين :دون محو شخصية المرؤسين في
اتخاذ الق اررات المناسبة المعبرة عنيم والقدرة عمى تشغيميم وحثيم عمى العمل .
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 .3الذكاء وحسن التصرف  :ويعني اتصاف القائد بقدرة عقمية راجحة ويتيح لو مواجيى
المشكالت والتصرف الحسن في مواجية المواقف .

 .4التفعل االجتماعي والقدرة عمى التكيف مع االخرين ومعرفتيم ومشاركتيم واالىتمام بيم من
خالل المشاركة االيجابية مع المرؤسين في مسؤليتيم ومشاعرىم ومناسباتيم ومشكالتيم

والحصول عمى تقبميم والتعاون معيم ولم شمل اعضاء الجماعة .

 .5االتزان االنفعالي والسيطرة عمى الذات  :من خالل التعاون النفسي والثبات وسط االنفعال
والكياسة في ردود الفعل ومناسباتيم لمميزات المختمفة مع المثابرة والجمد .

 .6العدلوالمسواة في تقييم الثوابت والعقاب  :في معاممة الجميع بروح تسودىا المساواة في عدم
المحاباة .

 .7الوالء واالنتماء واالعتزاز بالوطن والوحدة والمرؤسين  :والدفاع عنيم امام الغير في كل
مناسبة .

 .8انكار الذات وتغميب الصالح العام والعمل في صمت واخالص في العمل والتفاني في االداء
مع تحمل المسؤولية دون انانية او اتكالية او التركيز عمى منفعة شخصية .

 .9القدرة عمى اتخاذ القرار السميم واصدار االوامر المناسبة في التوقيت المالئم يكون محبوبا
وميمبا وموضع ثقة االخرين وتقديرىم واحتراميم .

 .10ان يكون محبوبا وميابا وموضع ثقة لالخرين وتقديرىم واحتراميم .
الدراسات المشابهة:
بعد اطالع الباحث عمى عدة مصادر ودراسات لم يجد اية دراسة مشابية او مرتبطة ببحثو

بالشكل الذي يدعم عممو .

منهجية البحث واجراءته الميدانية :
منهج البحث :
المنيج ىو الطريقة " التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة الكتشاف الحقيقة

( )2وليذا فقد

استخدم الباحث المنيج الوصفي ذو ( األسموب المسحي ) لمالئمتو طبيعة مشكمة البحث .
عينة البحث :
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" من االمور الميمة والواجبة في البحث العممي والتي ينبغي عمى الباحث مراعاتيا في الحصول
عمى عينة تمثل المجتمع االصمي تمثيال حقيقيا صادقا

(،)5

فقد تم اختيار عينة البحث بصورة عشوائية

من مدربي االتحاد الفرعي بكرة اليد في ديالى لفئة المتقدمين لمموسم الرياضي

والبالغ عددىم (. )2

2007 – 2006

التجربة االستطالعية :
قام الباحث بتوزيع استمارات المقياس يوم  2006/12/1عمى بعض الالعبين لمتاكد من صحة

المعمومات ولضمان فيم استمارة المقياس من قبل المتميزين وتم شرح استمارة المقياس بفقراتيا وكيفية

االجابة عمييا وكيفية جمع المعمومات  .كون ان المقياس مستخدم سابقا .
وسائل جمع المعمومات :
 المصادر والمراجع العممية.
 المقابالت الشخصية .
 الوسائل االحصائية .
ادوات البحث :
"مقياس السموك القيادي لممدرب الرياضي"

() 7

قام بتصميم ىذا المقياس " مصطفى ابو زيد

 " 1990لموقوف عمى السموك القيادي لمدربي

االنشطة الرياضية الجماعية  ،ينظر الممحق (  )1وقد تم تحقق مصمم المقياس من صدق ىذا

المقياس باستخدام صدق المحتوى  ،كذلك تاكد من ثبات المقياس عن طريق االختبار واعادة االختبار

ومعامل الفا .

