
السموك القيادى لممدرب وعالقتة بمستوى األداء المهارى لدى العبات 
  هوكى الميدان بنادى الشرقية الرياضى

 حور دمحم عمى الصادق

:  المقدمة ومشكلة البحث 

يعد عمم النفس الرياضى أحد الموضوعات اليامة التى ليا تأثيرىا المباشر فى تطوير وتحسين األداء     
وتحسين مستوى األداء عند الرياضين وىو مؤشر دال عمى تقدم المجتمع الفكرى واألنسانى فمقد أخذت 
رياضات المستويات العالية فى التقدم المطرد من بطولة إلخرى ومن دورة إلخرى وذلك بفضل الوسائل 

 .العممية والتقنيات الحديثة المستخدمة فى الدراسات والبحوث

    ولقد أصبح التدريب الرياضى يتأسس عمى أسس عممية تخضع فى جوىرىا لمبادئ وقوانين العموم 
الطبيعية واإلنسانية ويعتبر عمم النفس من أىم العموم اإلنسانية التى يستمد منيا المدرب الرياضى الكثير 
من المعارف والمعمومات التى تسيم بنصيب وافر فى تحقيق أىم األىداف والواجبات التى يسعى مجالى 

 ( 15: 11  )التدريب والمنافسات الرياضية إلى تحقيقيا 

فتزويد الفرق الرياضية , ىذا ويمثل ويمثل المدرب الرياضى العامل االساسى واليام فى عممية التدريب 
بالمدرب المناسب يمثل أحد المشاكل الرئيسية التى تقابل الالعبين والمسئولين ومديرى األندية المختمفة 

ويعرف جيدا , يتوقع أن يعطى الفريق الرؤية المستقبمية – بإعتبار أنة قائد - فالمدرب الرياضى الناجح 
كيف يترجم ىذة الرؤية المستقبمية إلى واقع بما يسمح أن يحصل كل رياضى عمى أقصى فرصة لتحقيق 

 (  375 : 2 ). النجاح

أن المدرب القائد يشبو نقطة المنتصف لدائرة مكونة  (م2003)" ابراهيم عبد الحميد المميجى"   ويذكر 
أضالعيا من أعضاء الفريق، فالمدرب بذلك يقوم بعممية توحيد ألعضاء الفريق تجاه نقطة المنتصف، 
وذلك لتقديم التعميمات ليم وكذا تمكينيم من تحقيق اليدف المراد الوصول إليو، فالمدرب القائد بذلك 

( 157 : 1 ).يكون المسئول األول عن جذب االنتباه لمفريق وتسميط الضوء عمى نقاط القوة والضعف

 أن القيادة تعتبر بمثابة الرأس والجسد تتجمع عندىا (م2011)" نشأت دمحم منصور"  ويوضح        
المعمومات وتحدد األىداف وتدرس وتخطط مستعينة بالكفاءات المتخصصة وتصدر القرارات وتتابع 
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التنفيذ ىكذا يسير العمل بشكل صحيح وبقدر ما تكون القيادة صاحبة فمسفة واضحة تكون يقظة وعمى 
 (17  :17).مستوى عالي من القدرة والكفاءة والعمم

 إلى أن القيادة من أكثر العمميات تأثيًرا عمى الالعب، (م1998)" دمحم حسن عالوى "     ويشير  
ومحور رئيسى في العالقة بين الالعب والجماعة، فالمدرب القائد يساعد اآلخرين عمى إشباع احتياجاتيم 
وتحقيق أىدافيم ومن ناحية أخرى يقوم المرؤوسين بإنجاز األعمال بشكل أفضل،وبالتالى يكتسب المدرب 

 ( 59 : 14 ). القائد االتباع الجيد لمن ىم حولو

 أن لمقيادة الرياضية أىمية كبيرة حيث أنيا تسيم فى تنمية أعضاء (م2006)" عمر بدران"   ويرى 
الفريق الرياضى لتصل بيم إلى درجة عالية من الكفاءة وتسمح ليم بتحقيق مزيد من التقدم والرقى كما 
أنيا تعمل عمى تماسك الفريق الرياضى وجعل مناخ التدريب والمنافسة الرياضية فييا صحًيا تنمو فية 

العالقات األنسانية التى من شأنيا العمل عمى تنمية الشعور باألىتمام وميل الالعب ألداء ميامة 
( 27: 90).وواجباتة وفض المنازعات التى تنشأ بينيم

 إلى ضرورة تفيم المدرب الرياضى لسموك الالعبين ومسبباتة (م2004 )" رياض ستراك"ويشير 

وكيفية التعامل معة ومحاولة إيجاد تفسيرات لألبعاد التى ينطوى عمييا ىذا السموك حيث أن سموك 

المدرب القيادى يؤثر فى تحديد سموك الالعبين وتوجيية ولة أىمية كذالك فى تحديد عالقة الالعبين 

بالنادى أو المؤسسة بالالعبين وأثر كل منيما عمى األخر وعمى قناعة الفرد وواقعيتة ورضاة عن العمل 

( 91: 5).وتحفيزة ورفع كفايتة لتحقيق أىداف المؤسسة

عمى  (م2006 )"عمرو بدران"وتتوقف فاعمية السموك القيادى فى المجال الرياضى من وجية نظر 

مدى تفاعل القائد الرياضى مع الظروف واألحداث التى يتعرض ليا الالعب حيث تؤثر ىذة األحداث 

عمى العالقة بين القائد الرياضى والالعبين ومعرفة الصعوبات التى قد يتعرض ليا الالعب والقائد 

( 142-140: 9 ).الرياضى أيًضا

 أن اإلتقان التام لمميارات الحركية من حيث أنو اليدف (م1997)" دمحم حسن عالوى "كما يشير 

النيائى لعممية اإلعداد الميارى يتأسس عميو الوصول ألعمى المستويات الرياضية فميما بمغ مستوى 
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رادية فإنو لن يحقق النتائج المرجوة  الصفات البدنية لمفرد الرياضى، وميما إتصف من سمات خمقية وا 

مالم يرتبط ذلك كمو باإلتقان لمميارات الحركية الرياضية فى نوع النشاط الرياضى الذى يتخصص فيو 

