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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة من وجهة نظر
الالعبني يف حمافظات قطاع غزة تبعا ً ملتغريات الدرجة يف اللعب – مركز اللعب-
اخلربة يف اللعب ،وكذلك التعرف �إىل ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة من وجهة نظر
املدربني �أنف�سهم يف حمافظات قطاع غزة على عينة ع�شوائية قوامها ( )120العباً،
متثل ما ن�سبته ( )%66.6من جمتمع الدرا�سة البالغ ( )180العباً ،وعلى ( )18مدربا ً
�شاملة ملجتمعها.مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي ،ومقيا�س القيادة يف الريا�ضة من
ت�صميم ( )Saleh & Chelladuraiومن اقتبا�س وتعريب عالوي ( .)1998و�أظهرت نتائج
الدرا�سة ب�أن ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة من وجهة نظر الالعبني كان �ضعيفا ً
�إذ ح�صل على ن�سبة مئوية قدرها ( ،)%55.7وجاءت ال�سلوكيات القيادية من وجهة
نظر الالعبني كالآتي من الأكرث �إىل الأقل :ال�سلوك الأوتوقراطي  -ال�سلوك االجتماعي
امل�ساعد � -سلوك الإثابة -ال�سلوك التدريبي  -ال�سلوك الدميقراطي .وكذلك �أظهرت
النتائج ب�أن ال�سلوك القيادي املف�ضل ملدرب كرة ال�سلة من وجهة نظر املدربني كان
متو�سطا ً �إذ ح�صل على ن�سبة مئوية قدرها ( ،)%66.6وجاءت ال�سلوكيات القيادية
من وجهة نظر الالعبني كالآتي من الأكرث �إىل الأقل :ال�سلوك الأوتوقراطي – �سلوك
الإثابة  -ال�سلوك التدريبي ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد  -ال�سلوك الدميقراطي .وال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05=aيف ال�سلوك القيادي
ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة من وجهة نظر الالعبني تعزى �إىل متغريات
الدرجة يف اللعب ،ومركز الالعب ،واخلربة يف اللعب.
الكلمات املفتاحية :ال�سلوك القيادي ,املدرب ,الالعب ,كرة ال�سلة.
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Leadership Behavior to Coach Basketball in the
Governorates of the Gaza Strip – Palestine
Dr. Ramzy R. Jaber
Faculty of Physical Education
Al Aqsa Uviversity

Abstract
The study aimed at identifying the nature of the conduct leading to the
basketball coach from the standpoint of the players in the governorates of the
Gaza Strip, according to some variables (class - center for play - experience),
as well as identifying the nature of leadership behavior to the basketball coach
from the perspective of the trainers on a random sample strength consisting
of (120) players, representing (66.6%) of the population of the study of their
number (180), and (18) coach a comprehensive society. used the descriptive
method, and the measure of leadership in the sport of design Saleh and Chelladurai and quotation and Arabization of Allawi (1998). The results of the first
question that the leadership behavior of the basketball coach from the standpoint of the players were a few where a percentage of (55.7%), was achieved
and came behaviors of leadership from the perspective of the players as follows from most to least: behavior autocratic - Social Behavior Assistant - the
behavior of reward - Conduct training - of democratic behavior. The results
of the second question that the leadership behavior of choice for basketball
coach from the perspective of the trainers was a medium where a percentage of (66.6%), and came behaviors of leadership from the perspective of the
players as follows from most to least: behavior autocratic - the behavior of
reward - Conduct training of social behavior Assistant - democratic behavior.
There was no statistically significant differences at the level of (α=0.05) in the
leadership behavior of the basketball coach in the governorates of the Gaza
Strip from the viewpoint of the players due to the changes following (class,
status and experience) in the third question , and the fourth, and fifth, respectively.
Key words: leadership behavior, coach, player, basketball.
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املقدمة

حظي مو�ضوع القيادة باهتمام العلماء على اختالف �شاكلتهم ،فاهتم به علماء النف�س

االجتماعيون بو�صف القيادة حمورا ً �أ�سا�سيا ً من حماور ديناميات اجلماعة واهتم بها علماء
االجتماع باعتبارها ظاهرة اجتماعية تنبثق من وجود الفرد داخل اجلماعة ،وعامال ً من عوامل

متا�سك اجلماعة وت�ضامنها وتنظيمها .وركز عليها الأ�ضواء علماء االت�صال باعتبارها �أ�سلوبا ً

من �أ�ساليب االت�صال الناجح يف اجلماعة وركز ال�سيكولوجيون جهودهم يف هذا ال�صدد

ملعرفة �أهم ال�سمات التي متيز القادة عن غريهم.

والقيادة لها دور اجتماعي كبري ومهم يقوم به الفرد �أثناء تفاعله مع غريه من �أفراد

اجلماعة ،و يت�سم هذا الدور بالقوة والقدرة على الت�أثري يف الآخرين وتوجيه �سلوكهم يف �سبيل

بلوغ هدف اجلماعة ،والقيادة �شكل من �أ�شكال التفاعل االجتماعي املميز بني القائد والأتباع
حيث تربز �سمة القيادة و التبعية.

والقيادة ظاهرة عامة ،فهي موجودة يف كل جماعة ب�شكل �أو ب�آخر من �أ�شكال القيادة،

وعملية القيادة تعتمد ب�صفة عامة على �أ�سا�س نف�سي يتمثل يف اخل�ضوع وال�سيطرة عند
الأفراد على �أ�سا�س فطرى ،كما تت�أثر القيادة بنوع احلياة االجتماعية ودرجة تنظيمها ،وكذلك

بفل�سفة اجلماعة ومعايريها (يون�س.)1993 ،

والقيادة �سلوك مميز يقوم به املدرب للم�ساعدة على بلوغ �أهداف الفريق ،وحتقيق طموحاته،

وحتريك الفريق نحو الأهداف وحت�سني التفاعل االجتماعي بني الالعبني واحلفاظ على متا�سك

الفريق الريا�ضي.

وريا�ضة كرة ال�سلة من الألعاب الريا�ضية التي تتطلب من املدرب الريا�ضي �أن يتميز

ب�صفات قيادية قادرة على ال�سيطرة على الالعبني داخل امللعب ،ويف �أثناء املواقف احلرجة،

وذلك لقربه من الالعبني.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تعد عامال ً من العوامل والأ�ساليب امل�ؤثرة
والقيادة الريا�ضية ذات االحرتافية املهنية العالية
ّ

.)Gordon & Todd, 2011

وي�شري (عبد احلفيظ ،وباهي� )2001 ،إىل �أن �أول اجلهود التي ظهرت يف هذا املجال كانت

لنظرية فاعلية القيادة يف املجال الريا�ضي بو�ضع النموذج متعدد الأبعاد للقيادة الريا�ضية.
وات�ساقا ً مع نظريات القيادة العامة التي قام على �أ�سا�سها هذا النموذج افرت�ض �أن فعالية
القيادة يف املجال الريا�ضي تتوقف على كل من العوامل املوقفية وعلى �سلوك املدرب

الريا�ضي و�سلوك الالعبني� .أي �أن �سلوكيات القائد الفعال �ستتفاوت يف �ضوء �سلوكيات
الالعبني �أنف�سهم ،واملوقف الريا�ضي املعني الذي ي�شاركون فيه.

وي�ؤكد ك ٌّ
ل من (عالوي ،) 1997 ،و(فوزي ،وبدر الدين )2001 ،على �أن العديد من الباحثني

والعلماء يف جمال علم النف�س الريا�ضي اهتموا بدار�سة ال�سلوك القيادي للمدرب الريا�ضي

وبنظرية �سمات القائد وقاموا بتطبيق بع�ض اختبارات قوائم ال�شخ�صية على بع�ض القادة
يف املجال الريا�ضي وبخا�صة املدربون الريا�ضيون من خمتلف الأن�شطة الريا�ضية ملحاولة
التعرف على ال�سمات املميزة للمدربني �أو للتمييز بني املدرب الريا�ضي الناجح واملدرب الريا�ضي
غري الناجح.