من وصف المقياس :
يتكون المقياس من (  )55عبارة تقيس (  )8ابعاد فرعية في ىذا المقباس تقيس السموك القيادي

لممدرب الرياضي في االلعاب الجماعية  ،وىناك خمس مستويات لالجابة امام كل عبارة ىي (
دائما – غالبا – ناد ار – ابدا ) ويقوم المختبر بوضع دائرة في الحقل الذي يراه مناسبا لالجابة والتي

تتوافق مع سموك مدربو  ،والعبارات (  )7()55عبارات منيا سمبية االجابة والتي تمثل عبارات البعد

الرابع و ( )48عبارة المتبقية جميعيا ايجابية  ،بعدىا يتم جمع درجات عبارات كل بعد عمى حدة ،
وكمما ارتفعت الدرجة تميز المدرب بخصائص ذلك البعد .
420
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االسس العممية لممقياس :

قام الباحث بايجاد االسس العممية لممقياس من خالل اعتماده عمى صدق المحتوى نتيجة عرض

المقياس عمى مجموعة من السادة الخبراء والمختصين (*)  ،اضافة لذلك فقد قام الباحث بايجاد ثبات
المقياس من خالل االختبار واعادة االختبار عمى مجموعة من الالعبين وعددىم (

 )4العبين تم

اختيارىم عشوائيا من بين الالعبين االساسيين  ،واعيد االختبار بعد مرور (  )7ايام " لمعرفة ثبات

االختبار يعاد تطبيقو بعد مرور سبعة ايام عمى االختبار االول

() 9

 ،وقد بمغ معامل االرتباط بين

االختبارين (  )0،82وبعد تاكيد السادة الخبراء والمختصين الذي عرض عمييم المقياس ان مفردات
المقياس واضحة وغير قابمة لمشك فان المقياس يتمتع بموضوعية عالية .

الوسائل اإلحصائية :

استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية التالية:

 .1الوسط الحسابي

.2االنحراف المعياري

س=

ع=

()10

مج س
ن

(مج س)

2

مج س- 2

ن

ن1-
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 -3معامل االرتباط البسيط ( بيرسون )

()10

(مج س ) × ( مج ص
مج س ص – )
ن
ر=
(مج س- 2

(مج س)

2

ن

) (مج ص -
2

(مج ص)

2

ن

)

عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:
عرض النتائج وتحميمها :
بعد معالجة نتائج البحث احصائيا  ،قام بعرضيا عمى شكل جداول ومن ثم تحميميا كما موضح

ادناه :

الجدول رقم ()1
يوضح مؤشرات االبعاد االيجابية ودرجة االجابة ودرجة
البعد الكمية والنسبة المئوية

ت

مؤشرات االبعاد االيجابية

درجة االجابة

422

درجة البعد

النسبة

الكمية

المئوية
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370

450

%22

117

150

%78

3

التدريب واالرشاد

683

900

%75،88

4

التسهيل االداري الرياضي

151

200

%75،50

5

االهتمام بالجوانب الشخصية

112

150

%74،66

6

التحفيز

255

350

%72،85

7

السموك التسمطي

89

200

%44،50

1
2

التقدير االجتماعي
المشاركة او السموك
الديمقراطي

يتضح من نتائج الجدول ( )1درجة اجابة كل بعد بالدرجة كذلك درجة كل بعد أيضا فضال عن
نسبة كل بعد المئوية بالنسبة لمؤشرات االبعاد االيجابية وكما مبين :
أ.مؤشرات التقدير االجتماعي  :ظيرت درجة االجابة (  )370من اصل (  )450بنسبة مئوية قدرىا
(. )%82،22

ب .مؤشرات المشاركة او السموك الديمقراطي  :ظيرت درجة االجابة (  )117من اصل ( )150بنسبة
مئوية قدرىا (. )%78

ج .مؤشرات التدريب واالرشاد  :ظيرت درجة االجابة (  )683من اصل (  )900بنسبة مئوية قدرىا
(. )%75،88

د.مؤشرات التسييل االداري الرياضي  :ظيرت درجة االجابة (  )151من اصل (  )200بنسبة مئوية
قدرىا (. )%75،50
ىـ.مشرات االىتمام بالجوانب الشخصية  :ظيرت درجة االجابة (  )112من اصل ( )150بنسبة مئوية
قدرىا (. )%74،66

و .مؤشرات التحفيز  :ظيرت درجة االجابة ( )255من اصل ( )350بنسبة مئوية قدرىا ()%72،85
.