(  257: 13). الفرد

 أن إتقان الميارات الحركية الخاصة بالنشاط (م1992)" عصام الدين عبد الخالق"  ويذكر 

الرياضى الممارس من العوامل األساسية لمتقدم فى ذلك النشاط، وتعتبر الميارات الحركية لمنشاط 

الرياضى ىى جوىر األداء ليذا النشاط والتى ينجزىا الرياضى فى المباراة، ويرتكز ىذا األداء عمى كفاءة 

(  168: 7). الفرد وا عداده بدنيا ويبنى عمييا إعداده خططيا وفكريا ونفسيا

   وىوكى الميدان من الرياضات التى ليا شعبيتيا من خالل البساطة وسيولة ممارستيا وأنتشرت 

. بكثرة فى الفترة األخيرة لما ليا من أىمية وممارستيا من كال من الجنسين فى مختمف مراحل العمرية

 أن لرياضة اليوكى ميارات خاصة تميزىا عن غيرىا من ،(م2008)" عمياء عزمى"   وترى 

األنشطة الجماعية ااّلخرى حيث أنيا تعتمد باإلضافة إلى الكرة عمى إستخدام عصا اليوكى فى 

ممارستيا، وتتطمب درجة عالية من التوافق بين حركة الذراعين المتحكمين فى حركو العصا والقدمين مع 

( 295: 8).  العين، وال يمكن الفصل بينيما

ورياضة اليوكى من الرياضات السريعة ذات الميارات العالية التى تقدم المتعة لممارسييا فى أى 
مرحمة عمرية، ومعرفة قواعد المعب والميارات الخاصة بالمعبة ال يعد كافيًا ألداء جيد فالبد من اإلىتمام 

(. 33, 32: 4). بالناحية النفسية لالعبين حيث أنيا ىى المدخل الحقيقى لتحقيق اإلنجازات الرياضية 
:  مشكمة البحث وأهميته 

أن رياضة اليوكى ليا من األساسيات التى تتميز بيا عن غيرىا من الرياضيات " الباحثة" ترى     
الجماعية األخرى، حيث تعتمد معظم األلعاب الجماعية عمى الكرة فى أدائيا أما الميارات األساسية فى 

مضرب اليوكى فى ممارستيا، وإلتقان ىذه . رياضة اليوكى، فتعتمد باإلضافة لمكرة عمى إستخدام
الميارات يجب أن يتقن الالعب اإلستعمال الصحيح لمضرب اليوكى باألضافة إلى حركات القدمين 

وباقى الميارات األساسية األخرى، ورياضة اليوكى مثل الرياضات الجماعية ااّلخرى تعتبر مياراتيا ىى 
العمود الفقرى ليا ولكى تؤدى الميارات األساسية بدرجة عالية من التوافق والدقة أثناء المباراة ، يجب 

عمى الالعبين أن يدركون كيفية أداء ىذه الميارات بطريقة صحيحة ولن يتأتى ذلك إال عن طريق إمتالك 
. الالعب إلى قدرات بدنية وميارية

    وتمعب شخصية القائد المدرب وسموكو دورًا أساسيا فى إيجاد المناخ النفسى الذى يتفاعل معو 
شعار  الالعبين، من خالل تأمين حوافز نفسية تشتمل عمى الحب، والتعاون، واالحترام المتبادل، وا 
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الالعبين بأىمية أفكارىم ومقترحاتيم وتشجعييم واإلرتقاء المستمر فى الخبرة والميارة، ويؤثر السموك 
القيادى لممدربين فى تحديد سموك الالعبين وتوجييم فى الممعب وكذلك تحفيزىم ورفع كفايتيم وتحمل 

. مسؤولياتيم لتحقيق أىداف مشتركة وتحسين ميارتيم النفسية

 مما دعا الباحثة لمقيام بيذة الدراسة لمتعرف عمى العالقة بين السموك القيادى لممدرب وعالقتة 
.  بالميارات النفسية واألداء الميارى لدى العبى اليوكى

:-  يهدف البحث إلى:هـدف البحــث"
التعرف عمى العالقة بين السموك القيادى لممدرب واألداء الميارى لالعبات ىوكى الميدان بنادى - 

الشرقية الرياضى 
 :فروض البحـث

توجد عالقة بين السموك القيادى لممدرب واألداء الميارى لالعبات ىوكى الميدان بنادى الشرقية  - 
 : مصطمحات البحث 

: السموك القيادى لممدرب
   ىو سموك المدرب الرياضى الذى يمنح المزيد من التدعيم واألثابة وتعزيز الالعبين عن طريق 

(  360-359: 15). األعتراف الدائم بأدائيم وأثابتيم عند األداء الجيد

: األداء المهارى 
ىوكافة العمميات التى تبدأ بتعمم الالعبين أسس الميارات الحركية وتيدف إلى وصوليم ألعمى درجة    

بحيث تؤدى بأعمى مواصفات من األلية والدقة واألنسيابية تسمح بة قدراتيم لتحقيق أفضل النتائج مع 

(  543: 12).األقتصاد فى الجيد

:  الدراســــات المرجعية

 السموك القيادى لممدرب  "بدراسة بعنوان (18)  (م2019)نورا سعد احمد غانم غنيم " قامت -  -

بيدف التعرف عمى العالقة بين السموك " وعالقتو باالحتراق النفسى لالعبى بعض الرياضات الفردية 

السموك القيادى وعالقتة بمستوى - القيادى لممدرب واالحتراق النفسي لدى العبى الرياضات الفردية 

ستخدمت الباحثة المنيج الوصفى  عمى عينة قواميا .األداء المياري  العب وكان من أىم (115)وا 

النتائج أنة توجد عالقة ارتباط موجبة دالة احصائيا موجب بين السموك االتوقراطى واالحتراق النفسي 
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وجود عالقة بين - بينما يتضح وجود ارتباط سمبى بين باقى اساليب القيادة واالحتراق النفسي 

. السموك القيادى ومستوى األداء المياري 

 Muhammad Fahmi,Wibowo ,DediPurwanaدمحم فهمى، ويبوو ،ديديبوروانا "  قام  -
تأثير قيادة المدرب الجماعي التعاونى الدافع لالنجاز لألداء   "بدراسة بعنوان (20 ) (م2019)