والأ�ساليب القيادية املميزة والفاعلة للمدرب الريا�ضي تعني الكثري لالعب الريا�ضي من

حيث قوة �شخ�صيته والتعامل مع الالعبني بحزم وان�ضباط ،ويف نف�س الوقت �سماع �آرائهم

).)Joel, Thomas, & William, 2004

وي�ضيف (�أبو زيد� )1990 ،أن ال�سلوك القيادي هو كل الأقوال والأفعال والأن�شطة والتعبريات

التي ت�صدر عن املدرب الريا�ضي يف �أثناء املمار�سة الريا�ضية �أو خارج نطاقها جتاه الالعبني �أو

جتاه غريهم من العاملني يف املجال الريا�ضي عند قيامه ب�أداء واجباته الوظيفية امللقاة عليه.

وي�ؤكد (عالوي )1998 ،على �أن القيادة الريا�ضية هي العملية التي يقوم بها فرد من �أفراد

جماعة ريا�ضية منظمة بتوجيه �سلوك الأفراد الريا�ضيني �أو الأع�ضاء املن�ضمني للجماعة
الريا�ضية من �أجل دفعهم برغبة �صادقة نحو حتقيق هدف م�شرتك بينهم.

ويف �سل�سلة الدرا�سات العديدة ل�سلوك القيادة كانت هناك �رضورة لدرا�سة ال�سلوك

الظاهري للقائد وحتليله .حيث العديد من العوامل التي ت�ؤثر يف ال�سلوك منها عوامل تت�صل

باملوقف القيادي وعوامل تت�صل بالأفراد الذين يعمل بينهم ومعهم القائد نف�سه (جرج�س،
.)1986
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وي�شري (عالوي� )1998 ،إىل �أن الفرق بني النجاح والف�شل يف العديد من الأن�شطة الريا�ضية
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يرجع يف جانب كبري منه �إىل مدى قدرة وفاعلية وتو�صيف القيادة.

كما �أبرز الباحثون �رضورة تكيف �سلوك القائد مع املوقف القيادي وتعديل �أ�سلوب �سلوك

القائد مبا يتالءم مع التابعني يف �إطار وقت حمدد ملعاجلة �أو مواجهة موقف معني .وهكذا
ات�ضح من خالل درا�سات ال�سلوك القيادي �أن هناك بعدا ً
مهما يحدد مدى فاعلية هذا
ًّ

ال�سلوك وهو املدخل املوقفي� ،أي �أن خ�صائ�ص املوقف هي التي حتدد �أنواع ال�سلوك املطلوب

من القائد لكي تتحقق له الفاعلية (عالوي.)1997 ،

وي�ستنتج الباحث من خالل القراءات النظرية ال�سابقة �أن ال�سلوك القيادي للمدرب الريا�ضي

ميكن اعتباره �أ�سا�س و�صول الالعب �إىل امل�ستويات العالية ،واالرتقاء باملهارات احلركية ،والتعلم

اخلططي.بالإ�ضافة �إىل املثابرة وبذل املزيد من اجلهد للتغلب على التدريبات البدنية ال�شاقة.

ويف هذا ال�صدد يذكر الباحث بع�ض الدرا�سات العربية والأجنبية التي تناولت مو�ضوع

ال�سلوك القيادي.

�أ�سفرت نتائج درا�سة (جابر )2011 ،عن �أن العوامل املرتبطة بال�سلوك القيادي لدى مدربي

كرة الطائرة يف فل�سطني من الأكرث �إىل الأقل هي كالآتي  :التقدير االجتماعي-االهتمام

باجلوانب ال�صحية-ت�سهيل الأداء الريا�ضي -ال�سلوك الت�سلطي-التدريب والإر�شاد-التحفيز-
ال�سلوك الدميقراطي العدالة  -وال توجد فروق يف العوامل املرتبطة بال�سلوك القيادي لدى

مدربي كرة الطائرة تعزى ملتغري الدرجة.

و�أظهرت نتائج درا�سة الأ�سيوطي )� (Al –Asioty, 2011أن هناك عالقة بني اخل�صائ�ص

ال�شخ�صية وال�سلوك القيادي ملدربي املبارزة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني املدربني واملدربات يف اخل�صائ�ص القيادية.

�أما درا�سة نازردين ) (Nazarudin, et al 2009فقد تو�صلت �إىل �أن هناك ر�ضا من العبي

اجلامعات املاليزية من مدربي ريا�ضة كرة ال�سلة يف ال�سلوك التدريبي ،وال�سلوك االجتماعي،

وال�سلوك الدميقراطي ،وكذلك ال توجد فروق دالة �إح�صائيا ً بني املدربني تعزى �إىل متغري اخلربة
يف ال�سلوك القيادي.

يف حني �أ�سفرت نتائج درا�سة (عي�سى )2005 ،ب�أن ا�ستيعاب املدربني لأ�سلوبهم القيادي يركز

على �أ�سلوب التغذية الراجعة ،يليه �أ�سلوب التدريب والتعليمات و�أن الأ�سلوب الديكتاتوري
هو �أقل الأ�ساليب القيادية تطبيقاً ،يف حني يرى الالعبون �أن �أ�سلوب التدريب والتعليمات
هو الأ�سلوب القيادي الذي يركز عليه املدربون ،يليه �أ�سلوب التغذية الراجعة و�أن الأ�سلوب

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الديكتاتوري هو �أقل الأ�ساليب القيادية تطبيقاً .كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق بني
املدربني والالعبني يف ا�ستخدام املدربني للأ�سلوب الدميقراطي ل�صالح الالعبني ،ويف �أ�سلوب
التغذية الراجعة ،ل�صالح املدربني.

وتو�صلت درا�سة (اخلياط� )2003 ،إىل �أنه ال توجد فروق دالة بني املدربني يف ال�سلوك

الدميقراطي .ووجود فروق دالة بني املدربني والالعبني يف ال�سلوك التدريبي وال�سلوك الأوتوقراطي

وال�سلوك االجتماعي امل�ساعد و�سلوك الإثابة وجميعها ل�صالح املدربني -.ووجود فروق دالة بني
مدربي الألعاب اجلماعية والعبي الأن�شطة الفردية يف بعد ال�سلوك التدريبي ل�صالح مدربي

الألعاب اجلماعية.

�أما درا�سة امارو�سي ) (Amorose & Horn, 2000فقد تو�صلت �إىل �أن متيز املدرب الريا�ضي

بالأ�ساليب القيادية املتمثلة يف الأ�سلوب التدريبي ،والتعليمي من الدوافع الأ�سا�سية ملمار�سة
الن�شاط الريا�ضي لالعب

وخل�صت درا�سة واجن )� (Wang, 1997إىل وجود ت�أثري جوهري لكل من اجلن�س وامل�سابقات

على البعد ال�سلوكي الأوتوقراطي-.و الالعبون الذكور يف�ضلون �أن يكون مدربهم ذا �سلوك
�أوتوقراطي �أكرث من الالعبات-.ويف�ضل العبو اجلري �أن يكون مدربوهم ذوي �سلوك �أوتوقراطي
�أكرث من العبي الرمي.

�أما درا�سة (جربيل )1990 ،فقد تو�صلت �إىل �أن م�ستوي الأداء الفني لالعبني يف املباريات

واالجتاه نحو املدرب هي �أحدي �سمات الدافعية الريا�ضية وميكن التنب�ؤ ب�أبعاد ال�سلوك القيادي
ملدربي الأن�شطة الريا�ضية اجلماعية- .وي�سهم عدد من �أبعاد ال�سلوك القيادي ملدربي الأن�شطة

الريا�ضية اجلماعية يف عدد من �سمات الدافعية الريا�ضية لالعبني  -وتوجد فروق دالة يف كل

من بعدي التدريب والإر�شاد والتقدير االجتماعي بني الالعبني ذوي امل�ستوى الأعلى.

