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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                  

آلو  علىة على رسول اهلل و  صالن و معلم االنسان و الرآالحمد هلل خالق الكون و منزل الق" 

 أما بعد : وصحبو أجمعين

الذين قال فيهما جل شأنو"و بالوالدين إحسانا"إلى من ساندتني برعايتها أىدي ثمرة عملي إلى    

 وأو فرحت لفرحي إليك أمي الغالية حفظك اهلل و صانك المي أجلي وتألمت آل إلى التي سهرت من

رحمك اهلل و  إلى من أنار دربي إلى من يستحق التقدير و الثناء إليك انت ابي الغاليطال عمرك 

              .حرفاو لو  عائلتي و إلى كل من علمني ياة و إبنتي الغالية وإلى كل إلى رفيقة دربي في الح

بحثي إلى اعز الزمالء والزميالت في درب الحياة و الدراسة إلى الذي كان سندا في إنجاز   

         .االستاذ المحترم "طاىرطاىر" وإلى جميع اساتذة معهد التربية البدنية والرياضية "مستغانم" 

إلى من ساندني طيلة ايام الدراسة  إلى زميلي في المذكرة "قريشي عمر" وإلى كل من           

  .ي لبي  ولم يكتبهم قلميحملهم ق

 

 



 

هي وحده اعبد ولو وحده اسجدخاشعا شاكرا الكون بنوره ال أضاءباسم الخالق الذي 
 ىذا الجهد إتماملنعمتو وفضلو علي في 

 

 إلى
 ... وظل سندي الموالي ... وحمل ىمي غير مبالي يالغوا لسهر الليالي ... ونسي  من

 رحمو اهلل  بدر التمام ... والدي الغالي                       
 إلى
 والضراء من رافقوني في السراء إلىورود المحبة ... وينابيع الوفاء ... 

 .أخواتيتي و و وأخ...  األصحاباصدق  إلى
 
 
 

 عمر

 
 
 
 



 

بسم اهلل الرحمان الرحيم...الحمد هلل حمدا ال انقطاع ألمده وال حساب لعدده وال مبلغ لغايتو 
 وسلم. وصحبو لوآو وعلى صلى اهلل عليو ة والسالم على نبي الرحمة محمد والصال

الحمد هلل الذي أعاننا على الصبر والتوفيق النجاز ىذا البحث العلمي الذي نرجو أن يكون مساىمة 
 متواضعة منا ، وعلما يرجى نفعو وبعد:

" الذي لم يبخل علينا بنصائحو القيمة  طاىر طاىرالشكر والتقدير للدكتور المشرف "  بوافرأتقدم 
  ،وإلى كل أساتذة ودكاترة المعهد. وتوجيهاتو العلمية التي أسداىا إلينا طوال فترة إشرافو على البحث

 ىذا البحث محققا للهدف الذي وضع ألجلو وختاما نرجو من اهلل عز وجل أن يجعل

 ر.ونعم النصي نو نعم المولىإ
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 التعريف بالبحث
 

1 
 

 مقدمة:

الرتباطو  واالجتماعي يف مراجع علم النفس الرياضي اتسع رلال االىتمام مبوضوع السمات القياديةلقد   
الذي على سلتلف أشكالو ومستوياتو  اجملال الرياضي التنافسيالواضح بفاعلية متاسك اجلماعة الرياضية يف 

وأشارت معظمها اىل أن صلاح أي مشروع يف أي رلال سواء الرياضي  خر بالعديد من ادلواقف القيادية،يذ
يف الرضا  ن يتصف هباالقائدأأوالصناعي أو التجاري يرتبط بدرجة كبرية بفاعلية القيادة والسمات اليت جيب 

 )الثقة بالنفس، الثقةصلد من بني ىذه السماتداف ادلسطرة، و عن الدورالذي يقوم بو لتحقيق االى
 .(671، صفحة 2002)عالوي،  (الرياضية،اإلستقاللية،ادلثابرة،اخللق واإلرادة

اإلىتمام واحد من ادلفاىيم النفسية الذي مل يعطى والرضا عن الدورلقائدي الفرق يف األلعاب اجلماعية   
عل يف التقليل من حدوث االكايف يف التدريب وادلنافسات يف بلدنا على الرغم من من دوره ادلهم والف

ى كما لو أمهية كب ،التأثريات السلبية على متاسك أعضاء الفريق الواحد خالل فًتيت التدريب وادلنافسات
ية وتوجيهاتو ألعضاء الفريق يف زلاولة لالعب والفريق لعالقة ذلك بالسلوك الذي يظهره وعالقتو اإلنسان

إلستثمار إمكانية العبيو ونوعية اجلهد الذي يبذلو الفريق، األمر الذي يؤدي إىل حتسني العملية التدريبية 
 وتطوير مستوى اإلصلاز الرياضي. 

اولت الدراسات ادلشاهبة منها دراسة رواء عبد الكرمي وفرحان البيايت اليت تنو  ما تقدم من خاللو   
إىل من وجهة نظر الطالبات" دفع بالطالبان الباحثان السمات القيادية للتدريسيني يف كلية الًتبية الرياضية "

 األلعاب اجلماعيةبعض السمات القيادية لقائد الفريق يف  مسامهةابراز القيام هبذه الدراسة والغرض منها 
 .والرضا عن الدور القيادي

ولقد تطرقنا يف حبثنا ىذا على جانبني مهمني أحدمها نظري واآلخر تطبيقي، فاجلانب النظري يتضمن   
اولنا يف الفصل وتن ،مفهومها،أنواعها،مكوناهتا السمات القيادية،، حيث تطرقنا يف الفصل األول فصلني

قائد يف بعض األلعاب اجلماعية، مفهومو،نظرياتو،أمهيتو يف اجملال الرياضي،  رضا عن الدور القياديالثاين: ال
أما اجلانب التطبيقي االلعاب اجلماعية،أنواعها، أمهيتها،الفريق،مفهومو،طرق اختيار القائد، مسات القائد 

لبحث، إىل منهجية البحث، وتتضمن ادلنهج ادلتبع يف افيو نا األول تطرقفيحتوي على فصلني، فالفصل 
فقد  الثاينأما الفصل  بحث، الوسائل اإلحصائية ادلناسبة،حجم العينة ادلدروسة، رلاالت البحث،أدوات ال
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مت فيو عرض وحتليل نتائج اإلستبيان،و مقارنة النتائج مع فرضيات البحث، استنتاج عام، صياغة بعض 
 اإلقًتاحات والتوصيات الىت تناسب الدراسة.  

 البحث: إشكالية -2

الشخصية واليت تشري إىل منط السلوك ادلستمر وادلعتاد  اجلزء الثابت واذلادف منتعتب السمات القيادية   
يف العملية اليت يتم عن طريقها التأثري يف سلوك األفراد واجلماعات من خالل تأدية األدوار وادلسؤوليات 

الديكن بأهنا مسات  وادلهارات ادلختلفة من أجل حتقيق األىداف ادلرسومة وادلبتغاة، كما عرفها ريج
ويذكر زلمد علي زلمد وآخرون أنو بنبغي ة وإمنا يستدل عليها من السلوك الكلي للفرد، مالحظتها مباشر 

عن "ستوجدل" أن مسات القيادة اليت شاع أن يتوفر لدى القائد بنية جسمية سليمة ويضيف أيضا أنو نقال 
الصدد يذكر دراستها تنحصر يف السمات الفيزيقية أو التكوينية كالطول والوزن وبنية اجلسم، ويف ىذا 

حامد زىران أن القائد دييل إىل أن يكون أوسع أفقا وأبعد نظرا وأنفذ بصرية وأحسن تصرفا وأعلى مستوى 
فس وضبط النفس والثبات اإلنفعايل والنضج ا أن القادة يتصفون بالثقة يف النيف اإلدراك والتفكري، كم

ق الذي كلف بو الفري دلقائ القياديدور الا عن الرضيف نظرا ألمهية ىذه السمات و ، اإلنفعايل وقوة اإلرادة 
لعالقة ذلك بالسلوك الذي يظهره وعالقتو اإلنسانية وتوجيهاتو لو من أمهية كبى لالعب والفريق،و دلا 

ألعضاء الفريق وتصحيح أخطائهم بالرغم من اختالف مساهتم الشخصية وقدراهتم العقلية وصفاهتم 
ويبز ذلك واضحا يف  الستثمارإمكانية العبيو ونوعية اجلهد الذي يبذلو الفريق،ومهاراهتم البدنية يف زلاولة 

ية وتطوير األمر الذى يؤدي إاىل حتسني العملية التدريباأللعاب اجلماعية من خالل التدريب وادلنافسات 
  .مستوى اإلصلاز الرياضي

لقادة السمات القيادية تناولت موضوع إال أن اجملال الرياضي يفتقر إىل حد كبري لتلك الدراسات اليت    
توجيو سلوك الالعبني وحتفيزىم لتحقيق رضا عن العمل الذي يقوم بو كقائد يف اليف وأمهيتها الفرق الرياضية 

الرياضية ادلدرسية أو التنافسية للمستويات األىداف ادلنشودة يف اجملال الرياضي سواء على مستوى الفرق 
 .العالية
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                     :ةالتالي رح التساؤالتإىل طالطالبان الباحثان بأدى ىذا ما 

األلعاب بعض يف  يف الرضا عن الدورالقيادي اليت تلعب دورق ة الفر دلسمات القيادية لقاما ىي ا -
 اجلماعية؟

تنازليا؟ السماتما ىو ترتيب ىذه  -  

ث:أهداف البح -3  

:إىليهدف البحث     

 اجلماعية. األلعاببعض ق يف الرضا عن الدور القيادي يف ة الفر دالقيادية لقابراز أىم السمات إ -

 على ترتيب ىذه السمات تنازليا. حتديد -

:الفرضيات -4  

أىم السمات القيادية اليت تساىم يف الرضا عن الدور القيادي لقائد الفريق ) الثقة بالنفس، األداء  -
 اإلجتماعية(.الرياضي، القيادة الرياضية، العالقات 

، كاآليت ) الثقة بالنفس، القيادة الرياضية، األداء الرياضي  ترتيب ىذة السمات تنازليا -
     (.العالقات اإلجتماعية

أهمية البحث: -5  
حبثنا ىذا يف: أمهية تتمثل  

اليت  براز حاجة ادليدان الرياضي اىل ضرورة تكوين قادة يتصفون بالسمات القياديةإ -
  تساعدىم يف تأدية أدوارىم ومسؤولياهتم على أكمل وجو.

عداد إمهية القيادة من خالل جتسيدىا يف التنظيمات الرياضية اليت تعمل على إظهارأ -
وتأىيلهم لقيادة الفرق الرياضية. ، وتسهيل عملية اإلنتقاء،الرياضيني  

تدعيم فكرة إنشاء منظمات خاصة من الرياضيني تعتين بكل من يرغب يف بناء شخصية  -
ادلستوى الرياضي يف الفرق الرياضية.قيادية تساىم يف الرفع من   
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 مصطلحات البحث: -6

 السمات القيادية: -6-1

الشخصية اليت ( بأهنا عبارة عن اجلزء الثابت أو اذلادف من Rig،6991) عرفها ريجتعريف اصطالحي: 
تقرة إذ تشري إىل منط السلوك الديكن مالحظتها مباشرة ويستدل عليها من السلوك الكلي للفرد،والسمة مس

  (61، صفحة 2000)أنعام،  ادلستمروادلعتاد.

ادلستمر وادلعتاد يف العملية السلوك الشخصية واليت تشري إىل منط  اجلزء الثابت واذلادف منتعريف إجرائي:
اليت يتم عن طريقها التأثري يف سلوك األفراد واجلماعات من خالل تأدية األدوار وادلسؤوليات وادلهارات 

  ادلختلفة من أجل حتقيق األىداف ادلرسومة وادلبتغاة.

 :القيادة -6-2

يتم من خالذلا التأثري يف األفراد واجلماعات وذلك من أجل دفعهم  ىي عملية  صطالحي:إتعريف  -أ
  (281، صفحة 2991)زياد،  للعمل برغبة واضحة لتحقيق أىداف معينة

وينظر للقيادة على أهنا دور اجتماعي رئيسي يقوم بو فرد )قائد( يف أثناء تفاعلو مع غريه من افراد   
جلماعة ويتسم ىذا الدور بأن من يقوم بو يكون لو القوة والقدرة على التأثري يف اآلخرين وتوجيو سلوكهم ا

  (82، صفحة 2981)فرناس،  يف سبيل بلوغ األىداف اجلماعية

ىداف أللتأثري على سلوك الفريق لتحقيق ىي القدرة على شلارسة نوع من الضغط  جرائي:إتعريف  -ب 
  معينة.

 :الفريق قائد -6-3

مساعدهتا يف اشباع حاجاهتا،  يستطيعو ىو الشخص الذي خيتار بواسطة اجلماعة  صطالحي:إتعريف  -أ
  (219)فتحي، مصطلح اداري، صفحة  يستمد قوتو من اجلماعة وقدرتو على حتقيق اىدافها.
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ىو الفرد يف اجلماعة الذي ديتلك أكب قدرة من النفوذ والتأثري على أفراد اجلماعة  جرائي:إتعريف  -ب
 بادلقارنة بغريه من األفراد.