بيدف فحص وتحميل تأثير المدرب القيادى والعمل الجماعي ودافع اإلنجاز  " الرياضي بمدينة ديبوك
ستخدم الباحث المنيج الوصفى  عمى عينة قواميا " عمى أداء الرياضيين بمدينة ديبوك  من  (203)وا 

 أنة قيادة أهم النتائجالمدربين الرياضيين والمدربين من بين لجنة ديبوك الوطنية لمرياضة وكان من 
قيادة المدرب ليا تأثير مباشر عمى العمل - المدرب ليس لدييا تأثير مباشر عمى أداء الرياضيين 

دوافع اإلنجاز ليا تأثير مباشر - العمل الجماعي لو تأثير مباشر عمى أداء الرياضيين - الجماعي
قيادة المدرب ليا تأثير غير مباشر عمى أداء الرياضيين من خالل العمل - عمى أداء الرياضيين 
 .بروح الفريق الواحد

 Younis Mohammad, Shirinشيرين زردوشتيان، رسول نوروزيسيد , قام يونس دمحم زادة  -

Zardoshtian Rasool NorouziSeyed( 2012م) (21 ) العالقة بين  " بدراسة بعنوان

 بهدف" أنماط القيادة لممدربين مع مناخ تحفيزي من النخبة اإليرانية الذكور لالعبي الكرة الطائرة 

ستخدم  دراسة العالقة بين أساليب القيادة من المدربين بمناخ تحفيزي من العبي الكرة الطائرة وا 

العب من دورى كرة الطائرة وكان من أىم النتائج  (150)الباحث المنيج الوصفى  عمى عينة قواميا 

أنماط القيادة مع ردود فعل إيجابية - وجود عالقة كبيرة بين أنماط القيادة لممدربين والمناخ التحفيزي 

 .أسموب القيادة لممدربين ىو العامل التنبئي األكثر أىمية لمناخ التحفيز- ومناخ تحفيزي بشكل عام 

 ,Gilda Khalaj, Mohamad Khabiriقامت جمدة خالج، دمحم خبيري، نصر هللا سجادي - 
NasrollahSajjadi( 2011م)  (19) العالقة بين أساليب القيادة لدى المدربين  "بدراسة بعنوان

التعرف عمى العالقة بين أنماط القيادة لممدربين ورضا بهدف " ورضا الالعبات فى بطولة السيدات لمتزلج
ستخدم الباحث المنيج الوصفى  - الالعب في البطولة أنماط القيادة لممدربين ورضا الالعب في الفرق وا 
العب وكان من أىم النتائج أن أسموب التدريب والتوجيو لممدرب قد ظير  ( 101)عمى عينة قواميا 

كما كان ىناك ارتباط إيجابى بين التدريب والتعميم . وأن أسموب القيادة الديمقراطية أقل, بشكل أكبر
 0والدعم االجتماعى وردود الفعل اإليجابية وأسموب القيادة االستبدادى مع جميع أنواع الرضا الرياضى

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2056665825_Younis_Mohammadzade?_sg%5B0%5D=0QnvS9u9tOtsuhJEAFx2fGKwAFtmcAj8aNVo5CKP6UnbwH1663CHLL3zLdEtdMk8vrmDzgU.NSf8YR3wVrYsumy3skI4Wcd9nMFh6JWncP262N68YjiSqgUXvehQwiDvBsbadYPTWklyL7hx2mUW_QhOHtTO0Q&_sg%5B1%5D=8lu4B1x0x7_oFngYD-mSDViJ2qJ0rv_98aPrpv64eJV-Bp24J9OfveHFHnn8eGmv96gv8OE.upb5VGKvV28XXzmHVKvUmEMoRs9pVEhyDzC_QCJVEaj7Dirm6bUpOIOSVOVgRE9FE8w2YbCxmh2ktpXdnPGhbg
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2056665825_Younis_Mohammadzade?_sg%5B0%5D=0QnvS9u9tOtsuhJEAFx2fGKwAFtmcAj8aNVo5CKP6UnbwH1663CHLL3zLdEtdMk8vrmDzgU.NSf8YR3wVrYsumy3skI4Wcd9nMFh6JWncP262N68YjiSqgUXvehQwiDvBsbadYPTWklyL7hx2mUW_QhOHtTO0Q&_sg%5B1%5D=8lu4B1x0x7_oFngYD-mSDViJ2qJ0rv_98aPrpv64eJV-Bp24J9OfveHFHnn8eGmv96gv8OE.upb5VGKvV28XXzmHVKvUmEMoRs9pVEhyDzC_QCJVEaj7Dirm6bUpOIOSVOVgRE9FE8w2YbCxmh2ktpXdnPGhbg
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2056665825_Younis_Mohammadzade?_sg%5B0%5D=0QnvS9u9tOtsuhJEAFx2fGKwAFtmcAj8aNVo5CKP6UnbwH1663CHLL3zLdEtdMk8vrmDzgU.NSf8YR3wVrYsumy3skI4Wcd9nMFh6JWncP262N68YjiSqgUXvehQwiDvBsbadYPTWklyL7hx2mUW_QhOHtTO0Q&_sg%5B1%5D=8lu4B1x0x7_oFngYD-mSDViJ2qJ0rv_98aPrpv64eJV-Bp24J9OfveHFHnn8eGmv96gv8OE.upb5VGKvV28XXzmHVKvUmEMoRs9pVEhyDzC_QCJVEaj7Dirm6bUpOIOSVOVgRE9FE8w2YbCxmh2ktpXdnPGhbg
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اجراءات البحث  

 :منهج البحث: أوالًال 

. استخدمت الباحثة المنيج الوصفى بالطريقة المسحية وذلك لمالئمتو لطبيعة ىذه الدراسة

: مجتمع البحث : ثانيَا 

    يتكون مجتمع البحث من العبات رياضة اليوكى بنادى الشرقية الرياضى بالزقازيق  وقد تم إختيار 
. العبة (35)مجتمع البحث بالطريقة العمدية والبالغ عددىم 