423

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون

ز .مؤشرات السموك التسمطي  :ظيرت درجة االجابة ضعيفة وىي(
مئوية قدرىا (. )%44،50

 )89من اصل (  )200بنسبة

الجدول رقم ()2

يوضح مؤشرات البعد السمبية ودرجة االجابة ودرجة
البعد الكمية والنسبة المئوية
ت

مؤشرات البعد السمبية

درجة االجابة

1

العدالة

178

درجة البعد الكمية النسبة المئوية
%14،50

355

يتضح من الجدول ( )2ان مؤشرات بعد العدالة قد ظيرت درجة إجابة (  )178من أصل ( )355
بنسبة مئوية ()%50،14

مناقشة النتائج

يتضح من نتائج الجدول رقم (  )1ان نسبة التقدير االجتماعي المئوية كانت عالية مما يؤكد "

ان عالقة المدرب بالعبيو مبنية عمى المحبة التي تجعمو ان يكون محترما بينيم من خالل عممو
المبدع وتصرفاتو اإلنسانية اتجاه من يتعامل معيم من الالعبين واإلداريين

عالقات اجتماعية متينة بينو وبين الالعبين .

()6

 .إضافة إلى قيامو بناء

ويتضح من نفس الجدول ان النسبة المئوية لممشاركة او السموك الديمقراطي كانت عالية أيضا

مما يؤكد " ان الق اررات التي تصدر عن المدرب فانيا تصدر عن قناعة تامة لما يقوم بو بشكل

ديمقراطي عمى ان يكون لكل فرد من المجموعة الحق في التصريح عن رايو بدون خوف او تاثير من

اجل اتخاذ القرار الصائب

()6

 .إضافة الى سماعو وجيات نظر الالعبين فيما يتعمق بأمور التدريب .

اما بالنسبة لمتدريب واإلرشاد فان نسبتو المئوية كانت عالية ايضا  .نتيجة طبيعة عممو المتداخل

في التدريب واإلرشاد والتوعية الن واجب المدرب ىو عممية توجيو وتربية وتعميم ومن ثم التدريب ،
والمدرب األكاديمي يكون قاد ار عمى إيجاد صيغ تعميمية تساعده عمى تقبل الالعبين كل الميارات

بشكل متدرج  ،فضال عن إلمامو بأسس وقواعد التدريب وجرعات الحمل حسب قدرات وقابميات الفرد

لكون عممية التدريب عممية معقدة وتتطمب الى ودراية معمقة في حقل اختصاصو

424
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اما مؤشرات التسهيل اإلداري الرياضي فكانت نسبتيا عالية ايضا مما يدل عمى التخطيط السميم
لممدرب في طبيعة تعاممو مع العبيو وتجاوز كل التوترات والخالفات الحاصمة بين الالعبين
واإلداريين اضافة الى قيامو بتييئة غالبية مستمزمات التدريب ان امكن .

اما نسبة االهتمام بالجوانب الصحية فكانت ايضا عالية مما يدل عمى حرص المدرب عمى

تمتع العبيو بقدر واسع من الصحة الجسدية بالشكل الذي يؤمن لو امكانية قيامو بواجباتو الرياضية

انطالقا من مبداء ( العقل السميم في الجسم السميم ) اضافة الى اجراء اختبارات دورية من خالل
التنسيق بين ادارة الفريق والجيات الصحية ذات العالقة .

اما نسبة التحفيز فكانت عالية ايضا مما يؤكد "مقدار ما يوفره المدرب لالعبيو من حوافز مادية

او معنوية مقابل االداء الرياضي المتميز ووضعو نظام لممكافات في حالة الفوز

()7

 ،اضافة الى

اتباعو اسموب االثارة والتشويق والمعب التنافسي بالشمل الذي يجعل عممية التدريب من ان تسير

بصورة تصاعدية .

اما فيما يخص السموك التسمطي فكانت نسبتو ضعيفة مما يدل عمى عدم استخدام المدرب
لألسموب التسمطي الدكتاتوري مع العبيو خالل التدريب والمنافسات بالشكل الذي قد يؤثر عمى زعزعة

الفريق وما ينعكس اثأر ذلك عمى نتائج الفريق .

اما الجدول رقم (  )2فيتضح منو ان النسبة المئوية لمؤشرات العدالة كانت متوسطة مما يدل

عمى تباين المدرب في بيان حقوق الالعبين وواجباتيم في بعض األحيان وفي ضوء ما تقدم بالنسبة

لمؤشرات اإلبعاد االيجابية والسمبية يتضح ايجابية السموك القيادة لممدرب الرياضي لمعبة كرة اليد
لمنتخب محافظة ديالى لممتقدمين .

الستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
بعد عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا توصل الباحث الى االستنتاجات التالية :

 .1اعتماد المدرب العالقة الوثيقة لتقوية الروابط االجتماعية بينو وبين الالعبين أنفسيم والمبنية
عمى األسس التربوية الصحيحة .
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 .2التفاعل الواضح بين المدرب والالعبين في بناء إستراتيجية الفريق .
 .3القيادة الكفوءة لممدرب في تربية وتوجيو وتعميم وتوعية وتدريب الالعبين .
 .4حرص المدرب عمى توفير المستمزمات الخاصة بالالعبين والتدريب .
 .5المتابعة المستمرة لمعناية بالجوانب الصحية والتوعية لتجنب عواقب االمراض .
 .6اعتماد مبدأ الثواب والعقاب.
التوصيات
يوصي الباحث الى:

 .1العمل عمى ترسيخ الروابط االجتماعية والتربوية بين الالعبين والمدربين .
 .2العمل عمى تقبل وجيات نظر الالعبين فيما يخص التدريب من خالل اعتماد الحوار البناء
الموضوعي الفاعل .

 .3إقامة دورات تقوية في في مجاالت عمم النفس وعمم االجتماع والتربية والتدريب لرياضي
بصورة دورية ألىميتيا في مجال التدريب .

 .4ضرورة توفير المستمزمات الرياضية الخاصة بالفريق العتبارىا احد العوامل الرئيسية في
نجاح وتقدم الفريق .
 .5التنسيق بين إدارة االتحادات الفرعية واألندية الرياضية وبين الجيات الصحية ذات العالقة
لفحص ومعالجة الالعبين .

 .6ضرورة اعتماد مبدأ المكافأة لمفوز .
المصادر العربية:
 .1القران الكريم.
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 .2احمد بدر  :أصول البحث العممي ومناىجو  ،ط ( : 4الكويت  ،وكالة المطبوعات 1978 ،
).

 .3اسامة كامل راتب ؛ عمم النفس الرياضي – المفاىيم – التطبيقات  ،ط ( : 2القاىرة  ،دار
الفكر العربي .) 1997 ،

 .4اكرم زكي خطايبة ؛

موسوعة الكرة الطائرة الحديثة

 ،ط ( : 1عمان  ،دار الفكر لمنشر

والتوزيع .) 1996 ،

 .5جمال عبد الحميد واحمد خيري  :مناىج البحث العممي وعمم النفس  ( :القاىرة  ،مطبعة دار
التاليف .) 1973 ،

 .6كامل طو الويس ؛ محاضرات في عمم النفس الرياضي لطمبة الماجستير  ( :كمية التربية
الرياضية  ،جامعة بغداد .) 2001 ،

 .7محمد حسن عالوي ؛ موسوعة االختبارات النفسية لمرياضيين  ،ط ( 1القاىرة  ،مركز الكتاب
لمنشر . ) 1988 ،

 .8محمد شفيق ؛ العموم السموكية  ( :االسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث . ) 2000 ،

 .9مروان عبد المجيد ابراىيم ؛ اسس البحث العممي العداد الرسائل الجامعية  ،ط ( : 1عمان
مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع .)2000،

 .10وديع ياسين التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي ؛

التطبيقات االحصائية واستخدامات

الحاسوب في بحوث التربية الرياضية  ( :الموصل  ،دار الكتب .) 1999 ،

المالحق
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ت

العبارات

1

ٌٖزٌ ثبىْ٘اؽً اىصؾٍخ ىالعجٍِ

2

ٌؾشص عيى اُ رنُ٘ اىعالقخ ثٍْٔ ٗثٍِ العجٍِ خبسط
اىَيعت عٍذح
ٌششػ ىالعجٍِ ثص٘سح رفصٍيٍخ مٍفٍخ رْفٍز خطخ اىيعت
اىَقزشؽخ ىيَجبساح
ٌعَو عيى ؽص٘ه اىالعجٍِ عيى ثذه االّزقبه اىَْبست

5

ٌزغبظى عِ اىزصشفبد اىخبغئخ ٍِ اىالعجٍِ اىزٌِ
ٌعزَذ عيٌٍٖ فً اىَجبسٌبد
ٌزعبُٗ ٍع اداسي اىفشٌق فً ر٘فٍش االدٗاد ٗاالعٖضح
اىشٌبظٍخ اىَعبّٗخ ىيزذسٌت
ٌٖزٌ ثزذسٌت اىالعجٍِ عَيٍب عيى خطخ اىيعت اىَقزشؽخ
ىيَجبساح
رعبٍو ٍع اىالعجٍِ مبؿ امجش ىٌٖ