�أما (اجلزاز )1987 ،فقد �أظهرت نتائج درا�سته وجود فروق دالة بني مدربي كرة اليد وكل من

مدربي كرة القدم وكرة ال�سلة يف الأ�سلوب القيادي املهتم بالأداء ،والأ�سلوب القيادي املهتم

بالعالقات والأ�سلوب الذي يجمع بني االهتمام بالأداء والعالقات معا ً  -وتوجد فروق دالة بني
مدربي كرة ال�سلة وكرة القدم يف الأ�ساليب القيادية .كما ال توجد فروق دالة بني مدربي
الكرة الطائرة وكرة ال�سلة يف الأ�ساليب القيادية -.وتوجد فروق دالة بني مدربي فرق امل�ستويات

العالية واملنخف�ضة ،ل�صالح مدربي فرق امل�ستويات العالية للعبة كرة اليد ،وذلك يف كل من
الأ�سلوب القيادي املهتم بالأداء ،والأ�سلوب القيادي املهتم بالعالقات والأ�سلوب القيادي الذي

يهتم باالثنني معاً.
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وجهات نظر الالعبني والالعبات يف الأ�ساليب القيادية ،يف حني وجدت فروق بني وجهات نظر
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و�أظهرت درا�سة (جرج�س )1986 ،عدم وجود فروق دالة بني بعدي ال�سلوك القيادي وفقا ً
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للتقرير الذاتي للمدربني  -وتوجد فروق دالة بني بعدي ال�سلوك القيادي ملدربي بع�ض الفرق
الريا�ضية ،وقد جاءت هذه الفروق ل�صالح بعد االعتبار لدي مدربي بع�ض الفرق ،ول�صالح
بعد و�ضع الهياكل لدي البع�ض الآخر  -وتوجد فروق دالة يف ال�سلوك القيادي للمدربني يف

ب ُ ْعدي االعتبار ،وو�ضع الهياكل بني ما يقرره املدربون عن �أنف�سهم ،وما يراه الالعبون يف �سلوك
مدربيهم وذلك ل�صالح ما يقرره املدربون.

و�أو�ضحت درا�سة �شيالدراي ) (Chelledurai, 1984وجود ارتباط دال بني الفرق يف ال�سلوك

القيادي املدرك واملف�ضل بالن�سبة لالعبي كرة ال�سلة  -وويوجد ارتباط �سالب بني الفرق
يف كل من بعدي ال�سلوك القيادي للتدريب والإر�شاد والت�أييد االجتماعي من جانب والر�ضا

بالقيادة من جانب �آخر.

�أما درا�سة �شيال ديراي وكارون ) (Challedurai & Carron, 1983فقد �أو�ضحت وجود

عالقة موجبة بني الن�ضج وال�سلوك املهتم بالعالقات الإن�سانية  -وتوجد عالقة �سالبة بني
الن�ضج وال�سلوك املهتم بالإجناز.

وخل�صت درا�سة �شيالديراي و�ساليه ) (Chelladurai & Saleh, 1980ب�أن �سلوك القائد

الريا�ضي يتمثل يف التدريب والإر�شاد ،ال�سلوك الدميقراطي ،ال�سلوك الأوتوقراطي ،الت�أييد
االجتماعي ،التغذية املرتدة.

م�شكلة الدرا�سة

من خالل اطالع الباحث على الأدبيات وامل�ؤلفات يف مو�ضوعات علم النف�س الريا�ضي التي

تناولت مو�ضوع ال�سلوك القيادي للمدرب الريا�ضي مل يقف الباحث على درا�سة تناولت
ال�سلوك القيادي املف�ضل لدى املدرب الريا�ضي بكرة ال�سلة ح�رصاً .ونظرا لأهمية الدور الذي
ي�ؤديه املدرب يف قيادة الفريق �سواء يف �أثناء التدريب �أو املناف�سات والذي يكون يف كثري من

الأحيان له الت�أثري املبا�رش يف ح�سم املناف�سة ل�صاحله ،بات �أن يكون هناك �سلوكا ً قياديا ً متميزاً.
ومن هذا املنطلق جل�أ الباحث �إىل درا�سة هذه احلالة درا�سة ميدانية للو�صول �إىل حقيقة
�أف�ضل منط قيادي ملدرب كرة ال�سلة.

�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -1معرفة ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة-فل�سطني من وجهة
-2معرفة ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة-فل�سطني من وجهة

نظر املدربني.

 -3حتديد الفروق يف ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة-فل�سطني

من وجهة نظر الالعبني تبعا ملتغريات الدرجة يف اللعب – مركز الالعب – اخلربة يف اللعب.

�أ�سئلة الدرا�سة

يف �ضوء �أهداف الدرا�سة ي�ضع الباحث الأ�سئلة الآتية:

-1ما ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة-فل�سطني من وجهة نظر

الالعبني؟.

-2ما ال�سلوك القيادي املف�ضل ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة-فل�سطني من

وجهة نظر املدربني؟.

 -3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05= aيف ال�سلوك القيادي
ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة -فل�سطني تعزى �إىل متغري الدرجة (درجة ممتازة،

درجة �أوىل)؟.

 -4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05= aيف ال�سلوك القيادي

ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة-فل�سطني تعزى �إىل متغري مركز اللعب (�صانعي
الألعاب ،العبي الأجنحة)؟.

 -5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05= aيف ال�سلوك القيادي

ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة-فل�سطني تعزى �إىل متغري خربة الالعب (�أقل من
� 20سنة ،من � 21إىل � 26سنة ،من � 27إىل � 32سنة� ،أكرث من � 33سنة)؟.

�أهمية الدرا�سة

يعد النمط القيادي للمدرب الريا�ضي العامل الرئي�س يف جناح قيادة الفرد ملجموعته �أو

ف�شلها ملا لها من فعل حا�سم يف الت�أثري يف �سلوك �أع�ضاء جمموعته ويف �أيجاد اجلو املنا�سب

والفعال �سواء يف التدريب �أو املناف�سات ف�ضال ً عن ت�شجيع الكوادر العاملة معه من العبني
و�إداريني وفنني يف حتفيزه على حتقيق �أهداف عمله ومن ثم حتقيق الإجنازات الريا�ضية .ونظرا �إىل
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نظر الالعبني.

81

ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة

82

د .رمزي جابر

�أهمية الدور الذي ي�ؤديه املدرب الريا�ضي واملتمثل يف قيادة الفريق يف الإعداد وحتقيق الإجنازات
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ولغر�ض الك�شف عن طبيعة ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف نطاق عمل املدربني يف

حمافظات قطاع غزة -فل�سطني ،تكون �أهمية الدرا�سة �أكرث حاجة وفاعلية علمية يف التعرف

على ال�سلوك القيادي املف�ضل عند املدرب.

ومن جانب �أخر تعترب هذه الدرا�سة الأوىل يف حدود علم الباحث التي تتناول مو�ضوع

ال�سلوك القيادي املف�ضل ملدرب كرة ال�سلة من وجهة نظر الالعبني واملدربني يف فل�سطني.

جماالت الدرا�سة

 -1املجال اجلغرايف� :أجريت الدرا�سة يف حمافظات قطاع غزة  -فل�سطني.

-2املجال الب�رشي� :أجريت الدرا�سة على العبي كرة ال�سلة امل�سجلني يف االحتاد الفل�سطيني

لكرة ال�سلة ،ومدربي فرق كرة ال�سلة.