بعد تحديد مجتمع البحث قامت الباحثة بالتأكد من أن مجتمع البحث يقع تحت المنحني اإلعتدالى - 

 (1)جدول                                                            
  35= ن العمر الزمني وعدد سنوات الممارسة توصيف مجتمع فى                    

وحدة المتغيرات م 
القياس 

المتوسط 
الحسابى 

اإلنحراف الوسيط 
المعيارى 

معامل 
اإللتواء    1.479 1.46 18.00 18.72سنة العمر الزمني  1

 1.831 2.49 9.00 10.52 سنةعدد سنوات الممارسة  2
مما يدل عمى أن مجتمع البحث  (3±)أن قيم معامالت اإللتواء إنحصرت بين  (1)    يتضح من جدول 

معتدل اعتداال طبيعيًا فى ىذه المتغيرات المقاسة قيد البحث  
  (2)                               جدول                       

 35=             ن السموك القيادى                                   توصيف مجتمع البحث فى
           العبة

وحدة األبعاد المتغيرات 
القياس 

المتوسط 
اإلنحراف الوسيط الحسابى 

المعيارى 
معامل 
اإللتواء 

السموك 
 القيادى

 0.548 2.46 82.00 82.45درجة  التدريب واإلرشاد
 0.481 2.18 35.00 34.65درجة التقدير اإلجتماعى 

 0.522 1.78 25.00 24.69درجة  التحفيز
 0.376 2.39 29.00 28.70درجة العدالة 

 1.436 2.59 17.00 18.24درجة  تسييل األداء الرياضى
 0.746 2.01 16.00 16.50درجة السموك التسمطى 

 1.280 2.46 12.00 13.05درجة المشاركة والسموك الديمقراطى 
 0.231 1.95 13.00 12.85درجة اإلىتمام بالجوانب الصحية 

مما يدل عمى أن مجتمع البحث  (3±)أن قيم معامالت اإللتواء إنحصرت بين  (2)    يتضح من جدول 
معتدل اعتداال طبيعيًا فى ىذه المتغيرات المقاسة قيد البحث  
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( 3)                                جدول                       

توصيف مجتمع البحث فى إختبارات األداء المهارى  
    العبة                                                                                                                                                          35= ن                                                                       

وحدة  المتغيرات
 القياس

االنحراف  الوسيط المتوسط
 المعيارى 

معامل 
 االلتواء

كرة
ع ال

دف
 

 1.819 2.49 24.00 25.51 م قوة دفع الكرة
 1.481 2.43 16.00 16.21 ث سرعة دفع الكرة
 0.789 0.57 2.00 2.31 درجة دقة دفع الكرة

كرة
ب ال

ضر
 

 0.222 1.62 24.00 24.12 م قوة ضرب الكرة
 1.110 1.81 21.00 21.67 ث سرعة ضرب الكرة
 1.241 0.58 3.00 3.24 درجة دقة ضرب الكرة

بة 
ضر

ال
ية 

ألفق
ا

حة 
سط

قوة الضربة األفقية الم
المسطحة 

 1.315 2.60 24.00 25.14 م
سرعة الضربة األفقية 

المسطحة 
 1.321 1.43 18.00 18.63 ث

دقة الضربة األفقية 
المسطحة 

 1.630 0.92 2.00 2.50 درجة
المحاو
رة 

 

 

فى خط  )سرعة المحاورة
 (مستقيم

 0.945 2.19 24.00 24.69ث 
 1.798 3.12 29.00 30.87ث  (زجزاج)سرعة المحاورة 

مما يدل عمى أن مجتمع البحث  (3±)أن قيم معامالت اإللتواء إنحصرت بين   (3)يتضح من جدول 
 معتدل اعتداال طبيعيًا فى ىذه المتغيرات المقاسة قيد البحث

:   عينة البحث : ثالثا 

العبات والعبة بطريقة عشوائية وذلك  (10)    بعد أن تم إيجاد إعتدالية مجتمع البحث قامت الباحثة بسحب 
 ( 25)عمييا ألدوات البحث فأصبحت عينة البحث األساسية  (الثبات – الصدق  )إليجاد المعامالت العممية 

.   والجدول التالى يوضح تصنيف مجتمع وعينات البحث .العبة
  (4)                                       جدول               

  (35=ن )                                         تصنيف مجتمع وعينة البحث              

النسبة العينة األساسية  النسبة العينة اإلستطالعية العدد الكمى لمجتمع البحث م 
 35 10 28.57 %25 71.43 %

       تصنيف مجتمع وعينة البحث (4)يتضح من جدول 
 :  أدوات ووسائل جمع البيانات:       رابعا 



9 

 

 (1)ممحق: المقابالت الشخصية مع خبراء في مجال عمم النفس 
 2 – (  2ممحـق ): القيادة في الرياضة مقياس
  عن العوامل  " دمحم حسن عالوى " بدراسة تحت إشراف الدكتور  (م1990 )"مصطفى أبو زيد " قام

وتم التوصل إلى بناء مقياس السموك القيادى , المرتبطة بالسموك القيادى فى المجال الرياضى 
  (واليوكى , كرة اليد , الكرة الطائرة , كرة السمة , كرة القدم  )لمدربى األنشطة الرياضية الجماعية 

 عبارة تقيس ثمانية أبعاد فرعية لسموك المدرب الرياضى فى األنشطة 55وقد بمغ عدد العبارات - 
دائمًا ، غالبًا ، أحيانًا ، نادرًا  )يتم تصحيح المقياس عمي ميزان تقدير خماسى الرياضية الجماعية 

بالنسبة لمعبارات اإليجابية والعكس بالنسبة  ( 1 -2 -3 – 4 – 5) درجاتيم عمى التوالى  (، أبدًا 
لمعبارات السمبية ويتم جمع درجات كل ُبعد عمي حدة وكمما ارتفعت الدرجة كمما تميز المدرب 

. بالخصائص التى يصفيا البعد والعكس
 :-السموك القيادى حساب المعامالت العممية لمقياس  
  حساب صدق المقياس : أوالًال 