 :الدور عنالرضا  -6-4

ىو زلصلة عدد من ادلشاعر ادلتعلقة بالدور، وىذا ادلتغري تندرج فيو ادلشاعر جتاه صطالحي:إتعريف  -أ
 (29، صفحة 2981)ىايت،  من اإلعياء الشديد وعدم الرضا إىل السعادة الكبرية والرضا.العمل 

ديثل الرضا عن الدور دالة اإلنسان واستقرار يف عملو وما حيقق ذلذا الدور من وفاء  جرائي:إتعريف  -ب
 من إنسان إىل آخر.حلاجاتو واشباعها، وىي حاجات تتباين كما ونوعا 

 الدراسات و البحوث المشابهة: -7

 حتت عنوان "عبد العزيز بن علي و بن أمحد سلمان دراسة من إعداد الطالبني  الدراسة األولى: -7-1 
السلوك القيادي للمدرب الرياضي وعالقتو بدافعية اإلصلاز لدى العيب بعض األلعاب اجلماعية بادلملكة 

  العربية السعودية.

التعرف على السلوك القيادي لدى ادلدربني السعوديني والعرب وعالقتو بدافعية  أهداف البحث:
االصلازلدى العيب بعض األلعاب اجلماعية لفئة الدرجة األوىل باندية ادلنطقة الشرقية بادلملكة العربية 

 السعودية. 

 يعة ادلشكلة ادلطلوب دراستها الوصفي باألسلوب ادلسحي تبعا لطبستخدم الباحث ادلنهج ا:البحثمنهج 
. 

طبق البحث على ادلدربني السعوديني والعرب والعيب بعض األلعاب اجلماعية لفئة الدرجة  عينة البحث:
 األوىل بأندية ادلنطقة الشرقية بادلملكة العربية السعودية. 

 مقياس السلوك القيادي دلدريب األلعاب اجلماعية. أدوات البحث:

 دافعية اإلصلاز لالعب الرياضي.مقياس أمناط 
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 مقياس ولس لقياس دافعية اإلصلاز ادلرتبطة بادلنافسة الرياضية.

 :نتائج البحث 

بني السلوك القيادي الذي ديارسو مدربو بعض األلعاب اجلماعية السعوديون والعرب لفئة عالقة  ىناك -
 عبني.الدرجة األوىل بأندية ادلنطقة الشرقية بني دافعية االصلاز لال

إن السلوك القيادي الذي ديارسو ادلدربون ىو السلوك القيادي بأبعاده ادلختلفة، مع تركيزىم على بعض  -
 األبعاد اليت يروهنا أهنا مهمة للعملية التدريبة أكثر من األبعاد األخرى.

رواء عبد الكرمي فرحان البيايت حتت عنوان " السمات   من إعداد الطالبان :الثانية الدراسة -7-2
  القيادية للتدريسيني يف كلية الًتبية الرياضية من وجهة نظر الطالبات، جامعة بغداد.

تتمثل يف دراسة السمات القيادية للتدريسيني يف كلية الًتبية الرياضية من وجهة نظر : مشكلة البحث
 .الطالبات
 .السمات القيادية للتدريسيني يف كلية الًتبية الرياضية للبناتتوضيح وحتديد البحث:هدف 

 استخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي دلالئمتو مع طبيعة مشكلة البحث. منهج البحث:

تألفت عينة البحث من رلموعة من طالبات كلية الًتبية الرياضية للبنات والبالغ عينة البحث:
 ( من اجملتمع األصلي.%81,12إذ ديثلون نسبة ) ياختيارىن بشكل عمد( طالبة مت 51عددىن)

 .( طالبة من طالبات كلية الًتبية الرياضية للبنات51استمارة استبيانية موزعة على ) أدوات البحث:

 :اإلستنتاجاتأهم  

 .للتدريسينيوجود وجهات نظر اجيابية ذات داللة معنوية عالية للطالباتنحو السمات القيادية  -

 إن القيادة الًتبوية تلعب دور فاعل يف كلية الًتبية الرياضية للبنات. -
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حتت عنوان " السمات القيادية ادلفضلة لدى القادة من إعداد صاحل عليمات  :الدراسة الثالثة -7-3
 األكادميني واإلداريني يف جامعة الريموك".

التعرف ،القيادية ادلفضلة لدى القادة األكادميني التعرف إىل السماتيهدف البحث يف أهداف البحث :
 إىل السمات القيادية ادلفضلة لدى القادة اإلداريني.

ستخدم الباحث ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي تبعا لطبيعة ادلشكلة ادلطلوب : االبحثمنهج 
 دراستها.

( 21الريموك، منهم ) ( قادة أكادديي وإداري يف جامعة221البحث من ) عينة تكونت عينة البحث:
 ( من رلموع أفراد اجملتمع.82,1( قائدا إداريا، وىم ديثلون )12قائدا أكاددييا و )

 ( مسة قيادية.12استمارة استبيانية احتوت على ) أدوات البحث:

إىل السمات القيادية ادلفضلة لدى القادة األكاديني ديثلون عمداء الكليات توصل الباحث  نتائج البحث:
ورؤساء األقسام األكادديية يف اجلامعة من األعلى حدة ووزنا مئويا  إىل أقلها حدة ووزنا مئويا، والبالغ 

 ( مسة قيادية.22عددىا )

السمات القيادية ادلفضلة لدى اإلداريني متثلت يف مديري الدوائر ورؤساء األقسام اإلدارية يف جامعة *
 مسة قيادية. 22قلها بلغت الريموك من أعالىا حدة ووزنا مئويا إىل أ

األستاذ ادلساعد الدكتورعلكة سليمنت علي احلوري، ادلدرس ادلساعد  إعداد من الدراسة الرابعة: -7-4
سعدون عبد الرضا فرحان قام ببناء مقياس الرضا عن الدور القيادي لرؤساء الفرق لبعض األلعاب الفرقية 

 يف العراق.

إعداد وبناء مقياس الرضا عن الدور القيادي لرؤساء الفرق لبعض األلعاب الفرقية يف  أهداف البحث:
 العراق.
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بطريقة األسلوب ادلسحي ألن األسلوب  األكثر مالئمة استخدم الباحثان ادلنهج الوصفي  منهج البحث:
 لطبيعة ادلشكلة وحتقيق ىذه الدراسة.

 با مثلوا رؤساء الفرق لتلك األندية.( الع221اشتملت عينة البحث على ) عينة البحث:

، شبكة ادلعلومات الدولية ) األنًتنيت(، احلاسبة الشخصية استمارة مجع البيانات وتفريغهاأدوات البحث: 
 اإللكًتونية.

توصل الباحثان إىل بناء أداة قياس الرضا عن الدور القيادي لرؤساء الفرق يف األلعاب نتائج البحث: 
 الفرقية العراق.

 :الدراسات على التعليق -8

 من خالل مات عرصو يف الدراسات السابقة فوافقت الدراسة احلالية استخدام ادلنهج الوصفي. - 

اعتمد الطالبان الباحثان يف ىذه الدراسة على أداة اإلستبيان و أداة القياس وىي ومقياس الرضا عن الدور 
القيادي لرؤساء الفرق لبعض األلعاب الفرقية يف العراق الذي أعده األستاذ ادلساعد الدكتور علكة سليمان 

 علي احلوري، ادلدرس ادلساعد سعدون عبد الرضا فرحان. 

 ا خيص نتائج الدراسات فجلها توصلت إىل أمهية ودور السمات القيادية يف القيادة الرياضية.  أما فيم  

 :  الدراسات نقد -8-1

تناولت ىذه الدراسة فئة أو شرحية مهمة يف رلال التدريب الرياضي وخاصة يف األلعاب الرياضية اجلماعية  
فئة قادة الفرق من خالل ابراز أىم السمات القيادية من دور فعال يف حتقيق متاسك الفريق أال وىي ودلا ذلا 

الواجب توفرىا يف ىذه الفئة حىت يكةون اإلنتقاء بشكل مؤسس لو علميا وكي تساعد ادلدربيني والعاملني 
 يف اجملال الرياضي يف أداء مهامهم على الوجو األفضل.
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 الفريقالفصل األول:                                                            السمات القيادية لقائدي 

 

 :تمهيد  

مل معهمم  ىتممي ن من لناس الذين نتعاابوعني أمر يؤكد على أمهية فهم صفات إن عملية التفاعل بني التابعني واملت  

فميهم وععلهمم يتووهمون الووهمة املةلوبمة ك مملوكهم ومما ياهمر أيةما ك  مدرة امعثى  م   مما علمى إدراك ما يؤثر 

معيا وراء أهمدا  معينمة ععمل فينما نموا ممن الفةمول ملعرفمة  إلزام  انوينا حبيث ععلهم يقبلون  ياداه دومن اآلخرين  

  فهممو صممورة  مم ل مممن أ مم ال القيممادة ندممل القامممد فيهمما أهممم عناصممرها الممت اعتممر م ونممات العمليممة القياديممةطبيعممة و 

حتقيم  أهمدافها ممن ةي  تها  ويسمتاتا وواضم  فلسمفا ومملبيعابياتمل عمن إواملسمؤو هنا السرمزها واملتحدث بعة و اماجل

ك اآلخمرين ممن  و دراه علمى التمعثى ومؤهالاه العلمية وا وينه الش صي وإجتهااه  خالل خرااه السابقة وطموىتااه

 ت خالل الومامل والةرق ال

ا فيهممما ممممن أنمممواا طبيعمممة القيمممادة  مممالسممممات القياديمممة  عرض ممممن خاللمممه ممممن خمممالل الفصمممل ا ول والمممذ  ممممن و   

 ك االلعاب اجلماعية. لقياديةكيفية اختيار القادة وكذا عوامل جناح العملية اوأيةا   ووظامفوخصام  وناريات 

 



السمات القيادية                                                الفصل األول:  

 

12 

 

                                                                                   السمات القيادية: -1-1
                                                                          مفهوم السمات: -1-1-2

السمة بصفة عامة ميكن أن تشري إىل االجتاه ادلميز للشخص لكي يسلك بطريقة معينة، أو ىي أية 
ويف ضوء ذلك فانو عند امكانية التمييز بدقة نوع أن نفرق على أساسها بني فرد وآخر،صفة ميكن 
ليت تظهر على الشخص فمن ادلعتقد انو ميكن النتبؤ بكيفية سلوكو يف ادلستقبل أو على السمات ا

األقل ميكن تفهم سلوكو احلايل، وىناك عدة مراحل ميكن ادلرور هبا من أجل الوصول اىل مفهوم 
 .  السمة

تعزى السمة اىل سلوك الذي يقوم بو الشخص يف العديد من ادلواقف، إذ  :ففي المرحلة األولى  
منيل اىل وصف السلوك جبملة وصفية كأن نقول:إنو يؤدي بثقة أوإنو عدواين عندما يتنافس مع 

                                                               آخرين، أي أننا يف ىذه ادلرحلة نعزى السمة اىل السلوك ال اىل الشخص نفسو. 
نقوم بنسب السمة اىل الشخص الذي يقوم بالسلوك، كان نقول: ان  :وففي المرحلة الثانية

                                    الالعب واثق من نفسو أو العب عدواين.

ميكن تسمية ادلفهوم أو السمة،إذ أنو بعد نقرر امكانية وصف الالعب  :وفي المرحلة الثالثة      
بصفة ما نتيجة مالحظة سلوكو دلرات متكررة فاننا نشري اىل ىذه الصفة كشيئ ما ونعطيها امسا، 

                                                         فنقول ان ىذا الشخص لديو مسة معينة ىي مسة الثقة بالنفس او مسة العدوانية مثال.
صحاب نظرية السمات يرون ان الشخصية تتكون من رلموعة ما لدى الفرد من مسات، واذا  أو 

كانت ىذه السمات موجودة فاننا نتمكن من قياسها كابعاد للشخصية. فالشخصية تبعا لذلك 
ىي ابعاد تكون كالشكل اذلندسي الذي لو ابعاد ميكن قياسها دلعرفة خصائصو. والسمات 

 الشخصية اليت ميكن قياسها دلعرفة خصائصها.

فاذا عرفنا ان الالعب الرياضي ميتلك مسة الثقة بالنفس بذلك نكون قد عرفنا بعدا من ابعاد 
شخصيتو، واذا عرفنا ان الالعب الرياضي يتسم بسمة الثبات االنفعايل عن طريق ادلالحظة 
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يق اختبار يقيس ىذه السمة فبذلك نكون قد عرفنا بعدا ادلوضوعية يف ادلنافسات الرياضية او عن طر 
                                                                                              اخر من ابعاد شخصية الالعب الرياضي.

)عالوي،  وىكذا تكون للشخصية ابعاد بعدد السمات اليت ميكن مالحظتها وقياسها بدقة.
                                                                    (571، صفحة 2002

                                                                                أقسام السمات: -1-1-3 
بات نسيب وميكن ان تكون ثيرى علماء السمات بان السمة متثل جانبا من خصائص اتلشخضية لو 

                                                                                          ميكن تقسيمها اىل ثالثة اقسام كما يلي:يلالسمة جسمية او معرفية او انفعالية وبالتا
االستجابة للمثريات بطريقة معينة يف ادلواقف ادلتشاهبة او ذات العالقة  وىي لسمة السلوكية:ا -1

                                                         ببعضها البعض.

لقة بالشكل العام اخلارجي للجسم والسمات لسمات ادلتعوىي ا السمات المرفولوجية: -2 
شخصية الفرد وميكن قياسها والتعامل معها بطرق متعددة،ومن السمات  اجلسمية وتاثريىا على

                                                                   اجلسمية ادلعروفة الطول ةالوزن وحجم اجلسم وشكل الوجو و اجلمجمة وغريىا.
ادت العلماء اىل ربط الشخصية ومن اشهرىا السمات الكميائية اليت ق السمات الفزيولوجية: -3

بافرازات الغدد واقدم ىذه النظريات ىي اليت وضعها "ابيقراط" واشار اىل ارتباط الصفات ادلزاجية 
، صفحة 5997)القذايف،  بسوائل اجلسم واليت عمل "حالينوس" فيها على تفسريىا وتوسيعها.