 -3املجال الزماين� :أجريت الدرا�سة يف املدة الواقعة بني � 2010/10/4إىل 2011/1/25م.

امل�صطلحات امل�ستخدمة يف الدرا�سة

ال�سلوك القيادي� :إنه �سلوك القائد الذي ينظم ويحدد مهمات مر�ؤو�سيه وعالقته بهم من
خالل حتديد الدور الذي يتوقعه من كل ع�ضو منهم.

املدرب الريا�ضي :هو ال�شخ�صية التي تقع على عاتقها القيام بتخطيط وقيادة وتنظيم

خطوات تنفيذية لعمليات التدريب وتوجيه الالعبني والالعبات خالل املناف�سة (حماد.)1987 ،

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها

يتناول هذا الف�صل و�صفا ً مف�صال ً للإجراءات التي اتبعها الباحث يف تنفيذ الدرا�سة،

ومن ذلك تعريف منهج الدرا�سة ،وو�صف جمتمع الدرا�سة ،وحتديد عينة الدرا�سة ،وحتديد �أداة
الدرا�سة ،والت�أكد من �صدقها وثباتها ،وبيان �إجراءات الدرا�سة ،والأ�ساليب الإح�صائية التي
ا�ستخدمت يف معاجلة النتائج ،وفيما يلي و�صف لهذه الإجراءات.

منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
جمتمع الدرا�سة
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 -فل�سطني للعام 2011م ،والبالغ عددهم( )180العباً ،و( )18مدرباً.

عينة الدرا�سة

�أ -العينة اال�ستطالعية:

ا�شتملت عينة الدرا�سة اال�ستطالعية على ( )21العبا ً من العبي كرة ال�سلة يف حمافظات

قطاع غزة -فل�سطني ملو�سم ( ،)2011-2010مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية.

ب -عينة الدرا�سة الأ�صلية:

�أجريت الدرا�سة على عينة قوامها ( )120العبا ً متثل ما ن�سبته ( )%66.6من جمتمع الدرا�سة

الأ�صلي والبالغ ( )180العباً .كذلك على عينة قوامها ( )18مدربا ً �شاملة ملجتمعها.

املتغريات
الدرجة الالعب
مركز اللعب

خربة الالعب

اجلدول رقم ()1
يو�ضح توزيع عينة درا�سة الالعبني
التكرار
البيان
70
املمتازة
50
الأوىل
36
�صانعي الألعاب
84
العبي الأجنحة
13
�أقل من � 20سنة
31
من � 21إىل � 26سنة
36
من � 27إىل � 32سنة
40
�أكرث من � 33سنة
120
املجموع

الن�سبة املئوية
58.3%
41.7%
30%
70%
10.8%
25.9%
30%
33.3%
100%

اجلدول رقم ()2
يو�ضح املتو�سط احل�سابي والو�سيط واالنحراف املعياري ومعامل االلتواء لعينة الدرا�سة
(الالعبني) يف متغريات الدرجة يف اللعب ومركز اللعب واخلربة يف اللعب
معامل االلتواء
االنحراف املعياري
الو�سيط
املتو�سط احل�سابي
املتغريات
م
0.128
0.521
18
20.751
الدرجة
1
0.398
0.997
22
22.841
مركز اللعب
2
0.265
0.673
20
21.563
اخلربة
3
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�أداة الدرا�سة
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ا�ستخدم الباحث مقيا�س القيادة يف الريا�ضة من ت�صميم (Chelladurai & Saleh,

) 1980وقام عالوي باقتبا�س املقيا�س ب�صورته العربية ( )1998وي�شمل املقيا�س خم�سة �أبعاد

رئي�سة متثل �أ�ساليب �سلوك املدرب الريا�ضي وهي كالآتي( :ال�سلوك الأوتوقراطي�-سلوك
الإثابة-ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد-ال�سلوك التدريبي-ال�سلوك الدميقراطي) .ويقوم الالعب،
واملدرب بالإجابة عن عبارات املقيا�س التي تتكون من ( )40عبارة على مقيا�س خما�سي التدريج

(دائماً ،غالباً� ،أحياناً ،نادراً� ،أبداً).

واجلدول الآتي يو�ضح �أرقام العبارات التي يف كل بعد من الأبعاد اخلم�سة التي يت�ضمنها

املقيا�س.

ويتم ا�ستخراج درجات كل بعد على حدة ،حتى ميكن املقارنة بني درجات الأبعاد املختلفة

للتعرف �إىل �شدة كل عامل منها باملقارنة بالعوامل الأخرى.

اجلدول رقم ()3
معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات املقيا�س
والدرجة الكلية للبعد الذي تندرج حتته
ال�سلوك التدريبي

ال�سلوك الدميقراطي

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

1
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38

0.759
0.851
0.741
0.652
0.762
0.798
0.751
0.762
0.677
0.874
0.792
0.810
0.783

2
9
15
18
21
24
30
33
39
-

0.852
0.682
0.663
0.899
0.752
0.758
0.853
0.823
0.873
-

يت�ضح من اجلدول رقم ( )3ما يلي:

ال�سلوك
الأوتوقراطي
معامل
رقم
العبارة االرتباط

ال�سلوك االجتماعي
امل�ساعد
معامل
رقم
االرتباط
العبارة

6
12
27
34
40
-

0.756
0.801
0.732
0.789
0.785
-

-

-

-

-

0.652
0.742
0.799
0.829
0.758
0.886
0.756
0.846
-

3
7
13
19
25
31
36
37
-

�سلوك الإثابة
رقم
العبارة

معامل
االرتباط

4
10
16
22
28
-

0.853
0.752
0.723
0.792
0.759
-

-

-

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات ال�سلوك التدريبي والدرجة الكلية

 -تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات ال�سلوك الدميقراطي والدرجة

الكلية له ما بني  0.899 – 0.682وهو معامل ارتباط دال �إح�صائيا ً مما يدل على االت�ساق
الداخلي له.

 -تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات ال�سلوك الأوتوقراطي والدرجة

الكلية له ما بني  0.801 – 0.723وهو معامل ارتباط دال �إح�صائيا ً مما يدل على االت�ساق
الداخلي له.

 تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات ال�سلوك االجتماعي امل�ساندوالدرجة الكلية له ما بني  0.886 – 0.652وهو معامل ارتباط دال �إح�صائيا ً مما يدل على
االت�ساق الداخلي له.

 -تراوحت معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات �سلوك الإثابة والدرجة الكلية له

ما بني  0.853 – 0.723وهو معامل ارتباط دال �إح�صائيا ً مما يدل على االت�ساق الداخلي له.
ويتم منح الدرجات كما يلي:

دائما ً = 5درجات ،غالبا ً =  4درجات� ،أحيانا ً =  3درجات ،نادرا ً = درجتان� ،أبدا ً = درجة واحدة.
وتكون �سلم اال�ستجابة على فقرات املقيا�س من ( )5ا�ستجابات وهي:

 %80فما فوق درجة كبرية جداً.
� %70إىل  %79درجة كبرية.
� %60إىل  %69متو�سطة.
� %50إىل  %59قليلة.

�أقل من  %50درجة قليلة جداً.