:  صدق المحكمين– 
قامت الباحثة بعرض أبعاد المقياس وعبارات كل بعد عمى السادة الخبراء فى مجال عمم النفس    - 

 واعتبرت الباحثة نسبة اتفاق السادة الخبراء  عمى (1ممحـق )خبراء  (10)الرياضي وكرة اليوكى وعددىم 
.  أبعاد وعبارات المقياس معيارًا لصدقو

:  صدق االتساق الداخمي لعبارات وأبعاد المقياس- 
قامت الباحثو بحساب الصدق وذلك بحساب قيمة معامل االرتباط بين درجة كل عبارة عمى حده والدرجة 
الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ، ودرجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية 

. يوضح ذلك (5)وجدول 
( 5)جـدول 

معامل االرتباط بين درجة كل عبارة عمى حدة والدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد المقياس الذى  
    10=ن   (السموك القيادىاإلتساق الداخمي لمقياس صدق )    تنتمى إليه 

                       
االبعاد  

 
 العبارات

التقدير التدريب واإلرشاد 
 اإلجتماعى 

تسهيل العدالة التحفيز  
األداء 

الرياضى 

السموك 
التسمطى 

المشاركة 
والسموك 
 الديمقراطى

اإلهتمام 
بالجوانب 
 الصحية

1 0.714* 10 0.744 *0.786* 0.699* *0.743 0.720 *0.765 *0.705 *0.798* 
2 0.708* 11 0.830 *0.734* 0.710* 0.778 *0.788 *0.712 *0.891 *0.709* 
3 0.711* 12 0.680 *0.705* 0.705* 0.889 *0.794 *0.876 *0.680 *0.738* 
4 0.801* 13 0.737 *0.713* 0.773* 0.701 *0.700 *0.709 *  
5 0.866* 14 0.720* 0.699* 0.738* 0.794 *    
6 0.726* 15 0.752* 0.805* 0.825* 0.711*     
7 0.781 *16 0.803* 0.801* 0.776 *0.872 *    
8 0.690* 17 0.833* 0.733*       
9 0.699* 18 0.855* 0.878*       

 مستوي الداللة                       *0.632= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة  
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أن معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد دالة إحصائيا عند مستوى  (5)يتضح من جدول 
. مما يدل عمى صدق المقياس فيما وضع من أجمو (0.05)
  أبعاد بعباراتيم وقامت (4)إليجاد معامل ثبات أبعاد المقياس وعددىم: حساب ثبات المقياس: ثانياًال

،جتمان "Spearman & Prownسبيرمان وبراون "طريقة التجزئة النصفية:الباحثة باستخدام
Guttman" ألفاكرونباخ "طريقةAlpha" ،يوضح ذلك (6)وجدول. 

 
( 6)جـدول 

 10=ألبعاد مقياس السموك القيادى ن"معامل ألفاكرونباخ " و"بالتجزئة النصفية"الثبات

عدد  االبعاد  م
 العبارات

معامل ألفا  التجزئة النصفية
 جتمان براون – سبيرمان  كرونباخ

 *0.780 *0.804 *0.813 18 التدريب واإلرشاد 1
 *0.731* 0.811* 0.706 9 التقدير اإلجتماعى 2
 *0.855* 0.724* 0.735 7التحفيز  3
 *0.712* 0.796* 0.802 7 العدالة 4
 *0.793 *0.815 *0.788 4تسهيل األداء الرياضى  5
 *0.859* 0.771* 0.710 4السموك التسمطى  6
المشاركة والسموك  7

الديمقراطى 
3 0.844 *0.731 *0.709* 

 *0.762* 0.722* 0.789 3اإلهتمام بالجوانب الصحية  8
 *0.752 *0.749 *0.890 55 الدرجة الكمية

  مستوى الداللة                    *0.632= 0.05الجدولية عند مستوى " ر" قيمة 
سبيرمان " بمعادلة  (0.706،0.844)أن معامالت االرتباط تراوحت ما بين  (6)يتضح من جدول 

وقد تراوحت ما بين " جتمان " بمعادلة  (0.722،0.815)وقد تراوحت ما بين " وبراون 
. مما يدل عمى أن المقياس ذو معامل ثبات عالي" ألفا كرونباخ " بمعادلة  (0.709،0.859)

 (3)ممحق :إختبارات مستوى األداء المهارى -   خامسا
قامت الباحثة بعرض إستمارة عمى الخبراء إلستطالع أرائيم فى أىم الميارات فى رياضة اليوكى  - 

( 7 ) جدول 
       يوضح نتيجة استطالع رأى الخبراء حول أىم الميارات فى رياضة اليوكى  

 األهمية النسبية عدد الموافقين أنواعها المهارات
الميارات 
 األساسية

 %50 5 بالدحرجة التقدم
 %60 6 بالدفع التقدم
 %50 5 بالمحاورة التقدم
 10 100% (Push) الكرة دفع
 5 50% (Flick)الكرة نطر

 3 30% (Scoop)الكرة غرف
 10 100% (Shotting) المسطح بالوجه الكرة ضرب
 %50 5 المعكوس بالوجه الكرة ضرب

 Upright) المستقيمة العمودية الضربة
Slap) 

4 40 %
% 10 100 (Sweep)المسطحة األفقية الضربة
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% 100 10المحاورة 
أن أكثر الميارات إستخداما فى مباريات اليوكى بناءا عمى رأى الخبراء         (7 )يتضح من جدول 

دفع ,  (%100)ضرب الكرة بالوجة المسطح ,  (%100)" السويب"ىى ميارة الضربة األفقية المسطحة 
بالمحاورة  التقدم,  (%50)بالدحرجة  التقدم,  (%60)بالدفع  التقدم,(%100)المحاورة , (%100)الكرة 

المستقيمة  العمودية الضربة,  (%50)ضرب الكرة بالوجة المعكوس ,  (%50)الكرة  نطر, (50%)
% (  30)الكرة  غرف,  (40%)

% 80)فأكثر من أراء الخبراء وبذلك تصبح الميارات التى حققت % 80وقد ارتضت الباحثة بنسبة  -
 : فأكثر ىى  (