3
4

6
7
8

دائما

ٌ 9عزَذ عيى ٍغَ٘عخ ٍعٍْخ ٍِ اىالعجٍِ الرزغٍش ٌَضيُ٘
اىفشٌق فً مو ٍجبساح
ٌ 10ؾشص عيى ر٘فٍش اىضي اىشٌبظً اىَْبست ىيشٌبظٍٍِ
ٌ 11سزغٍت ىيَطبىجخ اىَبىٍخ اىَعق٘ىخ ىالعجٍِ فً ظ٘ء
اٍنبٍّخ اىْبدي
 12ىذٌٔ اىقذسح عيى امزشبف ّقبغ اىععف فً اىفشٌق
اىَْبفس
 13عصجً عذا ٍع اىالعجٍِ اصْبء اىزذسٌت
14
15
16
17
18
19

ٌؾشص عيى اسزَشاس عالقبرٔ ثبىالعجٍِ ثعذ اّٖبء
اىَ٘سٌ اىشٌبظً
ٌؾشص عيى ر٘فٍش ٗسبئو اىشاؽخ ىالعجٍِ اصْبء اىسفش
ٗاىَجبسٌبد
ٌٖزٌ فً اىزذسٌت ثزصؾٍؼ اخطبء االداء اىزً ظٖشد ٍِ
اىالعجٍِ فً اىَجبساح
ىذٌٔ اىقذسح عيى رعذٌو خطخ اىيعت اىَ٘ظ٘عخ فً ظ٘ء
ٍب رسٍش عئٍ ٍِ اىَجبساح
ٌصٍش عيى اشزشاك ثعط العجً اىفشٌق األسبسٍٍِ فً
ٍجبسٌبد ثبىشغٌ ٍِ عذً اّعَبٌٍٖ فً اىزذسٌت
ٌؾشص عيى أُ ٌزجع العج٘ٓ اىعبداد اىصؾٍخ اىصؾٍؾخ
فً عٍَع رصشفبرٌٖ
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ٌ 20زقجو أساء اىالعجٍِ اىَخبىفخ ىشاٌخ ثصذس سؽت

ت

العبارات

21

ٌغٍذ اىزذسٌت اىعَيً ىالعجٍٔ عيى خطػ اىيعت
اىَخزيفخ
ٌٖزٌ ثؾص٘ه ىالعجٍِ عيى عٍَع اسزؾقبقبرٌٖ
اىَبىٍخ ٍِ أداسٓ اىْبدي
ٌيقى اىَسؤىٍٔ عيى ىالعجٍِ عْذ مو ٕضٌَخ ىيفشٌق

24

ٌٍَو إىى اىصشاؽخ فً رعبٍالرٔ ٍع اىالعجٍِ

25

ىذٌٔ خطٔ ىزذسٌت اىفشٌق عيى ٍذاس اىَ٘سٌ
اىَبظً
ٌعَو عيى إسظبء اىالعجٍِ األسبسٍٍِ ثبىفشٌق
عيى ؽسبة صٍالئٌٖ اَخشٌِ
ٌٖزٌ ثعالط ٍِ ٌصبة ٍِ اىالعجٍِ إصْبء اىََبسسخ
اىشٌبظٍخ عيى ّفقٔ اىْبدي
ىذٌٔ أىقذسٓ عيى ارخبر اىقشاس اىَْبست فً
اىَجبسٌبد
ٌسَؼ ىالعجٍِ ثَْبقشخ فً خطخ اىيعت اىَقزشؽخ
ىيَجبساح
ٌعشف اىغ٘اّت اىفٍْخ فً عَئ مَذسة ٍعشفخ
ربٍخ
ٌؾشص عيى اُ ٌيزضً العج٘ٓ ثبىسي٘ك االخالقً
اىؾٍَذ فً ؽٍبرٌٖ اىشخصٍخ
ٌؾذد ىنو العت قجو اىَجبساح ٍب ٌْجغً عئٍ اىقٍبً
ثٔ ٍِ ٗاعجبد ٍٖٗبً فً اىَجبساح
ٌٖزٌ ثسشعخ ؽص٘ه اىالعجٍِ عيى ٍنبفبد اىف٘ص
دُٗ ربعٍو
ٌسزخذً اىفبظب غٍش ٍٖزثخ فً رعبٍئ ٍع اىالعجٍِ
اصْبء اىزذسٌت
ٌغٍذ ر٘عٍٔ العجٍٔ ٗاسشبدٌٕ شفٌ٘ب قجو ّضٗىٌٖ
ىيَجبساح
ٌ٘عٔ إزَبٍٔ فً اىزذسٌت اىى اىالعجٍِ اىزٌِ
رشثطٌٖ ثٔ عالقبد شخصٍخ
ٌبخز ثبساء اىالعجٍِ ارا اقزْع