222)                         

                                                                                                      :لقد وضع البورت مثانية معايري لتحديد السمات وىيمعايير تحديد السمات: -1-1-4
                 اكثر تعقيدا.ا عادات على مستوى مبعٌت اهنللسمة اكثر من وجود امسي  - 

                                                                                                  السمة اكثر عمومية من العادة) عادتان او اكثر تنظمتان وتنسقان معا لتكوين السمة(. إن -
                                 دافعي يف كل سلوك(.تقوم بدورىا ال أهناالسمات الدينامية ) مبعٌت  -
حتدد علميا او احصائيا وىذا ما يتضح من االستجابات ادلتكررة للفرد  أنوجود السمة ميكن  إن -
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يف ادلواقف ادلختلفة او يف ادلعاجلة االحصائية على ماحنو ما جند يف الدراسات العاملية عند "ايزنك 
                       وكاتل " وغريىم.

                  السمات ليست مستقلة عن بعضها البعض )ولكنها ترتبط عادة فيما بينها(. - 
االفعال والعادات غري ادلنسقة مع مسة ما، ليس دليل على عدم وجود ىذه السمة) فقد تظهر  إن -

، 5991)عبد اخلالق،  مسات متناقضة احيانا لدى الفرد على حنو ماجنده يف مسيت النظافة واإلمهال(
                           (48-42الصفحات 

مسة قد ينظر اليها على ضوء الشخصية الىت حتتويها او على ضوء توزيعها بالنسبة  أي إن - 
عليها "البورت" باسم  أطلقللمجموع العام من الناس ) اي ان السمات قد تكون فريدة أو ما 

 السمات الشخصية بأنبني الناس(. كذلك ومشًتكة اإلستعدادات الشخصية، وقد تكون عامة 
اىل تفاعل السمات  ريشينظرية خاطئة كما  أي أنلبورت أيف ادلواقف اإلجتماعية ويضيف  متصلة

 ادلوقف(. -وادلواقف وانتاج السلوك ويكون ىناك نوعا من االعتماد الوظيفي ادلتبادل ) السمة
 .(21، صفحة 5970)حسن، 

                                                                    القيادة الرياضية: -1-2

                                                                         مفهوم القيادة الرياضية: -1-2-1  
منها  لك  ليت تؤثريعترب مفهوم القيادة من ادلفاىيم ادلركبة اليت تتضمن العديد من ادلتغريات ادلتداخلة وا

                                              هبا. تتأثريف األخرى 

"فيدلر" والذي يعترب من ابرز الباحثني يف رلال القيادة اال ان ىناك اكثر من عشرين  اشاروقد  
تعريفا دلصطلح القيادة وكل من ىذه التعريفات يعكس وجهة نظر صاحبو بالنسبة للجوانب اليت 

                                        يعتقد اهنا اساسية وىامة.
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 من الرواد يف رلال االاحاث العلمية يف القيادة اىل ان ىناك على " ستجدل" الذي يعتربأشاركما   
       االقل ثالثة شروط اساسية تعترب ضرورية لوجود القيادة وىي:

       * وجود مجاعة ) من شخصني أو اكثر( مرتبطة بعضهم بالبعض اآلخر. 

                                                                      * وجود مهمة ىامة مشًتكة بينهما.
                                                                                                   اجلماعة. أفراد* وجود اختالف او متايز يف ادلسؤوليات ادللقاة على عاتق كل فرد من 

بقة تكاد تتوافر يف التعريف الذي قدمو " مهفل ي " ريتشارد كوكس" ان ىذه الشروط الساأويف ر 
وكوكس" دلفهوم القيادة الذي ينص على ان القيادة ىي: سلوك الفرد عند قيامو بتوجيو انشطة 

، 5994)عالوي، سيكولوجية القيادة الرياضية،  مجاعة من األفراد جتاه ىدف مشًتك بينهم"
                                  (51صفحة 

                         هنا:أ( القيادة ب5997-5992خرى يعرف زلمد عالوي) أومن ناحية     
" العملية الىت يقوم فيها فرد من افراد مجاعة منظمة بتوجيو سلوك افرادىا لدفعهم برغبة صادقة حنو 

                                   .حتقيق ىدف مشًتك بينهم"

هنا متثل ظاىرة اجتماعية تتطلب أهنا عملية، كما أويالحظ من التعريف السابق دلفهوم القيادة ب   
وجود مجاعة منظمة من األفراد ذلا صفة اإلستمرار النسيب وجيمعهم ىدف مشًتك، كما يتضمن 

، وىو األمر الذي حيدد جل حتقيق األىداف ادلشًتكةأقدرة التاثري والتوجيو يف افراد اجلماعة من 
فاعلية القيادة من خالل تاثريىا على سلوك افراد اجلماعة الذي ميكن ان يشار اليهم بالتابعني او 

                                                                   ادلرؤوسني او األعضاء.

  الرياضي فعندئذ ميكن تعريف القيادة باهنا:ن نطبق التعريف السابق للقيادة يف اجملال أذا حاولنا إو   
" العملية اليت يقوم هبا فرد من افراد اجلماعة رياضية منظمة بتوجيو سلوك األفراد الرياضيني أو 
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األعضاء ادلنظمني للجماعة الرياضية من أجل دفعهم برغبة صادقة حنو حتقيق ىدف مشًتك 
 .بينهم"

                                                              مكونات القيادة في المجال الرياضي :  -1-2-2
)مصطفى حسني باىي  ىناك أربعة أركان أساسية يف مكونات القيادة والشكل التايل يوضح ذلك :

 (00،00، صفحة 6002وآخرون، 

 

 

 

 

 

.                                         (: يوضح مكونات القيادة في المجال الرياضي11شكل رقم)
يعترب القائد من أىم عناصر ومكونات عملية القيادة فهو صورة اجلماعة ورمزىا  القائـــد :  -

ادلتحدث بلساهنا وادلسؤول عن إجيابياهتا وسلبياهتا وواضع فلسفتها .ويستطيع حتقيق أىدافها من 
خالل خرباتو السابقة وطموحاتو ومؤىالتو العلمية وتكوينو الشخصي واجتاىاتو ، وقدرتو على التأثري  

                                                        اآلخرين من خالل الوسائل والطرق اليت يستخدمها لتحقيق أىداف اجلماعة . يف
القائد بأنو: " الشخص القادر على التأثري يف التابعني من أجل بلوغ  3990ويعرف علي السلمي 

كما أشار عالوي                                       ىدف معني يف ضوء التغريات العصرية ".
إىل القائد بأنو: " الفرد يف اجلماعة الذي يوجو وينسق األنشطة ادلرتبطة باجلماعة لتحقيق 3991

واقفـــــــــالم  الجماعـــــــــــــة 

 القائــــــــــــــــــد

 النظم والقــــواعد
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أىدافها ، وإنو الفرد يف اجلماعة الذي ميتلك  أكرب قدر من النفوذ والتأثري على أفراد اجلماعة 
  اد " . بادلقارنة بغريه من األفر 

ومن ىنا ميكن تعريف القائد بأنو: الشخص احملرك الذي يستطيع إقناع اآلخرين والتأثري  فيهم  
                                                                                                      بقيادتو وادلوجو ألنشطتهم من أجل ضمان حسن سري العمل لتحقيق األىداف ادلنشودة .

تشري إىل وجود إثنني  أو أكثر من  وىي عنصر ىام من عناصر القيادة ومكوناهتا وىيالجماعة : –
األفراد توجد بينهم أىداف مشًتكة تتفاعل شخصياهتم وخرباهتم ودوافعهم مع بعضها البعض 

                      لتحقيق أىداف زلددة .

واقف اإلجتماعية اليت يوجد فيها الفرد أو اجلماعة وتثري لديهم دوافع وىي تشري إىل ادل: المـواقف -
                                                                                                      معينة ، وتتسم  تلك ادلواقف بوجود معوقات تستلزم وجود من يقود تلك اجلماعة.

وىي تشري إىل تلك النظم والقواعد اليت  تتفق عليها اجلماعة وتعمل على : النظم والقواعد -
 تنظيم العالقات بني األفراد ، وتراعي القيم والعادات والتقاليد وإجتاىات األفراد .

واعها مثل ما حددىا "ابراىيم صنفت العديد من أنو :أنواع القيادة الرياضية -1-2-3
                                                                                                    ادلقصود"اىل:

                                                                                             * القيادة التسليطية.
                                                                                   * القيادة التسليطية احملبة للخري.

                                                                                طية.* القيادة الدميقرا
                                                                         محد توفيق حددىا يف:وكذلك مجيل أ

 * الشخصية ادلتسلطة، األبوية غري الرمسية، الدميقراطية، غري الشخصية. 
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: خالصة  

 
بعد تطرقنا ألهم اجلوانب اخلاصة بالسمات القيادية للقادة الفرق الرياضية لأللعاب اجلماعية من مفهومها    

من هذا الفصل أن السمات القيادية اليت نستخلص وثوابتها وخصائصها ومميزاهتا وأمهيتها وأهدافها وأنواعها, 

من شأهنا ،يتحلي هبا القادة كالشخصية والثقة بالنفس والعالقات احلسنة ادلتبادلة بني القادة وبقية أعضاء الفريق 

أن تساهم يف حتقيق اإلستقرار يف العمل لتحقيق أهداف يسعى من خالذلا الوصول إىل أرقى ادلستويات أو ما 

.لرياضييسمى باإلجناز ا  
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 خالصة



 الفصل الثاني:                        الرضا عن الدور القيادي في األلعاب الجماعية               
 

 تمهيد:

عطى ييعترب الرضا عن العمل ) الدور( لقائدي الفرق يف األلعاب اجلماعية واحد من املفاهيم النفسية الذي مل   
االهتمام الكايف يف التدريب واملنافسات يف بلدنا على الرغم من دوره املهم والفعال يف التقليل من حدوث 

خالل فرتيت التدريب واملنافسات. التأثريات السلبية على متاسك أعضاء الفريق الواحد  
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 الرضا عن الدور: -2

ميثػػالاضا ػػ لدػػ للدارلاضػػملر لاضة ػػاالداضػػسلض ػػة دةلاه  ػػ فللا ػػ  اار ل لمفهوو ا الرضووا عوون الوودور:  -2-1

 ودػػ للا ػػ ل ػػ لإ  ػػ فلإذلللشػػع د، وللدػػجلت جػػ تلت عػػ   إل ج تػػوللد لػػولل ػػ ل   ػػولدػػ الاضػػملرل ػػ لل ػػ رلح

لا30ولصفحسل30 بمرولاض نسلاح د سلدشاواضةمدلآخا.

إفلات  ػػ هتلاشػػع علاح جػػ تلدػػجلاضػػضلت ػػارلاضا ػػ لدػػ لاضػػملرللـلهولل ػػ لات  ػػ هتلاإلشػػع علد ض ػػسلال ػػ لل

ال وظفػػ لظلظ،ػػاللفلاح جػػ تلاضنف ػػ سل043اػػ فلات  ػػ ؿلاضا ػػ لدػػ لاضػػملرلدػػ رلل لدرا ػػسللجا ػػ لدلػػ ل 

   ػػػ ولاأل ػػػ ولاألقػػػواللد قػػػسلاضا ػػػ لدػػػ لاضػػػملرلدػػػجلات ػػػ سلاضشػػػ البوجػػػود ولاض   ػػػ لبػػػملر ولاض ق ػػػسولاض

لاإل    ؿلاض ايتولاإل م  جل  لاجمل   .

 نظريات الرضا عن الدور: -2-2

ض ػػملتنػػ لؿلاضع تثػػ فل و ػػوعلاضا ػػ د لاضة ػػا لاضػػملرالدلػػ ل لػػ ؽللا ػػ للل ػػادتلضػػول  لا ػػ تل ةال ػػسل ن،ػػ ل

ل  ا سل   لولاضضلا  نمتلدل لتمرجلاح ج تلاضضلتةمل  للاثالاضن ا  تلش ود للإقع ه.

لا2665 حم ملابااد ملاضغزلاتوللن ؾل  ا سلاضة  لٌنللللاضةنصا ٌنلاضضلتؤامل ودٌنل  لاضةوا المه :لد

لاضةوا الاضماخل سلاضضلتكوفل ااد وللضلةوا الاضما ةو.ل*

لاضةوا الاخل رج سلاضضلتكوفل ااد ولضلةوا الاضصح س.* 

اضن ا ػػػسلاألقػػػابل ػػػ للج،ػػػسل  ػػػالاضعػػػ تثٌنللاضػػػضلتف ػػػالل قػػػوعلاضعحػػػ ل ،ػػػجل  ا ػػػسلاض وقػػػ لاضػػػضلربػػػ لؿللل ػػػ 

 اض  بل ػػسلx ػػ فلاألدارالاض حف ػػز اإلد  ػػ ـلبػػ ضفالؽلاضفاد ػػسلر ػػمللاػػ لصػػةعسلاض لع ػػاللدبوجػػ ل  ا ػػسلاض وقػػ 

(Davis Keith, 1977, p. 62)   

ل
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 أهمية الرضا عن الدور القيادي في المجال الرياضي: -2-3
ل  ل لجم ؿلاضا  لد لاضملرلدنملق  دةلاضفاؽلاضا    سل لاألضة بلاجل  د سل  ك  للمه سلاملو وعل لل

تن لؿل ش دالاض  ئم لا بنتلاضفا االإزارل ؤثااتلاضواج لاض يل ؤد ولخ ؿلق  دتولضلفا اللميك لذب  مد ل
امللة للخ رجولل غزاد لتةز زلقمرةل  لخ ؿللمن طل لوا سللللصورلضلة ق تلاإل     سلاضضلسب رسلداخال

لاضفا الدل لاض ف داللاض ك فل  لاض الؼلخ ؿللق لاملن    تلل لللق تلاض حقًنلهل للبةمد .
إفلاضا  لد لاضملرل ةمللتملاضةوا الاأل    سلضق  فلذم حلق ئملاضفاؽلل ةلاؼلبأ ولتص لسلاملش داللل

ةتةربلد ل ماللاإلشع علاملن   لح ج توللرب  اللدما وللاضوجما  سلاضضل شةالهب لاضفادلرمول ش طل ةٌنو
لا33ولصفحسل2002 ج  موللاضضل  للجل، للا الدل للفلمي رسلاضملر.