بعد أن تم تحديد الميارات قامت الباحثة بعرض إستمارة عمى استمارة الستطالع رأى الخبراء حول أىم - 
( 4)ممحق اإلختبارات التى يمكن بيا قياس ىذة الميارات األساسية التى سوف يتم إستخداميا فى البحث 

 .
  (8 )                                   جـدول 

 إختبارات قياس مستوى األداء المهارى  استطالع رأى الخبراء حول تحديد
 10= ن

وحدة  االختبارات البدنية  المتغيراتم 
 القياس

عدد 
 الموافقين

النسبة 
 المئوية٪

 دفع الكرة 1
٪ 100 10 م قوة دفع الكرة

٪ 100 10 ث سرعة دفع الكرة
٪ 100 10 درجة دقة دفع الكرة

٪ 100 10 م قوة ضرب الكرة ضرب الكرة 2
٪ 100 10 ث سرعة ضرب الكرة
٪ 100 10 درجة دقة ضرب الكرة

الضربة األفقية  3
 المسطحة

٪ 100 10 مقوة الضربة األفقية المسطحة       
٪ 100 10 ثسرعة الضربة األفقية المسطحة 
٪ 100 10 درجةدقة الضربة األفقية المسطحة 

٪ 100 10ث  (فى خط مستقيم )سرعة المحاورة المحاورة 4
٪ 100 10ث  (زجزاج)سرعة المحاورة 

قيد إختبارات مستوى األداء المهارى  أن النسبة المئوية آلراء الخبراء فى ( 8 )يتضح من جدول 
٪ فأكثر ألىم المتغيرات 70وقد ارتضت الباحثة نسبة  (٪100- صفر٪ )البحث انحصرت ما بين 

. البدنية
:  المعامالت العممية لالختبارات التى تقيس مستوى األداء المهاري 

 Validity  الصـدق: أوالًال 
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بين مجموعتين إحداىما مميزة وىم العينة تم حساب معامل الصدق عن طريق صدق التمايز 
العبات والمجموعة األخرى غير مميزة وىم طالبات الفرقة الرابعة  ( 10 )االستطالعية وعددىم 

 (. 9 )كما يوضحو جدول  . طالبات( 10)تخصص العاب مضرب وعددىم 

 

 

 

 
 ( 9 )جـدول 

داللة الفروق اإلحصائية بين المجموعتين المميزة وغير المميزة 
 في إختبارات مستوى األداء المهارى قيد البحث 

 10= 2ن= 1                                                                                  ن

وحدة  المتغيرات
 القياس

المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة 
 (ت)قيمة 

 2ع±  2َس  1ع±  1َس 

كرة
ع ال

دف
 

 10.729 1,33 21.34 1.49 25.31 م قوة دفع الكرة
 20.436 0.72 21.15 0.85 16.94 ث سرعة دفع الكرة
 9.055 0.59 1.00 0.35 2.15 درجة دقة دفع الكرة

كرة
ب ال

ضر
 

 23.566 1.03 20.32 1.15 27.12 م قوة ضرب الكرة
 12.388 1.56 22.40 0.91 18.30 ث سرعة ضرب الكرة
 11.129 0.13 1.76 0.66 3.14 درجة دقة ضرب الكرة

بة 
ضر

ال
ية 

ألفق
ا

حة 
سط

قوة الضربة األفقية الم
المسطحة 

 14.2 1.07 22.48 1.54 26.74 م
سرعة الضربة األفقية 

المسطحة 
 7.514 1.90 21.23 1.03 18.63 ث

دقة الضربة األفقية 
المسطحة 

 12.195 0.22 1.00 0.74 2.50 درجة
فى خط  )سرعة المحاورةالمحاورة 

 (مستقيم
 16.754 1.11 25.13 1.23 20.69ث 

 19.277 1.19 31.87 1.70 25.47ث  (زجزاج)سرعة المحاورة 
 0.05دال عند مستوى                    *2.101= 0.05الجدولية عند مستوى " ت"قيمة 

وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين المميزة وغير المميزة في  ( 9 )يتضح من جدول 
قيد البحث ولصالح المجموعة المميزة مما يشير إلي صدق إختبارات مستوى األداء المهارى جميع 

. االختبارات المستخدمة
 Reliability الثبـات : ثانياًال 
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 Retestتم حساب معامل الثبات لالختبارات البدنية عن طريق تطبيق االختبار وا عادة التطبيق 
 -Test العبات مرتين وبفارق زمنى ثالثة  أيام تحت  (10) عمى أفراد العينة االستطالعية وعددىم

 (10)نفس ظروف التطبيق األول، كما يوضحو جدول 

 

 

 

 

 

 

( 10)  جـدول 
لإلختبارات مستوى األداء المهارى قيد البحث معامل الثبات 

 10=                                                                                              ن

وحدة  المتغيرات
القياس 

قيمة التطبيق الثانى التطبيق األول 
 2ع±  2َس  1ع±  1َس  (ر)

كرة
ع ال

دف
 

 0.712 0.65 26.00 1.49 25.31 م قوة دفع الكرة
 0.640 0.36 16.10 0.85 16.94 ث سرعة دفع الكرة
 0.731 0.25 2.59 0.35 2.15 درجة دقة دفع الكرة

كرة
ب ال

ضر
 

 0.692 1.12 28.64 1.15 27.12 م قوة ضرب الكرة
 0.700 1.07 18.15 0.91 18.30 ث سرعة ضرب الكرة
 0.678 0.54 3.20 0.66 3.14 درجة دقة ضرب الكرة

بة 
ضر

ال
ية 

ألفق
ا

حة 
سط

قوة الضربة األفقية الم
المسطحة 

 0.703 1.13 27.11 1.54 26.74 م
سرعة الضربة األفقية 

المسطحة 
 0.681 0.95 18.23 1.03 18.63 ث

دقة الضربة األفقية 
المسطحة 

 0.718 0.40 2.50 0.74 2.50 درجة
فى خط  )سرعة المحاورةالمحاورة 

 (مستقيم
 0.669 1.04 25.04 1.23 20.69ث 

 0.680 1.15 30.21 1.70 25.47ث  (زجزاج)سرعة المحاورة 
 0.05دال عند مستوى                 * 0.632= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 