وبناء على هذا الت�صنيف �سيتم التعليق على الن�سب يف مناق�شة نتائج الدرا�سة
ويف الدرا�سة احلالية ح�سب الباحث �صدق املقيا�س وثباته على النحو الآتي:

�أوالً� :صدق املحتوى

مت عر�ض املقيا�س على خم�سة من املتخ�ص�صني من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية

البدنية والريا�ضة يف جامعة الأق�صى ،وذلك للتحقق من �صدقه.
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له ما بني  0.874 – 0.652وهو معامل ارتباط دال �إح�صائيا ً مما يدل على االت�ساق الداخلي له.
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ثانيا � :صدق االت�ساق الداخلي:
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م
1
2
3
4
5

اجلدول رقم ()4
يو�ضح معامل ارتباط كل بعد من �أبعاد املقيا�س مع الدرجة الكلية للمقيا�س
م�ستوى الداللة
معامل االرتباط
الأبعاد
دالة عند 0.01
0.547
ال�سلوك التدريبي
دالة عند 0.01
0.698
ال�سلوك الدميقراطي
دالة عند 0.01
0.584
ال�سلوك الأوتوقراطي
دالة عند 0.05
0.384
ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد
دالة عند 0.05
0.410
�سلوك الإثابة

قيمة «ر» اجلدولية عند درجة حرية ( )28وعند م�ستوى داللة (0.361 = )0.05
قيمة «ر» اجلدولية عند درجة حرية ( )28وعند م�ستوى داللة (0.463 = )0.01
ثبات املقيا�س

مت تقدير ثبات املقيا�س على �أفراد العينة وذلك با�ستخدام طريقة معامل �ألفا كرونباخ.

 -طريقة �ألفا كرونباخ

ا�ستخدم الباحث طريقة �ألفا كرونباخ ،وذلك لإيجاد معامل ثبات املقيا�س ،وقد ح�صلت على
قيمة معامل �ألفا ( )0.753وهذا يدل على �أن املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من الثبات ت ُ َ
ن
ط ْمئِ ُ

الباحث �إىل تطبيقها على عينة الدرا�سة.

املعاجلات الإح�صائية

من �أجل معاجلة البيانات ا�ستخدم الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية ) (SPSSوذلك

با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية:

 -1املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية من �أجل حتديد م�ستوى ال�سلوك القيادي �إ�ضافة

�إىل ترتيب املجاالت عند �أفراد عينة الدرا�سة.

 -2حتليل التباين الأحادي ) (One Way ANOVAمن �أجل حتديد �أثر متغري اخلربة يف اللعب

على ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة-فل�سطني.

 -3اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني ) (Independent t-testلتحديد الفروق يف ال�سلوك
القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة-فل�سطني تبعا �إىل متغريي الدرجة يف

اللعب ،ومركز الالعب.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
النتائج املتعلقة ال�س�ؤال الأول
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فل�سطني من وجهة نظر الالعبني؟».

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث ب�إيجاد جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية والأوزان الن�سبية لكل بعد من �أبعاد املقيا�س واجلداول الآتية تو�ضح ذلك:

البعد الأول :ال�سلوك التدريبي
اجلدول رقم ()5
يو�ضح جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والوزن الن�سبي والرتتيب (ن = )120
املتو�سطات االنحرافات الوزن الن�سبي الرتتيب
رقم الفقرة
4
50
1.147
2.5
يت�أكد من �أن كل العب ي�ؤدي وظيفته طبقا لقدراته
1
74
0.923
3.7
ي�شرح لكل العب �أداء املهارات وخطط اللعب
10
31
0.604
1.55
يعطى �أهمية خا�صة لإ�صالح �أخطاء كل العب
يت�أكد من �أن وظيفة ومهام املدرب جتاه الفريق
6
42
1.372
2.1
مفهومة لدى جميع الالعبني
يقوم بتعليم املهارات الأ�سا�سية لكل العب ب�صورة
11
30
0.827
1.5
فردية
12
24
0.523
1.2
يقوم ب�أداء منوذج للحركة قبل تكرار الالعبني للأداء

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

يف�سر لكل العب ما يجب عمله وما ال يحب عمله
يتوقع من كل العب �أن يقوم بالأعباء امللقاة عليه �إىل
�أق�صى مدى
يو�ضح لكل العب نقاط قوته ونقاط �ضعفه
يعطي �إر�شادات خا�صة لكل العب حول ما ينبغي عمله
يف كل موقف
يهتم برتابط الفريق كله كوحدة واحدة
ي�شرح كيفية �إ�سهام الالعب يف الأداء اجلماعي
للفريق
يو�ضح ما هو متوقع من كل العب بطريقة حمددة
املجموع

3

0.725

60

2

2.55

1.099

51

3

1.95

1.145

39

7

1.6

0.820

32

9

2.15
3
1.9
2.2

0.812
0.725
0.852
5.787

43
60
38
44.1

5
2
8

يت�ضح من اجلدول رقم ( )5جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقرات البعد الأول ،تبني �أن متو�سط الأوزان الن�سبية تراوح
ما بني (.)24 –74
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البعد الثاين :ال�سلوك الدميقراطي:
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اجلدول رقم ()6
جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي والرتتيب (ن = )120
املتو�سطات االنحرافات الوزن
الن�سبي الرتتيب
رقم الفقرة
م
 1ي�ستمع لر�أي الالعبني حول خطط اللعب يف بع�ض املناف�سات
5
36
0.951
1.8
املعينة
ملو�ضوعات
بالن�سبة
الفريق
موافقة
على
احل�صول
يحاول
6
30
0.512
1.5
 2مهمة قبل اتخاذ قرار ب�ش�أنها
3
4
5
6
7
8
9

ي�سمح لالعبني بامل�شاركة يف اتخاذ القرارات
ي�شجع الالعبني على تقدمي اقرتاحات حول طرق تنظيم
و�إدارة عملية التدريب
يرتك لالعبني حرية حتديد �أهدافهم ب�أنف�سهم
ي�سمح لالعبني بالأداء بطريقتهم اخلا�صة حتى ولو ارتكبوا
بع�ض الأخطاء
ي�ستف�سر عن ر�أي الالعبني يف بع�ض الأمور املهمة يف التدريب
يرتك احلرية لالعبني للأداء طبقا ل�سرعتهم اخلا�صة
ي�سمح لالعبني بتحديد خطط اللعب التي ميكن تطبيقها يف
املباراة
املجموع

1.5

0.888

30

6

1.1

0.307

22

8

1.15

0.489

23

7

2

0.917

40

3

3.9
1.95

1.119
1.145

78
39

1
4

2.5

1.147

50

2

1.93

3.728

38.6

يت�ضح من اجلدول رقم ( )6جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقرات البعد الثاين ،تبني �أن متو�سط الأوزان الن�سبية قد

تراوح ما بني (.)22–78

البعد الثالث :ال�سلوك الأوتوقراطي:
اجلدول رقم ()7
جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي والرتتيب (ن = )120
املتو�سطات االنحرافات الوزن
الن�سبي الرتتيب
رقم الفقرة
م
1
99
0.223
4.95
 1يقوم بتخطيط التدريب دون �إ�شراك الالعبني
2
87
0.875
4.35
 2ال يحاول �أن ي�شرح �أ�سباب �سلوكه �أو قدراته لالعبني
3
75
1.208
3.75
 3يرف�ض احلل الو�سط يف �أي �أمر من الأمور املرتبطة بالفريق
5
51
1.099
2.55
 4ميار�س عمله ب�صورة م�ستقلة عن الالعبني
الالعبني
تعطي
ال
 5يحاول �إعطاء تعليماته و�إر�شاداته بطريقة
4
61
0.510
3.05
فر�صة املناق�شة �أو اال�ستف�سار
74.6
1.957
3.73
املجموع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول رقم ( )7جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