إفلخرباتلاضنج حللاضفشالت وقفلدل لدرجسلت م اللاد زازلاضفادلب اتوولدم ل ؤثالدل لر   لد لدلر للل
لرلل اتف ل   واللط وتوللللاضةكسلإذال شال لرب  الد الاضملر.اض   ديللب ض  

ل  لدن لت ةززللمه سلدرا سلاضا  ل لجم ؿلدلملاضنفسلاضا   جلل كوفلاضا  للاضل وحلمه للتملد  للل
اجلوا  لاضضلذبةالرئ سلاضفا الحمع لضملر للتكوفلتص لسلق  دتولضلفا الدض  لدل لاضا  لدنوولللفل   والل

وفلب رةلضلل وحللاهج ، دل لد الاجمل ؿللب ض  رلل اتف ل   واللط وتول لرب  اللدما وول   ئملاضا  ل ك
 حم ودولاضفا ال شةالب ضا  لدنم  ل  ح ال   واللط وتوللاضةكسلإذال شال لرب  الد الامل  وال.ل

لا141ولصفحسل2000
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 الرياضي: قائد الفريق -3
لاض  بالملصللحلاض   دةل  تظلافلاض   دةلدجلد قسلمفه ا القائد الرياضي:  -3-1  ل ورلاملف،ـو

  ع دضسلبٌنل ادل  لاجل  دسللدوظلاض  ئمظللبٌنلب  سلا اادلاجل  دسلاض  بةٌنللللاملاؤل ٌنللللاألدق رلللل
لاض  ئملبة ل سلاض وج وللاض أثًنلدل ل لوؾل د  لاجل  دسلدب  لفلاضلاؽللاضو  ئالاملشالدسلاض دع ن لل  ـو

 بغ سلرب  الدمؼلللللدماؼل ش اسلب ن،م.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لب ضكلميك لتةا فلاض  ئملبأ ولدولاضفادلل لاجل  دسل وجولل ن الاأل شلسلاملاتعلسلب جل  دسلض ح  الل

 مرةل لاض  ثًنلدل لا اادلاجل  دسل   ر سلبغًن ل  لاأل ااد.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللدما ، لللضولاض 
ل لاجمل ؿلاضا   جلميك للفل للال صللحلاض  ئملاضا   جلدل لاضفادل لليلمج دسلر    سللللمج دسلل

لبة ل سلاض وج وللاض أثًنلدل ل لوؾلب  سلاأل ال ادلهبمؼلد ة،ملبا عسلص دقسلرمولاضفا الاضا   جللاض يل  ـو
لرب  الاألدماؼلاملش اس.

تصن فلاضصف تلاضىتلجي للفل    زلهب لق ئملاضفا اللميك  صفات قائد الفريق الرياضي: -3-2
لاضا   جل    ل لج:

 الصفات البدنية والحركية: -3-2-1
 املةوقسلضل لوؾلاض   ديل لاجمل ؿلاضا   ج.لللللللللللللللللللللخلو ل  لاضة وبلاض وا  سل   سلاجل مل*
ل*لاح و سللاضنش طلاضعمينلاملن  ع فلضة الاض  ئم.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل*لاض مرةلدل لامل  ر سلاحاا سلب مرل ة وؿلضنود سلاضنش طلاض  صصجلضلفا الاضا   ج.ل
 فية: الصفات المعر  -2-2-3ل
اضثاارلاملةا لدبفاداتلاضنش طلاض  صصجلضلفا اللاض   وفلاض يل كملل   ملاألدارلاحااجلألدق رلاضفا ال* 

لخ ؿلاض ن  سلاضا   ج.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل*ل ةا سلاضلوائحللاض وا ٌنلاملن  سلضنش طلاضفا ال لاجمل   لاضا   ج.للللللللللللللل

ل*لاملةا سلاضواد سلب ضفاؽلاألخااللاملش راسل لاملن    تلاضا  ل
  سل  لت  لا ك   هت للقمراتللدق ئ، للق  داهت للبن ئ، لاإلج   دج.للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل*لاضكف رةلاضةل  سللاضة ل سل لجم ؿلزبصال ش طلاضفا ا.للللللللللللللللللللللللللللللل
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*لاض مرةلدل لاإلب ك رللاض جم ملل لاأل ك رللاأل  ض  لامل   م سل لد ل  تلاض مر  للاملن   سلاضضللل
لت  دملدل لتلو اللص الاض مراتلاض ات سللاجل  د سلألدق رلاضفا ا.ل

 ل*لت  لا  شة رللتف ًنل لوؾلاآلخا  للدرا سللازب ذلاض ااراتلاملن  عسلبشأفلذضكلاض لوؾ.للللللللللللل
ل*لاهط علامل   الدل لاال  لدولجم ملل ع كال لجم ؿلزبصالاضفا ا.للللللللللل

*ل ال سلاض فكًنلاحااجللاض مرةلدل لتغ ًنلا  ج ب تولاضة ل سلدب ل  ن   ل  لاض غًنلاضلح جلملواقفلاض ف دالل
للللللللللللللللللللللللل  لمج دسلاضفا الاضا   جلبصفسلخ صسللاجمل  لاضا   جلبصفسلد  س.لللللللللللللللل

لالصفات اإلنفعالية: -3-2-3
*لاض مرةلدل ل عطلاضنفسللخ صسل ل واقفلاإل  ث رةلاه فة ض سلاح دةل وارلا   لاجي ب سلا ضفاحلدنمل

لاضفوزلللل لع سلا حزفلدنملاهلزميس.للللللللللللللللللللللللللللللللللل
ض ااراتللاإلق ن علاضش صجلب  ك   سلرب  ال  ل اا ل ن  ع لضلفا ال*لاضث سل لاضنفسللدمـلاض ددل لازب ذلال

   ل واج،سلاض حم  تللاض الؼلاملف جئسلاضضلتفاضلدل ول لاملواقفلامل  لفس.لللللللللللللللللللللللللل
ل*لاملش راسلاه فة ض سلضآلخا  لبلا  سلتابو س.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اجل دل لخم لفلاض الؼللاملواقفلاضصةعسللخ صسلاضضلت ة رضل  لتنف  للامل   اةلاإلرادةللاض ةجل*لقولل
للللللللللللر ع تولللدما ولاملنشودلرب   ، .لللللللللللللللللللللللل

*لاض وا الاضنف جل  لمج دسلاضفا الاضا   جللاجمل   لاضا   جلبة مالد ل   دالاإل لوارللللاضةزضسلللل
   س.لاضنف
ل*لاضا  للاهق ن علاضنف جلب مراتولاض ات سللحم لضسلتلو اد للت    ، ل  للق لآلخا.ل
لالصفات اإلجتماعية:  -3-2-4
ل ش دادمللاإلج   دج اض ا ر*  ل ةينلاض مرةلدل ل ،مللتف ًنل لوؾلاآلخا  للاض ة  ال ة،ملبلا  سلربـ 

للآرائ،مللاذب د هتم.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لج.لللللللللللللللاض مرةلدل لإق  سلد ق تلاج   د سل  لاآلخا  للجي ملاإلتص ؿللاض ةاؼلاإلج   دل*ل

 اإلج   د سلبصورةلتابو سل  للدق رلاضفا الاض يل  ود .لللللللللللاألدااؼاةلاملة  ًنلللاض مرةلدل ل    
للللللمج د س*لاضا عسلاضمائ سل لاض ة لفللاض ف دال  لاآلخا  ل  للجالرب  اللدماؼلل
ل*لت عال  ملاآلخا  للات اـلاضاليلاآلخاللاض    حلد للخل رلاآلخا  ل ةو.للللللللل
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*لاض    لبصف تل لوا سلاج   د سلت نسلا أل   سللاضةمؿللاض وا  للاهض زاـلب ملواد ملدم لجيةلولت  للل
لللللللللا189و130و131ولصفحسل1993 د ليوللاض  ةس

 الفريق الرياضي: طورق اختيارقائود  -3-3
دن ؾلطاؽلدم مةلهخ   رلاض  ئملللمه، لزجلامل مربل ل   د  لاضنش طلاضة لجللل اضلاجل   لللل

اض لع  جلاج   للللا  دةلل    سلهخ   رل ماللق  دتولدربلل شلسلل ة ض  تلل واقفلتؤثالدل ل مالل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللا34،32ولصفحسل1332 اضعمريوللل وحلد  لاض   دةللخلالظلط رؽلاضعمريلظلد  لاضلاؽل ل:

دل لل  سل ن،جلاض   تلد لطا الت م الاملاشحٌنلل   لضل   تلل:  ملاإلخ   رالسماتل-1-3-3ل
اضضلسب زلاض  دةلد ل ًندملوللذضكل  لخ ؿل ةا  ،ملب ملاشحٌنلللد لطا التلع الاخ ع راتللإجاارل

   ب تلل  لاملاشحٌنولض  م ال مالل  ل    زلبولاال ن،مل  لمس تلوللق  سلد  لاض   تلب ضا مل  لل
لاؽلاض  ل م سلاضعة مةلد لاضك  ؿل.اوا لتة ربل  لاضل

اإلخ ع رلب    ماـلاهخ ع راتلاضنف  سل لاض ا رلولاضش ص سلوللاالختبارات النفسية :ل-3-3-2
لاض وا الاضنف جلولاضقعطلاإل فة رللولاإلتزافل..ال  ملربم ملاإلخ ع رلل الاال وقفل ةٌنلللل اضل ةٌن.

 ع رلاض   ديلولل  وقفلد الدل ل ، رةلاض  ئملب مل  بلسل:للدجلل  لسل  لل  ئالاإلخلالمقابلةل-3-3-3
لاضفاصلامل  تسلمل ت سلاملاشحلوللض ضكل صة لاض نعؤلبص غسلامل  بلسللضك لميك لاض غل لدل لذضكل

لب كاارلامل  بلسل.
:لضمرا سلاض   دةللاخ ع رلاض  دةلول و  لدمدل  لاأل اادل ل وقفللللاختبارات الم اقفل-3-3-4

مدةلول مل  و وفل  ولب لوؾلاج   دجلولا ن قشسلل و وعللللتال شكلسلولبشاطللهل ةل ل واقفلحم
 ادل ن،مللليل  ؤلض سلول مل اصمل  لدولاهاثال ش طللاألاثالتأثًنال ل لوؾللاألخا  ل  كوفلدولاض  ئمل

اض   دةلزب لفللولتة ربلد  لاضلا  سلل قال  لاضلجورلإذللاهخ ع راتلاضش ص سللللت م الاض   تلولألف
  ل وقفلملوقفللل  لمج دسلإذللمج دسللخاالللد  لاإلخ ع راتلاملوقف سلسبثالت م  ل ا   ل لل  ض  ل

لاخ   رلاض  دة.
:ل  وذللش اللللمج دسلتشغال اازلاض   دةلتة ٌنللاض  ئمل لاضوظ فسللد الدوللالتعيين -3-3-5

لاأل لوبلامل ع ل للج،زةلاضملضسلاض نف   سل.
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:لت  لت وذللاجل  دسللللد ئ تللللجل فلحممدةلل   صصسل لاخ   رلاض  دةل  للاالختيارل -3-3-6
لبٌنلدمدل  لاملاشحٌنلل  ملاخ   رلاض  ئملل الاض مرةلدل لاض   ـلبة الحممدل لاجل  دسل.ل

:ت  لتن   لاجل  دسلق ئمد لب أل لوبلاض يلتاا ل ن  ع لض ح  الل اا ، للاالنتخابل-1-3-3-7
ل.
:ل  ملاخ   رلاض  ئمل  لقعالاجل  دسلدل لل  سلاض أثًناتلاهج   د سللالتأثيراالجتماعيل-3-3-8

لاضوزفلاضنودجللاضك جلضل طلاض يل ن  جلإض ولاملاشحلوللقمل كوفلب ع لاضن  للللاض ة طفلب أثًنلث ال
لاملوقفلاهج   دج.

ض أثًن لل فوذ لاهق ص ديلب د ع رللفل:لت  ل  ملاخ   رلاض  ئمللوالنف ذ التأثيراالقتصادي -3-3-9
بةضل   ض ملاض وةلت و الضم ولولا ملوق للاملاازلامل رلللاض أثًنلدربل فوذ لاضش صجل لطع  تلاجمل   لاملؤثاةل

 ملواق للاض للسلاضةل  ل.