وجود عالقة ارتباطيو دالو إحصائيا بين التطبيقين األول والثاني  (10)يتضح من جدول 
. قيد البحث مما يشير إلى ثبات ىذه االختباراتإختبارات مستوى األداء المهارى لجميع 
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  :الدراسة االستطالعية
العبات  (10)قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية عمى أفراد العينة االستطالعية وعددىم 

:- من نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية وذلك بيدف التعرف عمى ما يمى
. الصعوبات التى قد تواجو الباحثة عند تنفيذ التجربة األساسية لمبحث- 
. التأكد من صالحية األدوات المستخدمة فى البحث- 
. لألدوات المستخدمة فى البحث (الثبات– الصدق )إجراء المعامالت العممية - 

: الدراسة االساسية
 بعد أن تم التأكد من صالحية مقياس السموك القيادى لممدرب واإلختبارات الخاصة بقياس مستوى 

العبة  (25 )األداء الميارى قامت الباحثة بتطبيقيا عمى عينة البحث االساسية وعددىن
فى ضوء أىداف البحث وفى حدود فروضو تم إجراء المعالجات االحصائية : المعالجات اإلحصائية

(: Spss)التالية بإستخدام البرنامج األحصائى 
 معامل االرتباط. - معامل االلتواء. - االنحراف المعيارى - الوسيط . - المتوسط الحسابى - .

 (   (Test Re Testتطبيق اإلختبار وا عادة تطبيقة 
.     Alphaمعامل ألفاكرونباخ - 

 . لمتأكد من معنوية النتائج اإلحصائية لمبحث (0.05)وسوف تستخدم الباحثتان مستوى الداللة 
عرض النتائج                                      :     أوال 

( 11)جدول 
السموك القيادى لممدرب واألداء المهارى لالعبى هوكى الميدان معامالت اإلرتباط بين 

 العبة 25=                                                                               ن
مستو
ى 

اأداء  
المها
رى 

 
السمو
ك  

القياد
 ى

الدرجة المحاورة الضربة األفقية المسطحة ضرب الكرة  دفع الكرة
 الكمية 

قوة 
دفع 
 الكرة

سرعة 
دفع 
 الكرة

دقة 
دفع 
 الكرة

قوة 
ضرب 

 الكرة

سرعة 
ضرب 

 الكرة

دقة 
ضرب 

 الكرة

قوة 
الضربة 
األفقية 
المسط

 حة

سرعة 
الضربة 
األفقية 
المسط

 حة

دقة 
الضربة 
األفقية 
المسط

 حة

سرعة 
المحاو

فى  )رة
خط 
مستقيم

) 

سرعة 
المحاو

فى  )رة
 (زجزاج

التدريب 
0.77 واإلرشاد

8 *
0.80

2 *
0.79

0 *
0.78

5 *
0.84

2 *
0.86

5 *
0.77

0 *
0.85

9 *
0.82

7 *
0.71

2 *
0.70

7 *
 -
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التقدير 
اإلجتما
عى 

0.76
3 *

0.75
0 *

0.75
0 *

0.78
6 *

0.80
9 *

0.88
0 *

0.73
3 *

0.78
0 *

0.79
9 *

0.80
7 *

0.79
3 *

 -

0.78 التحفيز
5 *

0.77
7 *

0.89
0 *

0.79
2 *

0.77
0 *

0.77
0 *

0.80
4 *

0.78
9 *

0.78
0 *

0.71
5 *

0.78
8 *

 -

0.77العدالة 
6 *

0.80
6 *

0.78
0 *

0.73
7 *

0.83
5 *

0.86
7 *

0.84
1 *

0.78
1 *

0.80
3 *

0.78
8 *

0.83
2 *

 -

تسييل 
األداء 
 الرياضى

0.78
3 *

0.79
3 *

0.77
2 *

0.75
3 *

0.87
4 *

0.75
5 *

0.83
6 *

0.79
9 *

0.81
2 *

0.74
7 *

0.80
6 *

 -

السموك 
-التسمطى 

0.79
9* 

-
0.77

6* 

-
0.76

9* 

-
0.72

6* 

-
0.71

1* 

-
0.86

6* 

-
0.80

1* 

-
0.81

3 *

-
0.85

8* 

-
0.86

7* 

-
0.83

9* 

 -

المشاركة 
والسموك 
الديمقرا
طى 

0.80
1* 

0.82
2* 

0.79
3* 

0.77
8* 

0.80
1* 

0.83
1 *

0.77
3 *

0.84
1 *

0.88
4* 

0.90
6* 

0.87
6* 

 -

اإلىتمام 
بالجوانب 
الصحية 

0.80
1* 

0.81
7* 

0.78
7* 

0.77
5* 

0.79
5* 

0.81
1 *

0.79
4 *

0.70
2 *

0.89
2* 

0.80
1* 

0.80
8* 

 -

الدرج
ة 

الكمية 

 - - - - - - - - - - -0.89
1* 

 
 0.396( = 0.05)الجدولية عند مستوي معنوية " ر"قيمة 

وجود عالقة إرتباطية دالة احصائيًا بين السموك القيادى لممدرب واألداء  (11)      يتضح من جدول 
. الميارى لالعبات ىوكى الميدان

 مناقشة النتائج : ثانيا
السموك بين  إرتباطية ذات داللة إحصائيةأنة توجد عالقة  ( 11 )يتضح من الجدول رقم    - 

. واألداء المهارى لالعبات هوكى الميدانالقيادى لممدرب 
التابعين )وبين بقية أفراد الجماعة " Leaderالقائد "فالقيادة ىى عالقة متبادلة بين فرد من الجماعة وىو 

، ويقوم القائد بعممية التوجيو والتأثير عمى سموك ىذه الجماعة (أو المرؤوسين أو األعضاء أو الالعبين
 (16: 14  ).بمختمف الطرق والوسائل المشروعة بغية تحقيق ىدف أو أىداف مشتركة
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كما أن لممدرب الناجح عدة مقومات من أىميا سمة القيادة، والقدرة عمى توجيو الالعبين، 
وتحفيزىم، وتصحيح أخطائيم وقد يصل األمر إلى توقيع العقوبات من أجل التوصل إلى تطوير جيد 