تراوحت ما بني(.)51–99

البعد الرابع :ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد:
اجلدول رقم ()8
جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي والرتتيب(ن = )120
املتو�سطات االنحرافات الوزن
الن�سبي الرتتيب
رقم الفقرة
م
2
70
1.147
3.5
 1ي�ساعد الالعبني يف حل م�شاكلهم ال�شخ�صية
 2ي�ساعد �أع�ضاء
3
61
0.510
بينهم الفريق يف ت�سوية �أو �إنهاء ال�صراعات �أو 3.05
املنازعات
5
55
1.292
2.75
 3يهتم بالرعاية ال�شخ�صية لالعبني
7
35
0.850
1.75
 4يقدم ت�سهيالت �أو خدمات �شخ�صية لالعبني
4
60
1.025
3
 5ي�شجع الالعبني على �أن يثقوا به
1
77
1.089
3.85
 6ي�شجع العالقات الودية �أو غري الر�سمية بينه وبني الالعبني
6
43
0.812
2.15
 8يدعو الالعبني لزيارته يف منزله
4
60
1.076
3
 7مينح ثقته وتقديره ملن ي�ستحقها من الالعبني
65.8
3.900
2.875
املجموع
يت�ضح من اجلدول رقم ( )8جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقرات البعد الرابع ،تبني �أن متو�سط الأوزان الن�سبية قد

تراوح بني (.) 35– 77

البعد اخلام�س� :سلوك الإثابة:
اجلدول رقم ()9
جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي والرتتيب (ن = )120
املتو�سط االنحراف الوزن
الن�سبي الرتتيب
رقم الفقرة
م
احل�سابي املعياري
1
87
0.745
4.35
 1ميدح الالعب �أمام الالعبني الآخرين عندما يقوم ب�أداء جيد
2
80
1.123
4
 2ي�شجع الالعب الذي ي�ؤدي �أداء جيدا
5
21
0.223
1.05
 3يت�أكد من مكاف�آت الالعب كنتيجة للأداء اجليد
4
62
0.852
3.1
 4يعرب عن م�شاعره الطيبة نحو الالعبني
ً
3
70
1.147
3.5
 5يعرب عن ا�ستح�سانه عندما ي�ؤدي الالعب �أداءا جيدا
64
2.045
3.2
املجموع
يت�ضح من اجلدول رقم ( )9جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
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عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقرات البعد اخلام�س ،تبني �أن متو�سط الأوزان الن�سبية
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تراوح ما بني (.)21– 87

الأبعاد الكلية للمقيا�س
اجلدول رقم ()10
ترتيب كل بعد من �أبعاد املقيا�س تبعا ً ملجموع اال�ستجابات واملتو�سطات واالنحرافات
املعيارية والوزن الن�سبي والرتتيب (ن = )120
الوزن الن�سبي الرتتيب
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
الأبعاد
4
44.1
11.574
28.7
ال�سلوك التدريبي
5
38.6
7.475
17.4
ال�سلوك الدميقراطي
1
74.6
3.915
18.65
ال�سلوك الأوتوقراطي
2
65.8
3.900
23
ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد
3
64
2.045
16
�سلوك الإثابة
55.7
7.821
93.5
املجموع
يت�ضح من اجلدول رقم ( )10ما يلي:

 -احتل بعد ال�سلوك الأوتوقراطي املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره (.)%74.6

 احتل بعد ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره (.)%65.8 -احتل بعد �سلوك الإثابة املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي قدره (.)%64

 -احتل بعد ال�سلوك التدريبي املرتبة الرابعة بوزن ن�سبي قدره (.)%44.1

 احتل بعد ال�سلوك الدميقراطي املرتبة اخلام�سة بوزن ن�سبي قدره (.)%38.6 -احتلت جميع الأبعاد “املقيا�س ككل” ن�سبة مئوية قدرها (.)%55.7

كما ي�شري اجلدول رقم (� )10إىل �أن ال�سلوك الأوتوقراطي ميثل �أعلى الأبعاد لدى عينة

الدرا�سة بوزن ن�سبي ( )%74.6وهذا يعني �أن درجة معرفة ال�سلوك القيادي لدى عينة الدرا�سة

كبرية ،ويعزى ذلك �إىل ثقة مدربي كرة ال�سلة بقدراتهم املهارية واخلططية ،وكذلك قوة

امل�ستوى التعليمي واملعريف لهم.

وي�شري عالوي (� )1998إىل �أن ال�سلوك الأوتوقراطي هو ميل املدرب �إىل �أن ي�ضع نف�سه يف

مكانة بعيدة عن الالعبني وي�صدر القرارات مبفرده دون اعتبار لأداء الفريق والالعبني وال�سيطرة

عليهم.

وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج جابر ( )2011ودرا�سة عي�سى ( )2005ودرا�سة اخلياط

( )2003ودرا�سة واجن ) (Wang, 1997ودرا�سة �شيال ديراي و�ساليه (Chelladurai & Saleh,

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
) 1980يف �أن ال�سلوك الأوتوقراطي �أحتل املرتبة الأوىل يف جميع الدرا�سات ال�سابقة بالرغم
وي�ضيف راتب (� )1997أن ال�سلوك الأوتوقراطي يعني الرتكيز على املك�سب ،والأ�سلوب

امل�سيطر ،والرتكيز نحو التنظيم والعمل.

وي�ستنتج الباحث من خالل املراجع العلمية يف جمال علم النف�س الريا�ضي �أن املدرب

الدكتاتوري يتميز ببع�ض ال�صفات التي يربز من �أهمها:

 انفراد املدرب باتخاذ القرارات دون الرجوع �إىل اجلهاز التدريبي املعاون له. -يقوم بنف�سه بتخطيط العمل وحتديد الأهداف وتوجيه الأفراد.

 يعطي لنف�سه احلرية املطلقة يف �إ�صدار الأوامر مع �سلب حرية الآخرين يف الت�رصف. -ال ي�سمح لأفراد الفريق ب�إبداء الر�أي �أو االبتكار والإبداع.

 -يتعامل مع الالعبني من خالل مبد�أ الثواب والعقاب واجلزاءات الالئحية.

يف حني جاء ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد يف املرتبة الثانية وبوزن ن�سبي ( )%65.8وهذا يعني �أن

درجة معرفة ال�سلوك القيادي لدى عينة البحث متو�سطة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن العالقات
االجتماعية بني الالعب واملدرب لها الأثر الكبري يف تطوير امل�ستوى الريا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل

ذلك يعد املدرب بالن�سبة لالعبني مبثابة الأخ الأكرب ،وكذلك يثقون به ويفرغون ما يجول يف
خاطرهم.

وال�سلوك االجتماعي امل�ساعد هو ال�سلوك الذي يهتم ب�أفراد الفريق والالعبني ورعايتهم

وي�سعى لإ�ضفاء �شعور جمعي �إيجابي بالن�سبة للفريق الريا�ضي.

وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة جابر ( )2011ودرا�سة عي�سى ( )2005و�شيال

ديراي و�ساليه ) (Chelladurai & Saleh, 1980ودرا�سة �شيال ديراي وكارون (Challedurai
) & Carron, 1983ودرا�سة امارو�سي ) (Amorose & Horn, 2000يف �أن العالقات

االجتماعية بني املدرب والالعبني تتجه �إىل العالقات ال�سيئة ،فالالعب ينظر �إىل املدرب
الريا�ضي مبثابة العدو اللدود له ،بالرغم من �أن املدرب يبذل جمهودا كبريا لالرتقاء مب�ستوى

بغ�ض النظر عن �سلوكياتهم واجتاهاتهم.
جميع الالعبني
ّ

وي�شري عالوي (� )1998إىل �أن ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد هو ال�سلوك الذي يهتم

ب�أفراد الفريق والالعبني ورعايتهم وي�سعى لإ�ضفاء �شعور جمعي �إيجابي بالن�سبة للفريق

الريا�ضي.

وقد جاء �سلوك الإثابة يف املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي ( )%64وهذا يعني �أن درجة معرفة
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من اختالف البيئة التي طبقت عليهم العينة.
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من العقاب على نف�سية الالعب الريا�ضي.