لفل  لل  لخ ؿلخربةلاضع تث فل لامل مافل االلبأفلربم ملا بنتلاضفا ال ل ورلبةضلاملة  ًنلاضضلقملزب 
ل ا الإذللآخالللل  ل  دلإذلل  دلآخالوللل  للدملتلكلاملة  ًنلاضضل  مل ل وئ، لربم ملا بنتلاضفا ال:ل

ل*للاربلاض دعٌنل ّن ل.
ل*لت ر خلا ق  ـلاض د لضلفا ال.لل

ل*ل   واللاخلربةلامل، ر سللاخللل سلض د ل.
لاضا   جل.ل*لتكل فل  لقعالاض   دةلاضةل  للللاض   دةلاضفن سلضلفا ا

دل للمه سلتوا الشالطلحممدةل لا بنتلاضفا ال  لاضوج،سلاض بو سللاضوج، سللDoblerلقمللاملدلبلاللل
لاحاا سلول   لت  لاضوج،سلاض بو سلجي للفل    زلا بنتلاضفا الب خلص ئالاض بو سلاض  ض سل:ل

ضلفا ال  لخ ؿلرب ٌنللتلو الضم ولاض مرةلدل لرب الجزرلامل ؤلض سلاخل صلب شك الاضة الاجل  دجل
 ل لوبلاضلة .

هبمل  لتو الاض   تلاض   د سلاملوثوؽلهب لضش ص سلا بنتلاضفا الا ضثع تلاه فة رلللرب الامل ؤلض سل
 لاضل وحلاضا   ج.

ص ئ ل لتالاملش االولدبةىنلضم ولاض مرةلدل ل  ت سللربم ملاملشك تللاخل   تلبٌنلاض دعٌنل
  دلاحلوؿلاملن  عسلهل لب ادسلقعاللفلتؤثال لع  لدل لاض    كلاحااجللاإلج   دجلضلفا ا.لاضة الدل لإجي
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   ملب إلج   د سللجي ملاهتص ؿلاجل  دجلبٌنللدق رلاضفا اللب ن،مللبٌنل ص درلق  دةلاضفا الاضا   جل
 بصفسلد  س.

      لب ت اـلللدلمج  للدق رلاضفا الل ع دهلملذضكلاضودلللاهت اـ.
 أما من ال جهة الحركية فيجب أن يتميز كابتن الفريق بالخصائص التالية : 

 توا الاض مراتلاخللل سللتوظ ف، لتاا  لضص حللمج دسلاضفا ا.
  ة ربل وجولاحااسلداخالامللة لل واةلاضة الاجل  دجلضلفا ا.

ٌنلل ص درلاض   دةلاضماخل سل ة ربلتل سلاهتص ؿلداخالامللة لبٌنلاملمربللض دعٌنل  ل  ت سللبٌنلاض دع
 خ رجلامللة ل  ل  ت سللخاالل.

لب ضةم مل  لاضواجع تلاحاا سللاهج   د سل لت ضسل   بلاض   دةلاضفن سلضلفا الداخاللخ رجلامللة  ل  ـو
  لاضوا حللفل ود سلاألش  صلاض   ل صعحوفلق دةلللل    الفلق  د ٌنلربمدد ل    تلاجل  دسلللل

 ل   لاملة  مل ث للفلتفوؽلاض  ئمل لليلمسسلد  ل وا لهلجي للفل كوفلاعًنالجماللظال ، للتكو ن،
لتصمؽلد  لاض  دمةلتىتلدل لمس تلاض ا رللدجلمسسل  لاملةالؼللفلز  دهت لتةينلز  دةلاف رةلاجل  دسل

ض ا رلظدل لد الاض    زل لاخ   رلاض  دةل:ظلتف ضلد  لاضشوادمللفلاالز  دةل لاJIBل ةلالظج  ل
تةينللتك   للاثالتة  لولضك لاحشودلتفقاللفل ك ، لل اادللاثالق بل سلضلف،مل ،  لا  واللقالد    سل

للا222ولصفحسل2660 ا  كورجو كوبلاولل.
ل:الخصائص النفسية للقائد في المجال الرياضي -3-4
لت  لامل ،ال     لب ضل  قسلاضعم  س.لل-
لت  لاخللال    كلب ض  مللاملع دئل.ل-
ل     لب وةلاضش ص سللاض مرةلدل لاض أثًنل للاآلخا  للرب الامل ؤلض سل.ل-
لاضفلنسللاض ا رللاض مرةلدل لاض صاؼل ل واج،سلاملشك ت.ل-
لاض مرةلدل لاهتزافلاه فة رلللإ ك رلاض ات.ل-
لسلاهجي ب سللاض ف دالاهج   دجل.املش رالل-
ل ث هلت  لضلنزادسللاأل   سللاض  ةسلاضلع سل.ل-
للفل كوفل ، ب لل و  لث سلاآلخا  ل.ل-



 الفصل الثاني7                                الرضا عن الدور القيادي في األلعاب الجماعية

 

15 

 

لاض مرةلدل لرب  اللدماؼلاجل  دسللل  لاخللطللاه  اذب  تل.ل-
لاض مرةلدل لإزب ذلاض اار.ل-
لاض مرةلدل لاض فكًنللاض حل الللاض نعؤل.ل-
للاض حارل  لاضغالرللاضكرب  رل.اض وا  لل-
لاضل وحلللاضما ة سل.ل-

لمراتلاضضلجي لتوا اد ل لاض  ئم:ولإذلللدملاض   تلاضش ص سللاض 2665لقمللش رلحم ملت  لد ليل
لاض اارولللللللللللللللللللللاض مرةلدل لإزب ذللاضثع تلاه فة رلولاض ن  ملاضوجماينللاض ة طفول-
لا34،33ولصفحسل1333 ب دجلإخ صلحم موللاض   د سل.بماعولاملال سولاضل وحولمل ؤلض سولاهرب الالل
لواجبات قائد الفريق ومهاراته: -3-5
 واجوبات القائد: -3-5-1

اإلبماعلإفلاضعح لد لاه    زل   وج لاض ةاضلضل ح لهتلاضف شلسللاض ةلمل ن، للاه  ف دةلبما  ل
هزب ذلاض ااراتلاضصةعسلول  لدن لهبمل  لاض ةاؼلدل لاضصف تلاضواج لتوا اد ل لاض  ئمللجي للفل

   حل لهب لوللقملخلص، لإبااد ملاملل ججل ل:

لدبةىنلاهد   ـللاه  ج بسلح ج تلاه اادلاضنف  سلا ض  م اللاهت اـللاأل  ل.لالتجواوب: -
فل كوفل و ود  ل للتك  ولولللفل  صفلب ضةمؿللاإل ص ؼلللفلهل فاؽلدبةىنلللالعمل واإلنصاف: -

ل ل ة   تول  لل اادلمج د و.
ل  ل ًنلقوةلوللاهد ن رلب ض اتل  ل ًنلارب  رللاض   سولاالنطالق:  - دبةىنلاإلقماـل  ل ًنلهتوروللاحـز

ضاليلولامل مرةلدل لإذم زللت  لاض صاؼللاض مرةلدل لاإلذم زلل شورةلاآلخا  للدمـلاه  عمادلب 
لاأللضو  تلدلفلتن زؿل ؤاماللفلاالللضو سلرب الاألمه سلاض صواللدنم  ل ٌنلدلرد ل.

دبةىنلاهلملرللاهتزافلللفلتكوفلردلدلاأل ة ؿل ن  عسلضلفةالل ةسلاضصمرللامل مرةللاالستقرار االنفعالي:-
ل كوفل ث ل   ميلبول.دل لا   ة بلاآلخا  للدمـلاض ادسللللاحمةل لاضغق لللفل

دبةىنللفل كوفلرت   لل ، ملب ضغًنلولل ة الدل لرات ،ملللهل   والدل للبن ر للهل  كربللحب الناس: -
لهل  ة ذللدل ،ملوللضم ولامل مرةلدل لاضةل رلولل   دمةللدق رلاضفا الدل لاضن وللاضنج حللتشج ة،مل

لذضكل.دل لتلو الل ف ،مللدد ،مللاض ة لفل ة،ملض ح  ال
لت  لاض صاؼللاضو ل سل لاأل ورلللاملال سلوللاض نعؤللبةواق لاأل ورل.لالذكاء: -
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ضم ولاضمرا سلبك ف سلتوج ولل   دمةلاجل  دسلاضضل ة ال ة، ل لل  لاضربا جللالكفاية والخبرة: -
ة،مللتنف  د لوللتش  الاملشك تللاضة الدل لد ج، لللفل  ًنلت  لقمرةلاجل  دسللافل  مرجل 

لت  للصلوا.
لفل كوفل  نعألب لواول  لقعالاآلخا  لت  للفلاملواقفلاملة نسل  ن  عسل ة، للهلالثبات في المعاملة:  -

ل وجمل  ، لشلطل.
دبةىنللفل كوفللاث  لخبرباتوللقمراتولض كوفللاثالط أ  نسللدملرللل ولق درلدل ل   دمةللالثقة بالنفس: -

لنسللاهلملرلإذللاآلخا  ل.اضن سلل  ل ملتن الد  لاضل أ  
ليللفل كوفل ل ملاضصحسلولق درلدل ل ةل  تلللاجع تللظ ف ول ؤديللاالعتناء بالمظهر والصحة: -

  لدل ولب وةلل ش طلولا  للفل  ،ا لهئالل ن   لضل ج   لاض يل ة ال ةول ،ول ، ملدب ،ا ل ل ًنل
لا126،125ولصفحسل1330 ابااد ملدعماح  مولل ع ضغسلل    كلب   ولاخلل  سللامل،ن س.

 مهارات القائد األساسية : -3-5-2
لبملر لدل للا اللجولحب  لميكنول  لبلوغللدما ولبو وحلهلبمال ضكجل   لالاض  ئملدل لل ة  ولل  ـو

لللفلت و الضم ولبةضلامل، راتللدجلدنملحم ملحم ودل ،ميلا آليتل:
ت  لهلبمللفل     لاض  ئملدب، رةلها   بللدلاجل  دسللللت عل، للالمهارة في إنشاء عالقات ق ية: -

ل  ل  ت سللخااللجي للفل اتعطلب جل  دسلدل لل سل ،ن سلاجي ب سلوا ضكلجي لللفل كوفلاض  ئمللدل ل
  ع دضسلب ن،مللاملش راسل لل ، رةلا   سلذبةلولق درالدل ل   دمةلل اادلاجل  دسلدل لإق  سلد ق تللد س

لاألدماؼلاضة  سلضلج  دسل
لدن لجي للفل كوفلاض  ئملق درالدل لت   مل   واللاجل  دسللالمهارة في تحليل م اقف الجماعة:-

ض حم ملت ج هت لوللت م الاض ادسلاضضلت مـلهب لولل  لل لد ال ، رةل لامل ت سلاملع شاةلضلج  دسلل
ل ق لجي للفل كوفلاض  ئملدل ل ، رةل ل   دمةلاجل  دسلدل لاض ةعًنلد لاأ  سلضلحكمللاض حل الوللل

ل للتملدد لاج  دسلل ك رد لللاضة البلا  سل و ود سللاض ةاؼلدل للدما ، لاملع شاةللإ ك    هت
لبول لاجل  دسللالمهارة في مشاركة الجماعة:ل- جي للفل كوفلاض  ئملق درالدل لربم ملاضملرلاض يل  ـو

لاأل الولا ضكلجي للفل كوفلاض  ئملدل ل ، رةل ل   دمةل وللتف ًن للرب ال  ؤلض  تولولتةم لوللإذالضـز
لدق رلاجل  دسلدل لاملش راسللاا ش ؼلاض  دةل  لبٌنلصفو ،مللرب ال  ؤلض  تلاضنش طللاض يل  و وفل

لازب ذل وقفلإجي يبل نولبوللل
جي للفل كوفلاض  ئملدل لربكمل ل ش دا لاخل صسلرمولاجل  دسلللالمهارة في تفهم مشاعر الجماعة: -

ل وقفول ن، لوللهبملضول  لدرا سلل حالاال وقفلجم ملبلا  سل و ود سلولا ضكلجي للفل كوفل
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لاض لع سوللجي للفل كوفلق درالدل لاض  ئمل  دال ل   دمةلاجل  دسلدل لإط ؽل ش داد لاإلجي ب سل
لتوج ،، لودب ل   دملدل لاضن وللاض غًنل.

ل ةينلذضكللفل كوفلاض  ئملق درالدل لتوج ولتفكًنلاجل  دسلتىتلميك للالمهارة في تط ير البرامج: -
اا ش ؼللتف،مل  وؿلاجل  دسللت ج هت لوللجي للفل كوفلدل لقمرل  ئمل  لامل، رةلمل  دمةلاجل  دسل

 .ا004ولصفحسل1331 حم محم ودامل،ميولللتلو الاضربا جلاضضلرب  ج، لاو  لسلإلشع علت ج هت . 

ل
 الق انين المتعلقة بقائد الفريق في األلعاب الجماعية: -3-6

 قػػػ لشػػػ رةلاض  ئػػػملدلػػػ ل ػػػم لض ػػػ  ك للدػػػولاض دػػػ لاضػػػ ي: فوووي كووورة القووودا كوووابتن الفريوووق   -3-6-1 

لاجل ،ورللللاض دعٌنل  لسب  ز لل كوفلدلر لدولق  دةلاضفا الدل لاضع  طلاألخقا.