  (39  : 17). لقدراتيم
عمى أن القيادة كفن تعتمد عمى السمات الشخصية  (م2012)" سيد دمحم جاد الرب "       ويؤكد

، من ناحية أخرى فإن The Great Manوالطبيعية وأثرىا فى إنجاز األىداف مثل نظرية الرجل العظيم 
خصائص الموقف القيادى وسمات مستويات المرؤوسين تؤثر عمى سموك القادة، ىذا باإلضافة إلى أن 

 (5: 6). بعض األفراد ليم سمات خارقة فى القيادة وىم ما يسمون بالقادة الكاريزميين
 أن التربية الرياضية تمتمئ بمواقف القيادة، فالمدرب قائدا فى توجيو وتدريب فريقو "الباحثة " وترى 

عمى النواحى الفنية والبدنية والنفسية،واإلدارى قائدا حيث يقوم بأعمال الفريق اإلدارية ليقودىا إلى نتائج 
أفضل ومدرس التربية الرياضية قائدا فى تنفيذ البرامج والمناىج الخاصة بالتربية الرياضية، وأعضاء 

اإلتحادات الرياضية قادة كل فى موقعو لتوجيو خط سير األنشطو الرياضية المختمفة، والمشرف الرياضى 
.  قائدا، والحكم قائدا

 أن القيادة الرياضية تعد العممية التى يقوم بيا المدرب تجاه (م1997)" دمحم حسن عالوى "ويرى 
  (22: 3 ).الرياضيين المنضمين لمفريق من أجل الوصول لتحقيق ىدف مشترك

 أن المدرب القائد يشبو نقطة المنتصف لدائرة (م2003)"ابراهيم عبد الحميد المميجى"ويذكر 
مكونة أضالعيا من أعضاء الفريق، فالمدرب بذلك يقوم بعممية توحيد ألعضاء الفريق تجاه نقطة 

المنتصف، وذلك لتقديم التعميمات ليم وكذا تمكينيم من تحقيق اليدف المراد الوصول إليو، فالمدرب 
 :  1). القائد بذلك يكون المسئول األول عن جذب االنتباه لمفريق وتسميط الضوء عمى نقاط القوة والضعف

157  )
 أن القيادة عمميةيتكون طرفيا األول من مدرب يوجو (م2008)"مطر عبد المحسن الجميمى"ويرى 

والطرف الثاني أعضاء فريق يتمقون ىذا التوجيو لتحقيق ىدف محدد،وعمى ما سبق يعرفيا ىيمان بأنيا 
رشاد اآلخرين والتاثير عمى افكارىم وسموكيم " العممية التى يمكن من خالليا الالعب من توجيو وا 

  (11 :  16).وشعورىم
    وتتميز رياضة ىوكي الميدان عن سائد رياضات المضرب بعدد من الخصائص لعل من أىميا تعدد 
وتنوع الميارات األساسية كمتطمبات رأسية لممارستيا؛ حيث تتطمب طبيعة األداء في اليوكي من الالعب 

القيام باألداء المياري والخططي في ظروف المعب المتباينة كما تتطمب التكامل المكونات البدنية 
والمستوى المياري والسمات النفسية الستخداميا في األداء الخططي المناسب لطبيعة المعب المنافسة ، 

وكذلك تتميز رياضة ىوكي الميدان بالتشكيالت الحركية اليجومية والدفاعية أثناء المباراة، وكذلك تتطمب 
مستوى عالي من التركيز بالنسبة إلى حجم الممعب فيو أكبر ممعب في رياضيات المضرب ومقارنة 

( 161 :10. ) بحجم الكرة تعتبر صغيرة بالنسبة لحجم الممعب
حيث كان من أىم النتائج أنة ( 18 )(م2019)" نورا سعد احمد غانم غنيم " ويتفق أيضا مع دراسة 

 .توجد عالقة بين السموك القيادى ومستوى األداء المياري 
 Muhammad Fahmi,Wibowo دمحم فهمى، ويبوو ،ديديبوروانا" ويتفق أيضا مع دراسة  -

"DediPurwana( 2019م)( 20 )  حيث كان من أىم النتائج  قيادة المدرب ليس لدييا تأثير
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العمل الجماعي لو . قيادة المدرب ليا تأثير مباشر عمى العمل الجماعي. مباشر عمى أداء الرياضيين
قيادة - دوافع اإلنجاز ليا تأثير مباشر عمى أداء الرياضيين - تأثير مباشر عمى أداء الرياضيين 

 .المدرب ليا تأثير غير مباشر عمى أداء الرياضيين من خالل العمل بروح الفريق الواحد
 Younisشيرين زردوشتيان، رسول نوروزيسيد , يونس دمحم زادة ويتفق أيضا مع دراسة  -

Mohammad, Shirin Zardoshtian Rasool NorouziSeyed( 2012م) (21 ) 

أنماط - حيث كان من أىم النتائج وجود عالقة كبيرة بين أنماط القيادة لممدربين والمناخ التحفيزي 

أسموب القيادة لممدربين ىو العامل التنبئي - القيادة مع ردود فعل إيجابية ومناخ تحفيزي بشكل عام 

 .األكثر أىمية لمناخ التحفيز

 Gilda Khalaj, Mohamad جمدة خالج، دمحم خبيري، نصر هللا سجادي"ويتفق أيضا مع دراسة 
Khabiri, NasrollahSajjadi( "2011م)( 19 )  حيث أظيرت النتائج التى توصمت إلييا الدراسة

كما كان . وأن أسموب القيادة الديمقراطية أقل, أن أسموب التدريب والتوجيو لممدرب قد ظير بشكل أكبر
ىناك ارتباط إيجابى بين التدريب والتعميم والدعم االجتماعى وردود الفعل اإليجابية وأسموب القيادة 

 0االستبدادى مع جميع أنواع الرضا الرياضى
 بين السموك القيادى لممدرب توجد عالقة" وبذلك يتحقق الفرض األول والذى ينص عمى - 

 ".واألداء المهارى لالعبى هوكى الميدان
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