و�سلوك الإثابة وهو �سلوك املدرب الريا�ضي الذي مينح املزيد من التدعيم والإثابة والتعزيز

لالعبني عن طريق االعرتاف الدائم ب�أدائهم و�إثابتهم عند الأداء اجليد.

وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة جابر ( )2011ودرا�سة عي�سى ( )2005يف

�أن �سلوك الإثابة ي�ؤدي دورا ً كبريا ً وحيويا ً يف االرتقاء مب�ستوى الالعبني ،وبالرغم من ذلك يرى
الالعبون عينة الدرا�سة �أن املدرب الريا�ضي تنق�صه بع�ض مهارات الإثابة والت�شجيع الالزمة

لالرتقاء مب�ستوى الالعبني ،وحتفيزهم على بذل املزيد من اجلهد واملثابرة.

وي�شري عالوي (� )1998إىل �أن �سلوك الإثابة هو �سلوك املدرب الريا�ضي الذي مينح املزيد من

التدعيم و الإثابة والتعزيز لالعبني عن طريق االعرتاف الدائم ب�أدائهم ،و�إثابتهم عند الأداء

اجليد.

�أما ال�سلوك التدريبي فقد جاء يف املرتبة الرابعة وبوزن ن�سبي ( )%44.1وهذا يعني �أن درجة

معرفة ال�سلوك القيادي لدى عينة البحث قليلة جداً ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن ا�ستيعاب
الالعب للمهارات احلركية واخلططية قليل جدا ً ب�سبب ان�شغال الالعبني مبا هو �أهم من رفع

امل�ستوى الريا�ضي ،وكذلك ملمار�ستهم الن�شاط الريا�ضي ب�شكل هواة.

وال�سلوك التدريبي هو ال�سلوك الذي يهدف �إىل حت�سني م�ستوى �أداء الالعبني بزيادة التوجيه

وزيادة تكرار التدريب وا�ستخدام التدريب ال�شاق وحماولة التن�سيق بني �أداء �أفراد الفريق.

وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة جابر ( )2011ودرا�سة عي�سى ( )2005ودرا�سة

جرج�س ( )1986يف �أن الالعبني ينظرون دائما ً لإعطاء الأف�ضل يف املجال التدريبي من املدرب
الريا�ضي.

وي�شري عالوي (� )1998إىل �أن ال�سلوك التدريبي هو ال�سلوك الذي يهدف �إىل حت�سني م�ستوي

�أداء الالعبني بزيادة التوجيه وزيادة تكرار التدريب وا�ستخدام التدريب ال�شامل العنيف وحماولة
التن�سيق بني �أداء �أفراد الفريق يف الألعاب اجلماعية.

وجاء بعد ال�سلوك الدميقراطي يف املرتبة اخلام�سة وبوزن ن�سبي ( )%38.6وهذا يعني �أن

درجة معرفة ال�سلوك القيادي لدى عينة البحث قليلة جدا ،ويعزو الباحث ذلك �إىل افتقار

املدرب الريا�ضي �إىل املعلومات الكافية للرد على ا�ستف�سارات الالعبني ،مما فنتج عن ذلك عدم

�إعطاء الفر�صة لال�ستف�سار ،مما يفقد الأ�سلوب الدميقراطي يف التعامل مع الالعبني واجلهاز
التدريبي امل�ساعد له.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
والالعبون بحاجة �إىل �أن ي�شعروا بال�سلوك الدميقراطي من قبل املدرب الريا�ضي وذلك

وال�سلوك الدميقراطي هو �سلوك املدرب الريا�ضي الذي ي�سمح بدرجة كبرية يف ا�شرتاك

الالعبني يف حتديد �أهداف الفريق وطرق التدريب وخطط اللعب املختلفة.

تتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة جابر ( )2011ودرا�سة اخلياط ( )2003يف �أن

املدربني يفتقدون ب�شكل كبري جدا �إىل ال�سلوك الدميقراطي ،ممّا يعرب عن عدم ثقة املدربني يف
�أنف�سهم.

وي�شري عالوي (� )1998إىل �أن ال�سلوك الدميقراطي هو �سلوك املدرب الذي ي�سمح بدرجة

كبرية يف ا�شرتاك الالعبني يف حتديد �أهداف الفريق وطرق التدريب وخطط اللعب التي ميكن
ا�ستخدامها يف املجاالت املختلفة.

وي�شري راتب (� )1997إىل �أن ال�سلوك الدميقراطي يعني الرتكيز على الأ�سلوب التعاوين،

واالهتمام بالريا�ضيني وم�شاعرهم .وي�شري عنان (� )1995إىل �أن القيادة الدميقراطية تعني

ت�شجيع التفاعل بني املدرب والالعب.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على «ما ال�سلوك القيادي املف�ضل ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات

قطاع غزة  -فل�سطني من وجهة نظر املدربني؟».

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث ب�إيجاد جمموع املتو�سطات احل�سابية واالنحراف

املعياري والأوزان الن�سبية لكل بعد من �أبعاد املقيا�س واجلدول الآتي يو�ضح ذلك:

الأبعاد الكلية للمقيا�س:
اجلدول رقم ()11
يو�ضح جمموع املتو�سطات واالنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي والرتتيب (ن = )18
الأبعاد
ال�سلوك التدريبي
ال�سلوك الدميقراطي
ال�سلوك الأوتوقراطي
ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد
�سلوك الإثابة
املجموع

املتو�سط احل�سابي
51.2
13.7
20.3
28.1
20
93.5

االنحراف املعياري
9.29
4.972
3.743
5.369
2.776
7.821

الوزن الن�سبي
71.3
30.4
81.2
70.2
80
66.6

الرتتيب
3
5
1
4
2
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لأهميته الإيجابية يف التفاعل االجتماعي داخل الفريق الريا�ضي.
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يت�ضح من اجلدول رقم ( )11ما يلي:
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 احتل بعد ال�سلوك الأوتوقراطي املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره (.)%81.2 -احتل بعد �سلوك الإثابة املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره (.)%80

 -احتل بعد ال�سلوك التدريبي املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي قدره (.)%71.3

 احتل بعد ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد املرتبة الرابعة بوزن ن�سبي قدره (.)%70.2 احتل بعد ال�سلوك الدميقراطي املرتبة اخلام�سة بوزن ن�سبي قدره (.)%30.4 -احتلت جميع الأبعاد “املقيا�س ككل” ن�سبة مئوية قدرها (.)%66.6

يت�ضح من نتائج ال�س�ؤال الثاين �أن هناك اتفاقا ً كبريا ً بني نتائج ال�س�ؤال الأول والثاين

وخ�صو�صا ً فيما يتعلق ببعدي الدرا�سة املتمثلني بال�سلوك الأوتوقراطي وال�سلوك الدميقراطي،
وكذلك هناك توافق يف حتليل نتائج الدرا�سة ب�شكل كبري جداً.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على «هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α

= )0.05يف ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة تعزى �إىل متغري
الدرجة؟”

وللإجابة عن ال�س�ؤال مت ح�ساب الفروق وذلك با�ستخدام اختبار ).(T. test

الأبعاد
ال�سلوك
التدريبي
ال�سلوك
الدميقراطي
ال�سلوك
الأوتوقراطي
ال�سلوك
االجتماعي
�سلوك الإثابة

اجلدول رقم ()12
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة «ت»
تعزى �إىل متغري الدرجة ( ن = )120
االنحراف املعياري قيمة «ت»
الدرجة العدد املتو�سط
5.864
29.1
70
ممتازة
2.5
5.167
26.6
50
�أوىل
4.231
19.1
70
ممتازة
2.2
3.985
16.9
50
�أوىل
2.215
19.13
70
ممتازة
1.14
1.874
17.99
50
�أوىل
3.911
22.90
70
ممتازة
0.53
3.874
22.37
50
�أوىل
2.127
15.97
70
ممتازة
0.52
2.272
15.45
50
�أوىل

قيمة «ت» اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.01ودرجة حرية ( )45ت�ساوي2.70

قيمة الداللة
غري دال �إح�صائيا
غري دال �إح�صائيا
غري دال �إح�صائيا
غري دال �إح�صائيا
غري دال �إح�صائيا

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ت» املح�سوبة �أقل من قيمة «ت» اجلدولية يف جميع

متغري الدرجة (املمتازة– الأوىل) ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن الأ�سلوب القيادي لدى مدربي كرة
تعدمكررة ويف نف�س االجتاه،
ال�سلة بغ�ض النظر عن الدرجة التي ميار�سون بها مهنة التدريب
ّ

وكذلك يت�سمم املدربون بنف�س ال�سمات ال�شخ�صية مما ت�شكل �أ�سلوبا ً قياديا ً واحدا ً عند
املدرب الريا�ضي.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على «هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α

= )0.05يف ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة تعزى �إىل متغري

املركز؟”.