ا بنتلاضفا ال كوفلش الذيلاا ز ػسلدلػ للرضلامل ػمافللرزا ػسل ػ لهدع ػوللهدػولاخلصػمللذيلد عػسلدلػ ل

ل.ل ا  ولل ق  سلاملن لاهدول ا  ولل ك   لات اـللت م ال  لاجل ،ورللاضفا 

ضلكػػ بنتل ػػ لقعػػالقػػوا ٌنلاضلةعػػسلدػػولاملشػػ راسل لاض ادػػسللاخ  ػػ رلاملا ػػ لقعػػالا لػػ ؽلاملعػػ راةللامل ػػؤلض سلاضامس ػػس 

للقعالرا تلاض ج ح.

دل لدكسل  ل  ػ ؿل لبةػضلاألت ػ فلبػأفلاضكػ بنتلضػ سلضػول ػللسلخ صػسل لظػالاض ػوا ٌنلاح ض ػسلضللةػ للل

 لقاارلاحكمولل  لذضكل  فلاحكمل لبةضلاألت ػ فل وجػولا  ػولإذللاضكػ بنتلضل نع ػولتػوؿل ػلوؾلاضفا ػال

وائزل لتػ ؿل ػ زلهبػ لاضفا ػالبةػملاضة ـول  للظ ئفولل ق لق  دةلاضفا ال لتفالتل جلاضكؤلسللامل ماض  تللاجل

  ػػػػ ب سل ة نػػػػسلا  ػػػػ ب  تلاػػػػأسلامللػػػػكللللاػػػػأسلاض ػػػػوباض كوفلاضكػػػػ بنتلللؿل ػػػػ ل  ػػػػالاضكػػػػأسلللل  ل ػػػػ ل

 لاخ  ػػ رلتشػك لسلبما ػسلاضفا ػا.لل ػػ ل لاػاةلاض ػمـلضلشػػع بللل لامل ػماض  تولقػمل شػ رؾلاضكػػ بنتل ػ لاملػمربل

لاضواجعػ تلاضػضلتواػال لامل ػ و  تلاهت ا  ػسلإذللاملػمربللللاملػم الاملع ر  تلاض   ، سلاثػًنال ػ ل أخػ لاضكػ بنت
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اضفػػػينلضلفا ػػػا.لاضكػػػ بنتل شػػػكالد و ػػػ ل  لػػػسلددػػػملضلفا ػػػال لتػػػ ؿل ػػػ لا  ػػػ ل ةنو ػػػ تلاضفا ػػػال ن فقػػػسول

للل. األ     الض ةز زل ةنو  تلاضفا ا.لو  ضك بنتلدولاض يل  ن الإض 

للاربلامل، ـل لامللة للخ رجلامللة ل  لمج  لاضنواتج.ل  تة ربل

للداخالاضفا ال  لاأل قاللفل ةلجلص ت سلا بنتلاضفا الضؤلقمـللاألاربل ن للضص حللاضة الاضكعًن.

لضولاضص ت سل  طلإذالتصالخلأللفل  حمثل  لاحكمللض سل   دملاحكم.

لعل  طلد لطا الاحكم.   دملاحكملهلاتمل   ل  للفل  حمثل ةولأل ولدمنول

لاحف ظلدل لتن  ملصفوؼلاضفا ا.

 الفريق في الكرة الطائرة:كابتن  -3-6-2

لاضفا الدل لا    رةلاض  ج اللميثال ا  ول لاض ادس.لق ئمقعالاملع راةل وق لل-

اضفا ػال لامللةػ وللق ئماضفا الرئ   لضلشوطللدنم  له  واجمللق ئمثن رلاملع رةللتواجم ل لاضلة ول كوفللل-

جيػ لدلػ لاملػػمربللللرئػ سلاضفا ػالتة ػػٌنلهدػ لآخػال لامللةػػ لخبػ ؼلاض دػ لاحػػالض واصػالاض  ػ ـلبػػملرل

اضفا ػػػالإذللاضلةػػػ لللللق ئػػػمرئػػػ سلاضشػػػوطلل  ػػػ  الرئػػػ سلاضشػػػوطلدػػػ الدب ػػػؤلض  تولحػػػٌنلا ػػػ عماضوللللدػػػودةل

لب   ، رلاضشوط.

ل ـ.كاضكاةلخ رجلاضلة ل كوفلرئ سلاضشوطلدولامل وؿلب ض حمثل  لاحلدنم  لتكوفل-

 ػػئلسلز  ئػػوللإذلدلل   نػػ لرئػػ سلل للػػ لا قػػ ت لتػػوؿلتلع ػػاللللتف ػػًنلاض وادػػملل  ػػمـلا قػػ لطلعػػ تللللل-

 ػػمل ثػػالدػػ الاض ػػاارلل شػػًنلضلحكػػملاأللؿل ػػوراللاهت جػػ جاحكػػملاأللؿلل ػػالضػػوللفل  ػػارللب  قػػ حاضشػػوطل

 الت ج الات ج جلرمسجلدل لا    رةلاض  ج الدنملا  سلاملع راة.ات ف ظولحب

لب:ل لل لاض   حل-
 تغ ًنلااللللجزرل  لاألدلات.ل-
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 اض ح ال  ل ااازلاضفا  ٌن.ل-

  حالاألر  سللاضشعكسللاضكاة...اخل.ل-

 . لل لاأللق تلامل   لةسللاض عم  تل لت ضسل   بلاملمربل-لللل

لرئ سلاضفا الدنم  ا  سلاملع راة:ل  ـو

  شكالاحك ـلل وق لدل لا    رةلاض  ج الإلقاارلاضن  جس.ل-لللل

اض  ػػػػج الل-دنػػػػملاإلشػػػػة رل لاضوقػػػػ لاوػػػػمدلضلحكػػػػملاأللؿلجيػػػػوزلاض أا ػػػػمللاض  ػػػػج الدلػػػػ لا ػػػػ   رةلل-للل

 ا10ولصفحسل1320ت  ولل دميلج    اد ا  لرمس  لخبصوصلتلع الاحكمللللتف ًن لضل وادم.

  كابتن الفريق في كرة السلة:  -3-6-3

 لفل كوفلدولامل ؤلؿلاأللؿلدل لاإلش رةلداخالامللة . -

لللاهت اـلدولاأللؿل  لملدل لاحكملللفل  ش لرل ةولب ألدبللل-

للتوز ة،ػػػػ .ليلاضث ث ػػػػسلل ،  ػػػولسبا ػػػالاضكػػػاةلل3122ق ئػػػملاضفا ػػػال لاػػػاةلاض ػػػلسل كػػػػوفللاقػػػفلدنػػػملخػػػطلل-

ل األ     ا

 

 



األلعاب الجماعية بعض الرضا عن الدور القيادي في              :          لثانيالفصل ا  

 

 خالصة:

إن الرضا عن الدور يعد أحد العوامل األساسية لضمان جناح قائد الفريق، ويعرف أنه حصيلة املشاعر      

الوجدانية اليت يشعر هبا الفرد حنو نشاط معني، وتعرب عن مدى اإلشباع املناسب حلاجاته وحتقيق أهدافه 

وجود قائد الفريق ضرورة الغىن عنها يف أي عن أن اليت من أجلها وافق على أن ميارس هذا الدور، فضال 

مباراة ألعاب رياضية مجاعية فاألمر ال خيلو من احلاجة إىل من يتوىل قيادة العيب الفريق والتحدث بامسهم 

 فيما خيصهم ويرغبون فيه.
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  تمهيد:

 وعليو ، بالفرضيات وتقابل وتناقش حتلل مل ما معىن دون معطيات ، البيانات و احلقائق مجع إن    

 يعتمد اليت واالستنتاجات االستطالعية الدراسة مراحل أىم إىل الفصل ىذا يف الباحثان سيتطرق الطالبان

 عينة ، البحث جمتمع ، الدراسة يف املستخدم املنهج ستتناول األخرية ىذه ، األساسية الدراسة يف عليها

 األدوات ، البحث متغريات ضبط قصد املتخذة اهلامة واإلجراءات التدابري اختيارىا وكيفية ، البحث

 ملعاجلة املستخدمة اإلحصائية الوسائل وكذا املقرتحومكونات الربنامج  البيانات جلمع املستخدمة والوسائل

 .الدراسة أثناء الباحث هلا تعرض اليت الصعوبات أىم لتليها ، املتجمعة البيانات

 



 الفصل األول                                               منهجية البحث وإجراءاته الميدانية
 

35 
 

 
 :  الدراسةالغرض من  -1

دلعرفة الطريقة السليمة والصحيحة إلجراء االختبار ادلستخدم يف البحث والوصول إىل أفضل طريقة 
اء جتربة على الباحثان إجر إلجراء االختبارات وهتيئة الظروف اليت تؤدي بدورىا إىل نتائج مضبوطة ال بد 

قصد اإلطالع على الصعوبات اليت   اجلماعية لبعض األلعاب قادة الفرقاستطالعية على عينة من 
 تواجههم يف الدراسة مثل 5 

  . معرفة الصعوبات اليت قد تواجهنا ميدانيا وتفاديها 
  . إمكانية تفهم العينة للعبارات ادلطروحة 
   االختبار واإلجابة عن األسئلة من طرف العينة ادلختربة .حتديد الوقت الكايف إلجراء 
 أدوات الدراسة : -2
                                   مقننة من طرف دكاترة وزلكمني.  اإلستمارة اإلستبيانيةاستخدمنا يف ىذه الدراسة كل من  

 إجراءات الدراسة : -3
مت اختيارىم  عاب اجلماعيةاألل  بعض يف قادة الفرقعلى رلموعة من ادلقنن  اإلستبيان انأجرى الباحث 

  .بالطريقة العشوائية وفيما بعد مت استبعادىم من التجربة األساسية
 الدراسة األساسية: -4
استخدم الطالبان الباحثان ادلنهج الوصفي تبعا لطبيعة ادلشكلة ادلراد دراستها ،  :منهج البحث -4-1

البيانات اليت تبني سلتلف األوجو وزوايا الظاىرة  زلل البحث وعرضها وتبويبها مث  حيث سنقوم بتجميع
 .حتليلها موضوعيا

 .قائد  033بلغ عددىم  الفرق الرياضية يف بعض األلعاب اجلماعية قادةىم   :البحث مجتمع -4-2

السلة،كرة األلعاب اجلماعية) كرة بعض قائد فريق يف  03على وقد مشلت  5البحث عينة -4-3
ينشطون يف القسم الثاين شلتاز ىواة والقسم  الثاين غرب وىران والقسم ذكور  رة القدم(ككرة الطائرة ،اليد،

 .ب( والقسم اجلهوي الثالث -اجلهوي األول والثاين ) أ
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أجل اليت تعترب أكثر العينات موضوعية ومصداقية يف النتائج من ومت اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية 
 حتقيق ىدف الدراسة ادلطلوبة.

يف هناية شهر  معمله انبعد اختيار ادلوضوع واالتفاق مع ادلشرف بادر الباحث: مجاالت البحث -5
أوال باستشارة الكتب ومجع الوثائق ادلتوفرة بادلكاتب ادلختلفة اليت بإمكان الباحث  م . 3132ديسمرب

التطلع عليها إىل جانب استشارة ادلواقع االلكرتونية عن طريق االنرتنيت وكل مالو صلة مبوضوعنا ومجع 
ادلسطرة ذلذا البحث  ادلادة اخلربية اليت ختدم ادلوضوع والقيام بادلسح قصد استقصاء احلقائق وبلوغ األىداف

. 
األلعاب بعض يف  ذكور قائد فريق 03أجريت الدراسة على عينة متكونة من :البشري المجال -5-1

 .كرة القدم( ،كرة الطا ئرة   اجلماعية) كرة السلة،كرة اليد،
يف  (الناحية الغربية) فرق الرياضيةالمت إجراء البحث ادليداين على مستوى  :المجال المكاني  -5-2

 ادليدان.
 لقد امتدت فرتة الدراسة على ثالث مراحل أساسية 5  المجال الزمني : -5-3

مجع ادلادة اخلربية وسلتلف ادلصادر اليت ذلا صلة مباشرة بادلوضوع وخاصة تلك  5 دتثلت يف المرحلة األولى
 وامتدت من5 باإلستبيانادلتعلقة 

 .  2013-21-20إىل غاية  30-22-2013 
، امتدت  واليت دامت أسبوع 5 ودتثلت ىذه ادلرحلة يف تطبيق التجربة االستطالعية الثانيةالمرحلة 

 .  2014-32-24إىل  2014-32-21من
األلعاب بعض الفرق  دةقاعلى أسئلة االستبيان قام الباحثان بتوزيع 5 ويف ىذه ادلرحلة  المرحلة الثالثة

ادلوزعة ليتم تفريغ نتائجها ومعاجلتها إحصائيا األسئلة وخالل أسبوع بعد ذلك مت اسرتجاع كل  اجلماعية
 . 2014-30-21إىل غاية  2014-31-21وامتدت ىذه ادلرحلة من5  ،وذلك مع بداية شهر أفريل

غريين أحدمها مستقل و األخر استنادا إىل فرضيات البحث تبني لنا إن ىناك مت :متغيرات البحث -6
 إضافة إىل ادلتغريات احملرجة. تابع
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 أوال : المتغير المستقل :
ىو األداة اليت يؤدي ادلتغري يف قيمتها إىل إحداث التغري وذلك عن طريق  :تعريف المتغير المستقل- أ

 (000، صفحة 1332)زروايت،  التأثري يف قيم متغريات أخرى ذات صلة بو.
 .األلعاب اجلماعيةيف بعض مسات قادة الفرق  مسامهةتحديد المتغير المستقل : -ب

                                                                                                 5المتغير التابع ثانيا: 
، حبيث أنو كلما ى مفعول تأثري قيم متغريات أخرىىو الذي تتوقف قيمتو عل  5تعريف المتغير التابع  -أ

، 2442)كامل، أحدث تعديالت على قيم ادلتغري ادلستقل ستظهر النتائج على قيم ادلتغري التابع . 
 (21صفحة 

                                                           الرضا عن الدور القيادي الرياضي. :تحديد المتغير التابع -ب
                                                                                                                         5 المتغيرات الحرجة ثالثا: 

)عبد ىي مجيع ادلتغريات اليت من شأهنا التأثري على نتائج البحث . تعريف المتغيرات المحرجة : -أ
  (230، صفحة 1322الكرمي السنوسي، 

إن الدراسة ادليدانية تتطلب ضبطا للمتغريات قصد التحكم 5 الضبط اإلجرائي للمتغيرات المحرجة -ب
من جهة أخرى ، كما يذكر زلمد حسن عالوي وأسامة كمال راتب " فيها من جهة وعزل بقية ادلتغريات 

يصعب على الباحث أن يتعرض على ادلسببات احلقيقية للنتائج بدون شلارسة الباحث إجراءات الضبط 
ديوبلد داليب بينما يذكر ،(100، صفحة 2432)زلمد حسن عالوي،أسامة كامل راتب،  الصحيحة .