38

ٌغٍذ اعذاد اىفشٌق ٗرغٍٖضٓ اسزعذادا ىيَ٘سٌ
اىشٌبظً

22
23

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

دائما

429

غالبا

احيانا ناد ار

ابدا

ممجل ددالل 2009 /

العدد الخامس والثالثون
39

ٌؾعى ثبؽزشاً ٗرقذٌش اىَسؤىٍِ ٍِ اداسح اىْبدي

40

ٌعَو عيى سفع قٍَخ اىَنبفبح اىَبىٍخ ىالعجٍِ ميَب
رؾسْذ ّزبئظ اىفشٌق

ت

العبارات

41

ٌ٘عٔ اىسجبة ٍِ خبسط اىَيعت اىى مو ٍِ ٌقصش
فً االداء ٍِ العجٍٔ اصْبء اىَجبسٌبد
ٌزَسل ثبشزشاك ثعط العجً اىفشٌق االسبسٍٍِ
فً اىَجبسٌبد ثبىشغٌ ٍِ اخفبض ٍسز٘إٌ
ٌعع خطػ اىيعت فً اىَجبسٌبد ثؾٍش رزْبست ٍع
قذساد ٗاٍنبّبد العجٍٔ
ٌؾشص عيى اسزَشاس عالقزٔ ثبىالعجٍِ خبسط
اىْبدي
ٌششػ ىالعجٍٔ قجو اىَجبساح مٍفٍخ اسزغاله ّقبغ
اىععف فً اىفشٌق اىَْبفس
ٌَزينٔ اىغشٗس عْذ ف٘ص اىفشٌق

47

ٌسعى اىى صٌبدح قٍَخ اىَنبفأح اىَبدٌخ اىزً ٌؾصو
عيٍٖب اىالعجُ٘ ميَب مبُ رىل ٍزبؽب
ٌزذخو فً اى٘قذ اىَْبست فً ؽو اىَشبمو اىزً قذ
رؾذس ثٍِ اىالعجٍِ
ٌٖزٌ ثزصؾٍؼ اخطبء االداء ىالعجٍٔ ىفزشاد اىشاؽخ
اصْبء اىَجبساح
ٌعع خطخ اىيعت اىزً رزْبست ٍع غجٍعخ مو
ٍجبساح عيى ؽذح
ٌ٘عٔ إزَبٍٔ فً اىزذسٌت اىى ٍغَ٘عخ ٍعٍْخ ٍِ
اىالعجٍِ دُٗ ثقٍخ افشاد اىفشٌق
ٌ٘ظع ىالعجٍٔ قذساد ٗاٍنبّبد اىفشٌق اىَْبفس
قجو ىعجٌٖ ٍع ٕزا اىفشٌق
ٌؾشص عيى صشف ٍنبفبح اظبفٍخ ىَِ ٌغٍذ ٍِ
اىالعجٍِ فً اىَجبسٌبد
ٌعَو عيى رقٌ٘خ عالقبد االخ٘ح ٗاىضٍبىخ ثٍِ
العجً اىفشٌق
دقٍق فً ر٘قعبرٔ ىخطػ ىعت اىفشٌق اىَْبفس
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Abstract
The Leading Behavior of Handball Trainer

The researcher contains an introduction and the research importance ,
as the leading behavior of the coacher trainer has an active role succeeding
the training operation to active the required aims of the term to get high and
developed level sin the championships and world competitions . The target of
the research is to identify the leading behavior of the trainer . The human
filed is the branch union trainer of the handball . It deals with theoretical
studies of the behavior and kind of leadership and the characteristics of the
leading behavior . The research uses the descriptive technique in the survey
style . The sample is trainer of handball of the branch union . Then an
exploring experiment is made in order to test the standard of leading
behavior for the sport trainer . this standard is designed to know the leading
behavior of the trainers of the sport action . The suitable Scientifics means is
used in order to convey the results and solve the problem to get the
conclusions and suitable ecommendations .
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