وللإجابة عن ال�س�ؤال مت ح�ساب الفروق وذلك با�ستخدام اختبار ).(T. test

الأبعاد
ال�سلوك
التدريبي
ال�سلوك
الدميقراطي
ال�سلوك
الأوتوقراطي
ال�سلوك
االجتماعي
�سلوك الإثابة

اجلدول رقم ()13
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة «ت»
عزى �إىل متغري مركز اللعب (ن = )120
العدد املتو�سط االنحراف املعياري قيمة «ت»
املركز
5.086
28.2
�صانعي الألعاب 36
1.3
4.563
26.9
84
العبي الأجنحة
4.069
17.1
�صانعي الألعاب 36
1.74.764
18.8
84
العبي الأجنحة
1.915
�صانعي الألعاب 18.02 36
1.17
2.031
16.85 84
العبي الأجنحة
3.851
�صانعي الألعاب 23.15 36
1.04
3.941
22.11 84
العبي الأجنحة
2.121
�صانعي الألعاب 16.15 36
0.60
2.523
15.55 84
العبي الأجنحة

قيمة الداللة
غري دال �إح�صائيا
غري دال �إح�صائيا
غري دال �إح�صائيا
غري دال �إح�صائيا
غري دال �إح�صائيا

قيمة «ت» اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.01ودرجة حرية ( )45ت�ساوي 2.70

يت�ضح من اجلدول رقم (� )13أن قيمة «ت» املح�سوبة �أقل من قيمة «ت» اجلدولية يف جميع

الأبعاد ويف الدرجة الكلية ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري
مركز اللعب (�صانعي اللعب ،العبي الأجنحة) ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن جميع مدربي كرة

ال�سلة يف فل�سطني هم من الهواة ،مبعنى �أنهم كانوا العبني ثم امتهنوا مهنة التدريب دون
االلتحاق بالدورات التدريبية لت�أهيلهم ب�شكل �صحيح ،مما يجعل �أ�سلوب قيادة الفريق واحداً.

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012
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النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س
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ن�ص ال�س�ؤال اخلام�س على «هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

( )0.05=αيف ال�سلوك القيادي ملدرب كرة ال�سلة يف حمافظات قطاع غزة تعزى �إىل متغري خربة

الالعب (�أقل من � 20سنة ،من � 21إىل � 26سنة ،من � 27إىل � 32سنة� ،أكرث من � 33سنة)؟».

وللإجابة عن ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام حتليل التباين الأحادي .One Way A nova

اجلدول رقم ()14
يبني حتليل التباين الأحادي ملعرفة الفروق يف الدرجة الكل
تعزى �إىل متغري خربة الالعب(ن= )120
الأبعاد

م�صدر التباين

بني املجموعات
ال�سلوك التدريبي داخل املجموعات
املجموع الكلي
بني املجموعات
ال�سلوك
الدميقراطي داخل املجموعات
املجموع الكلي
بني املجموعات
ال�سلوك
أوتوقراطي داخل املجموعات
ال
املجموع الكلي
بني املجموعات
ال�سلوك
االجتماعي داخل املجموعات
املجموع الكلي
بني املجموعات
�سلوك الإثابة داخل املجموعات
املجموع الكلي
بني املجموعات
الدرجة الكلية داخل املجموعات
املجموع الكلي

درجات
جمموع
املربعات احلرية
3
28.392
41
150.563
44
178.955
3
9.343
41
266.651
44
275.822
3
22.971
41
219.317
44
242.289
3
14.736
41
242.885
44
257.622
3
2.324
41
167.564
44
169.889
3
161.517
41
2196.305
44
2357.822

قيمة
قيمة «ف» الداللة

متو�سط
املربعات
9.464
3.672

2.577

3.114
6.503

0.478

7.657
5.349

1.431

4.912
5.924

0.829

0.067

0.705

0.247

0.485

م�ستوى
الداللة
غري دالة
�إح�صائي ًا
غري دالة
�إح�صائي ًا
غري دالة
�إح�صائي ًا
غري دالة
�إح�صائي ًا

0.774
4.086

0.189

0.903

غري دالة
�إح�صائي ًا

53.839
53.568

1.008

0.400

غري دالة
�إح�صائي ًا

قيمة «ف» اجلدولية عند درجات حرية ( )44 ،2وعند م�ستوى داللة (  )≤ 0.05ت�ساوي 3.21
قيمة "ف" اجلد ولية عند درجات حرية ( )44 ،2وعند م�ستوى داللة (  )≤ 0.01ت�ساوي 5.12
يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن قيمة «ف» املح�سوبة �أقل من قيمة «ف» اجلدولية عند

م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف الدرجة الكلية للمقيا�س ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
داللة �إح�صائية يف املقيا�س تعزى �إىل متغري اخلربة .ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن الالعب الريا�ضي
يف ذلك �إىل �أن املدرب الريا�ضي ي�ستخدم نف�س الأ�ساليب القيادية منذ بداية ممار�سته ملهنة
التدريب وحتى االنتهاء منها.

اال�ستنتاجات والتو�صيات
�أوال :اال�ستنتاجات

يف �ضوء النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة ميكن ا�ستنتاج الآتي:

يت�ضح من نتائج الدرا�سة �أن ال�سلوك القيادي للمدرب الريا�ضي من وجهة نظر الالعبني

كان يركز على ال�سلوك الأوتوقراطي ،يليه ال�سلوك االجتماعي امل�ساعد ،و�أن ال�سلوك
الدميقراطي هو �أقل ال�سلوكيات القيادية تطبيقاً ،يف حني يرى املدربون عينة الدرا�سة �أن
ال�سلوك الأوتوقراطي هو ال�سلوك القيادي الذي يركز عليه املدربون يف حمافظات قطاع غزة،
يليه �سلوك الإثابة و�أن ال�سلوك الدميقراطي هو �أقل الأ�ساليب القيادية تطبيقاً .كما �أ�شارت

النتائج �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني وجهات نظر الالعبني يف �ضوء املتغريات

يف ال�سلوكيات القيادية للمدرب الريا�ضي.

ثانيا :التو�صيات

يف �ضوء ما تو�صل �إليه البحث من نتائج ،ف�إن الباحث يو�صي بالآتي:

� -1رضورة العمل على تعزيز ال�سلوك الدميقراطي للمدرب الريا�ضي بتعامله مع الالعبني.

� -2رضورة العمل على تنمية ال�سلوك التدريبي للمدرب الريا�ضي ليتالءم مع قدرات

الالعبني.

� -3رضورة التبادل االجتماعي بني اجلهاز التدريبي و�أع�ضاء الفريق الريا�ضي.
� -4رضورة تعزيز مبد�أ الثواب والإثابة لدى املدرب الريا�ضي.
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