أن ادلتغريات اليت تؤثر يف ادلتغري التابع من الواجب ضبطها وىي ادلؤثرات اخلارجية وادلؤثرات اليت ترجع إىل 
 رلتمع العينة " .

 ن على ضبط تغريات البحث واليت دتثلت فيما يلي 5 اقا من ىذه االعتبارات عمل الباحثوانطال
 ةعلى العينستمارةاال توزيعبأنفسهم على  انلبالقد أشرف الط . 
  االستمارة أسئلةيف التحكم يف متغري عامل الوقت جلمع البان قام الطاالستبيان فيما خيص.  
 وتفريغها . األسئلة  وشرحو مث مجعاالستمارة بأنفسهم على توزيع  انباللقد أشرف الط 
 .أفراد العينة من نفس اجلنس ذكور 
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تعترب األدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات ادلرتبطة مبوضوع البحث من أىم اخلطوات وتعترب 
  (1331)عطاء اهلل أمحد، احملور األساسي والضروري يف الدراسة . 

 أدوات البحث: -7
األستاذ ادلساعد الدكتور  الفرقية يف العراقالرضا عن الدور القيادي لرؤساء الفرق لبعض األلعاب مقياس 

علكة سليمان على احلوري، وادلدرس ادلساعد سعدون عبد الرضا فرحان، مت تطبيقو على عينة قوامها 
( العبني من كل لعبة ) كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد( اختريوا بطريقة عشوائية33)  

 بطريقة األسلوب ادلسحي.استخدم الباحثني ادلنهج الوصفي منهج البحث: 
 (.1331-1330اختار الباحثني رلتمع البحث بأكملو للموسم الرياضي ) مجتمع البحث: 

 ( العبا مثلوا رؤساء الفرق لتلك األندية.221دتثلت يف )عينة البحث: 
لداللة ( t)الوسط احلسايب، اإلحنراف ادلعياري، معامل اإلرتباط بريسون، إختبار) الوسائل اإلحصائية:

 الفروق بني ادلتوسطات، النسبة ادلئوية(.
لكي يتم استخدام وتطبيق بعض االختبارات ينبغي أن يتم مراعاة العديد  5لألداةاألسس العلمية  - 8

 من الشروط أو األسس العلمية وىي كما يلي 5 
إجياد معامل  يعترب أسلوب الثبات عن طريق االختبار ، إعادة االختبار من أكثر طرق الثبات: -8-1

الثبات صالحية بالنسبة الختبارات األداء يف الرتبية البدنية والرياضية ويصطلح عليو البعض مبعامل 
ويف ىذا الشأن يؤكد كل من زلمد حسن  (242، صفحة 2432)زلمد صبحي حسنني،  االستقرار

عالوي وزلمد نصر الدين أن درجة العالقة بني ادلتغريين تظهر مقدار االرتباط بينهما حبيث إذا بلغت "ر" 
( 3.40( فإن ىذا االرتباط يعين وجود ارتباط تام أما إذا بلغت "ر" قيمة )2-( أو )2قيمة )+

    (110، صفحة 1333)زلمد حسن عالوي،  .( فإن ىذا يعين وجود ارتباط عايل 3.33أو)
يشري زلمد صبحي حسنني إىل أن صدق االختبار يشري إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف  صدق:ال -8-2

 قياس ما وضع من أجلو فاالختبار الصادق ىو الذي يقيس بدقة كافة الظاىرة اليت صمم لقياسها . 
، 2432)زلمد صبحي حسنني، ويقاس صدق االختبار بقياس اجلذر الرتبيعي دلعامل ثبات االختبار . 

 (200صفحة 
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 وأفرزت ىذه ادلعاجلة اإلحصائية عن رلموعة من النتائج يوجزىا الطالبان الباحثان يف اجلدول التايل 5 

يالحظ من خالل النتائج ادلدونة يف اجلدول أعاله أن القيم  :االختبارات الجدول يوضح صدق وثبات
( عند درجة حرية 3942ادلتحصل عليها حسابيا بدت عالية وىي اكرب من قيمة "ر " اجلدولية اليت بلغت )

شلا تشري إىل مدى ارتباط نتائج االختبار القبلي والبعدي وىذا األخري يؤكد  3.30" ومستوى الداللة 0"
  على ثبات وصدق مجيع االختبارات ادلستخدمة .

 

                                                                      اإلحصائية : الوسائلا -9

إن اذلدف من استعمال الوسائل اإلحصائية ىو التوصل إىل مؤشرات كمية تساعدنا على التحليل 
عا للهدف الدراسة، ولكي يتسن سلتلف ادلشاكل باختالف نوع ادلشكلة وتبوالتفسري والتأويل واحلكم على 

التعليق والتحليل عن نتائج اإلستمارة بصورة واضحة وسهلة قمنا بأسلوب التحليل اإلحصائي وادلتمثل  لنا 
 يف طريقتني مها5
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                                                                   5المئوية النسبة -1
                                                                      233 س_________

 ع×__________ 

   

                                                                                       111×س                    
                                                                                                                                                                                _____________   =   ×فإن: 

                                                                                          ع                           
                                                                                   عدد اإلجابات ) عدد التكرارات ( ع :
    عدد أفراد العينة س :
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 (: 2اختبار حسن المطابقة )كا -2   

 .بنوع خاص يف اختبار حدي داللة الفرق، بني تكرار حصل عليو الباحث 1يستخدم اختبار كا
 (113،111، صفحة 2444)زلمدخريي، 

 :  ويتم حسابو بالطريقة التالية  

 حيث أن:

  اجملموعم :      

 ادلشاىد التكرارك ش :      

 التكرار ادلتوقع  ك ت :     

 .1 –درجة الحرية = ن      

 

2ك ت ( –مج)ك ش   

2كا =                                                                 ___________________   

 ك ت
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 :خاتمة

 التحضري أجل من مراحلها خمتلف إىل تعرضنا حيث االستطالعية الدراسة إىل الفصل هذا يف تطرقنا لقد

 البحث متغريات ضبط قصد املتخذة اهلامة واإلجراءات التدابري تناولت األخرية هذه ، األساسية  للدراسة

 اختيارها وكيفية  البحث عينة ، البحث جمتمع ، الدراسة يف املستخدم املنهج إىل التطرق مت كما ،

 اإلحصائية والوسائل البيانات،وكذا مكونات الربنامج املقرتح جلمع املستخدمة والوسائل تاألدوا

 الباحثانالطالبان هلا  تعرض اليت الصعوبات أهم إىل التطرق مت األخري ويف ، البيانات ملعاجلة املستخدمة

 . الدراسة أثناء

 



 

 

 
 تمهيد

 شة نتائج اإلستبيانعرض ومناق -2-1

 جاتاإلستنتا -2-2

 رضياتمناقشة الف -2-3

 العامة اخلالصة -2-4

 قرتاحات أو فرضيات مستقبليةا -2-5

 



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 تمهيد:

استنادا إىل نتائج التحليل اإلحصائي اليت مت عرضها يف الفصل األول ملدى صحة فرضيات الدراسة،    

نسعي يف هذا الفصل الثاين إىل تفسري الناتئج املتوصل إليها يف هذه الدراسة ومقارنتها بالدراسات السابقة 

 النتائج.ي مناقشة تفاقها أو تعارضها معها ، وفيما يلملعرفة مدى ا
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 عرض وتحليل النتائج: -2-1

 المحور األول: الثقة بالنفس.

        شعر بالفخر ألين قائد فريق.                                       أالسؤال األول:

 ما اذا كان قائد الفريق يفتخر بنفسو.معرفة الغرض من السؤال: 

مستوى  درجة احلرية دوليةاجل 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %87,5 53 دائما
40,42 

 
5,99 

 
2 

 
 %12,5 53 أحيانا 0,05

 %55 55 نادرا

 %055 05 اجملموع

  .فخر وثقة قائد الفريق بنفسو كقائد ذلذا الفريقميثل : 11لجدول رقم او 

                             والشكل البياني يوضح ذلك: 

 

 .ميثل فخر وثقة قائد الفريق بنفسو كقائد ذلذا الفريق:11رقم  لشكلا
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 تزداد ثقيت بنفسي عندما أقوم بدور قائد الفريق.السؤال الثاني:

  :                                                                                              11تحليل الجدول رقم
 نسبة بلغتبقائدي الفرق دائما يفتخرون بأنفسهم تنا للجدول أن أغلبية يظهر من خالل مشاىد

 .  %0273عض اآلخر بأهنم أحيانا ما يفتخرون هبذا ادلنصب بنسبة بلغت ببينما يرى ال%، 5,73

وىي أكرب  05702احملسوبة بلغت   2أن قيمة كاتبني 2بعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كاو   
مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا

 ".دائماذات داللة إحصائية لصاحل إجابات "

قادة فرق بعض األلعاب اجلماعية  يفتخرون بأنفسهم اجتاه ىذه ادلسؤولية ومن خالل ما سبق نستنتج أن 
 قيادة الفريق. يفالىت وجهت إليهم 

 تزداد ثقيت بنفسي عندما أقوم بدورقائد الفريق.السؤال الثاني:

.ما إذا كان قائد الفريق تزداد ثقتو بنفسو عندما يقوم بدوره معرفة الغرض من السؤال:  

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %055 05 دائما
80,02 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %55 55 اناأحي

 %55 55 نادرا

 %055 05 اجملموع

 .هميثل ثقة قائد الفريق بنفسو عندما يقوم بدور : 12الجدول رقم 
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 والشكل البياني يوضح ذلك:

 

 هثقة قائد الفريق بنفسو عندما يقوم بدور ميثل  :12رقم الشكل 

بأنفسهم تزداد ثقتهم كبري من قائد الفريق   نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة:12تحليل الجدول رقم 
%.وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن 055يف قيادة الفريق بنسبة بلغت عندما يقومون بأدوارىم 

( عند 3،55اجلدولية ) 2وىي أكرب من قيمة كا55752احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2ادلطابقة كا
يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل إجابات مما  5753ومستوى الداللة 52درجة احلرية 

"دائما". ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة فرق بعض األلعاب اجلماعية  تزداد لديهم الثقة بالنفس 
 عندما يقومون بأدوارىم على أحسن وجو يف قيادة الفريف إىل النجاح..

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100% 

0% 0% 

 دائما

 أحيانا

 نادرا



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 
 

48 
 

 الفريق.                                      يكسبين دوري يف تقدير واحًتام مسؤولني:الثالثالسؤال    
 ما إذا كان قائد الفريق منصبو يساعده يف تقدير واحًتام مسؤولوا الفريق.معرفة الغرض من السؤال: 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %95 38 دائما
55,28 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %05 02 أحيانا

 %55 00 نادرا
 %055 40 اجملموع

    ميثل دور منصب قائد الفريق يف اكسابو تقدير واحًتام مسؤولوا الفريق.: 13الجدول رقم 

                                                                                           الشكل البياين يوضح دلك:و 

 

 : ميثل دور منصب قائد الفريق يف اكسابو تقدير واحًتام مسؤولوا الفريق.13رقم الشكل 
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% يرون بأن منصبهم كقائد فريق دائما 53نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة :13تحليل الجدول رقم 
 مايكسبهم تقدير واحًتام مسؤولوا الفريق ،بيما يري البعض اآلخر بأنو أحيانا ما يساعدىم منصبهم يف

%.                                                                                          53تقدير واحًتام مسؤولوا الفريق بنسبة ضئيلة بلغت 
وىي أكرب  33725احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا

 ومستوى 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا

                           مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل إجابات "دائما".                                                                 5753الداللة 
بو تقدير واحًتام كبري من مسؤولوا ومن خالل ما سبق نستنتج أن الدور الذي يقوم بو قائد الفريق يكس

 الفريق وىذا ما يزيد من ثقتو هبذا الفريق للعمل أكثر وأكثر.

ما إذا كان قائد معرفة الغرض من السؤال: أكتشف نفسي بأداء دوري كقائد للفريق.:الرابعالسؤال 
 يف قيادة الفريق. الدور الذي يلعبوالفريق يكتشف 

 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا ادلئوية النسبة التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %97,5 39 دائما
60,83 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %2,5 01 أحيانا

 %55 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

  قيادة الفريق.يفدور قائد الفريق  ميثل:14رقم جدول
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 . ميثل دور قائد الفريق يف قيادة الفريق:14رقم الشكل

 

 

% يرون بأهنم دائما ما يكتشفون 5,73نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة : 14رقم  تحليل الجدول
 % عكس ذلك.273بنسبة ضئيلة بلغت أنفسهم يف أداء دور قائد الفريق، بينما يرى البعض األخر 

وىي أكرب  85755احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا
مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا
ومن خالل ما سبق نستنتج أن قائد الفريق يكتشف نفسو  حصائية لصاحل إجابات "دائما".ذات داللة إ

 الذي كلف بو. لتحقيق النتائج والرضا عن الدور القياديبأن دوره يكمن يف قيادة الفريق 
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 الفريق علي.أتأثر بتهجم اجلمهور السؤال الخامس:

ما إن كان يتأثر قائد الفريق بتهجم مجهور الفريق عليو.معرفة ل:الغرض من السؤا  

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %25 10 دائما
4,99 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %50 20 أحيانا

 %25 10 نادرا

 %055 40 اجملموع

  .تاثر قائد الفريق بتهجم مجهور الفريق عليو : ميثل15 رقم جدول

 

 ليو.                           ميثل تأثر قائد الفريق بتهجم مجهور الفريق ع :15رقم  الشكل
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% يرون بأهنم أحيانا ما يتأثرون 35ن نسبة نالحظ من خالل اجلدول أ:15تحليل الجدول رقم  
% يرون بأهنم دائما يتأثرون بتهجم مجهور الفريق عليهم،أما 23بتهجم مجهور الفريق عليهم، بينما نسبة 

 .%23البعض اآلخر فنادرا ما يتأثرون بتهجم مجهور الفريق عليهم بنسبة بلغت 

وىي أكرب من  0755احملسوبة بلغت   2أن قيمة كاتبني  2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا
 يدل على وجود فروقوىذاال  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2قيمة كا

ق بعض األلعاب ومن خالل ما سبق نستنتج أن قائد الفر     ذات داللة إحصائية لصاحل إجابات.
 . ماجلماعية يتأثرون بتهجم مجهور الفريق عليه

                         أشعر بالراحة عندما يلتزم أعضاء الفريق بتعليمايت.السؤال السادس:

 معرفة ما إن كان قائد الفريق يشعر بالراحة عندما يلتزم أعضاء الفريق بتعليماتو.:الغرض من السؤال 

 

 

مستوى  حلريةدرجة ا اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %87,5 35 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 .التزام أعضاء الفريق بتعليمات قائد الفريق يشعره بالراحة ميثل :16رقم  جدول



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 
 

53 
 

 

شعره بالراحة.ميثل التزام أعضاء الفريق بتعليمات قائد الفريق ي :16رقم الشكل   

% يرون بأهنم دائما يشعرون بالراحة 5,73نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة :16تحليل الجدول رقم
عندما يلتزم أعضاء الفريق بالتعليمات اليت تقدم إليهم، بينما البعض اآلخر فأحيانا ما يشعرون بالراحة 

 %.                                 0273بنسبة بلغت 

وىي  357,3احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2استخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كاوبعد    
وىذا ال يدل على  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2أكرب من قيمة كا

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل إجابات " دائما"                         

سبق نستنتج أن التزام أعضاء الفريق بالتعليمات اليت تقدم إليهم تشعر قائد الفريق بالراحة  ومن خالل ما
 يف أداء دوره القيادي.
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قيادة الفريق الدتيز شخصييت عن باقي الالعبني.:السابع السؤال  

ما إن كانت قيادة الفريق دتيز شخصيتو عن باقي الالعبني.معرفة  :الغرض من السؤال  

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %12,5 05 دائما
31,24 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %75 30 نادرا

 %055 40 اجملموع

     .قيادة الفريق ال دتيز شخصية القائد عن بقية الالعبني: ميثل 17جدول رقم

 
  ميثل قيادة الفريق ال دتيز شخصية القائد عن بقية الالعبني.                              :17ل رقم الشك
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                                                                                :  17رقم  الجدولتحليل   
ن شخصية قائد الفريق دتيز عن شخصية % يرون بأنو نادرا ما تكو 5,نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 

بقية الالعبني بكوهنم رلموعة واحدة ال ميكن دتييز العب عن آخر، بينما يرى البعض اآلخر عكس ذلك 
%.                                                                        0273بنسبة بلغت 

وىي أكرب من 50720احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2اوبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة ك
مما يدل على وجود فروق ذات  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2قيمة كا

داللة إحصائية لصاحل اإلجابات " نادرا".                                                              ومن 
ل بقية نستنتج أن قيادة الفريق ال دتيز شخصية القائد عن بقية الالعبني كونو كالعب مث خالل ما سبق

 الالعبني لو دور مثلهم.  

                                           ال يهتم ادلدرب بادلقًتحات اليت أطرحها.السؤال الثامن: 
 حات اليت يطرحها القائد.معرفة ما إن كان ادلدرب يهتم باإلقًتا الغرض من السؤال:

 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %00 00 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %87,5 35 نادرا

 %055 40 اجملموع

.الفريق احات اليت يطرحها قائداىتمامات ادلدرب باإلقًت  ميثل :18لجدول رقم ا  
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 اىتمامات ادلدرب باإلقًتاحات اليت يطرحها قائد الفريق.       ميثل :18رقم الشكل 

 يهتمما % يرون بأنو نادرا 5,73نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة :18تحليل الجدول رقم 
ياناما يهتم ادلدرب بادلقًتحات اليت يرى البعض اآلخر فأح، بينما ادلدرببادلقًتحات اليت يطرحها قائد الفريق

%.                                                                                                 0273يطرحها بنسبة بلغت 
وىي أكرب  357,3احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا

وىذا ال يدل على وجود  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2كامن قيمة  
 "                                                     نادرافروق ذات داللة إحصائية لصاحل إجابات " 

 قيادة الفريق إىل ادلدرب يهتم بادلقًتحات اليت يقًتحها قائد الفريق يفأن بومن خالل ما سبق نستنتج    
 بر األمان.

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0% 

12,50% 

87,50% 

 دائما

 أحيانا

 نادرا



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 
 

57 
 

 .المحور الثاني: األداء الرياضي

إنين غري راضي عن أدائي بسبب تكليفي مبهمات خارج اختصاصي: التاسعالسؤال   

ما إن كان راض عن أدائو يف قيادة الفريق.معرفة الغرض من السؤال:  

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %25 10 دائما
4,99 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %50 20 أحيانا

 %25 10 نادرا

 %055 40 اجملموع

.رضا قائد الفريق عن أدائو الرياضيميثل  :19جدول رقم   

 

       ميثل رضا قائد الفريق عن أدائو الرياضي.                               :19رقم  الشكل
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:19تحليل الجدول رقم   

% يرون بأهنم أحيانا ما يكونون راضني عن أدائهم الرياضي رغم 35نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
% يرون بأهنم دائما ما يكونون راضني عن أدائهم الرياضي رغم 23ادلهمات اليت يكلفون هبا، بينما نسبة 

درا ما يرضون بأدائهم الرياضي وىم يرجعونو إىل تكليفهم ادلهمات اليت يكلفون هبا ،أما البعض اآلخر فنا
%.                                                           23مبهمات خارج اختصاصهم بنسبة بلغت 

وىي أكرب من  0755احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا
وجود أنو الت وىذا يدل على 5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55لية )اجلدو  2قيمة كا

.                                                                                     فروق ذات داللة إحصائية
ئهم الرياضي بسبب غري راضني عن أداومن خالل ما سبق نستنتج أن قائد الفرق بعض األلعاب اجلماعية 

 صاصهم.تتكليفهم مبهمات خارج اخ

ال أحب قيادة الفريق ألنو عمل تطبيقي                                                 : العاشرالسؤال 
 قائد الفريق حيب قيادة الفريق.معرفة ما إذا الغرض من السؤال:

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2اك احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %25 10 دائما
4,99 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %25 10 أحيانا

 %50 20 نادرا

 %055 40 اجملموع

 قيادة الفريق مبثابة عمل تطبيقي يف نظر قائد الفريق.ميثل  :11جدول رقم 
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نظر قائد الفريق.ميثل قيادة الفريق مبثابة عمل تطبيقي يف :11رقم الشكل   

حيبون قيادة % يرون بأهنم نادرا ما 35نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة :11تحليل الجدول رقم 
حيبون قيادة الفريق % يرون بأهنم دائما 23، بينما نسبة الفريق ألهنم يعتربوهنا كعمل تطبيقي ليس بالسهل

%.                   23 بنسبة بلغتالفريق  حيبون قيادةما  أحيانا،أما البعض اآلخر باعتبارىا فخرا ذلم  

وىي أكرب من  0755احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا
وجود أنو الت وىذا يدل على 5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2قيمة كا

                                                                             فروق ذات داللة إحصائية.        
أن قيادة الفريق لييس باألمر اذلني ىذا ما جعل قائدى الفرق األلعاب ومن خالل ما سبق نستنتج 

 اجلماعية ال حيبون قيادة الفريق ألهنم يعتربونو مبثابة عمل تطبيقي فوق أرضية ادليدان.
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جناحي يف األداء ال مينحين تقديرا معنويا.:العاشرلحادي االسؤال   

.معرفة ما إن كان األداء الرياضي لقائد الفريق مينحو تقديرا معنويا:الغرض من السؤال  

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %00 00 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %25 05 أحيانا

 %12,5 35 نادرا

 %055 40 اجملموع

             تقديرا معنويا.دعم و مينحو  أدائو الرياضيميثل جناح القائد يف  :11جدول رقم 

 

 ميثل جناح القائد يف أدائو الرياضي مينحو دعم وتقديرا معنويا. :11رقم شكل 
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 :11الجدول رقم تحليل تحليل 

% يرون بأهنم نادرا يكون أدائهم الرياضي ال مينحهم تقدير 5,73من خالل اجلدول أن نسبة  نالحظ
% يرون بأهنم دائما أدائهم الرياضي ال مينحهم تقديرا معنويا رمبا راجع للًتاجع 0273معنوي ، بينما نسبة 

                                    يف األداء.                                                                
وىي أكرب  357,3احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا

مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا
.                                                              ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "نادرا"

 ومن خالل ما سبق نستنتج أن جناح قائد الفريق يف أدائو الرياضي مينحو دعما وتقديرا معنويا.

 أقبل على ادلباراة بكسل وتراخي.:الثاني عشرالسؤال 

اراة بكسل وتراخي أم جبدية وعزمية.إن كان قائد الفريق يقبل على ادلبمعرفة ما الغرض من السؤال:  

 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %00 00 دائما
80,02 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %00 00 أحيانا

 %100 40 نادرا

 %055 40 اجملموع

 بعزمية وإصرار ال بكسل وتراخي.ميثل إقبال قائد الفريق  :12رقم  لجدو 
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 إقبال قائد الفريق بعزمية وإصرار ال بكسل وتراخي.: ميثل 12رقم الشكل 

% يرون بأهنم نادرا ما يقبلون على 055نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة :12تحليل الجدول رقم 
                                                      ادلباراة بكسل وتراخي، بل أغلب األوقات يقبلون بكل قوة وعزمية.            

وىي أكرب من 55752احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا
مما يدل على وجود فروق ذات  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2قيمة كا

اإلجابات "نادرا".                                                                    داللة إحصائية لصاحل
 .ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق األلعاب اجلماعية يقبلون على ادلباراة بكل جدية وعزمية
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إىل إجناز دوري حىت لو كنت متعباأسعى : الثالث عشرالسؤال   

.ىم القيادي حىت ولو كانوا متعبنيأن كان قادة الفرق يسعون إىل إجناز دور  معرفة ماالغرض من السؤال:  

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %87,5 35 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %00  نادرا

 %055  اجملموع

 ميثل أداء قادة الفرق دورىم الرياضي حىت ولو كانوا متعبني.: 13دول رقم ج

 
 .                                  أداء قادة الفرق دورىم الرياضي حىت ولو كانوا متعبنيميثل  :13الشكل رقم 
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 :13تحليل الجدول رقم 

ىل إجناز دورىم الرياضي يف قيادة % يرون بأهنم دائما يسعون إ5,73نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
% يرون بأهنم أحيانا ما يسعون يف إجناز دورىم القيادي 0273الفريق حىت ولو كانوا متعبني بينما نسبة 

                                                                                                    .الرياضي
وىي أكرب  357,3احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2اختبار حسن ادلطابقة كاوبعداستخدام الباحثان 

مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا
      ".                                                        دائماذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "

رق يسعون يف إجناز الدور القيادي الرياضي الذي كلفوا بو حىت ولو  الفقادة ومن خالل ما سبق نستنتج أن 
 .كانوا متعبني

ما إذا   معرفة:الغرض من السؤالاخلسارة ادلتكررة تقلل من اندفاعي حنو التدريب.:الرابع عشرالسؤال 
 الفرق حنو التدريب. اخلسارة ادلتكررة للفريق تقلل من إندفاع قادةكانت 

 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %00 00 دائما
35 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %25 10 أحيانا

 %75 30 نادرا

 %055 40 اجملموع

 ة ادلتكررة.ميثل رغبة قادة الفرق يف التدريب رغم اخلسار : 14جدول رقم
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ة.رغبة قادة الفرق يف التدريب رغم اخلسارة ادلتكرر ميثل  :14الشكل رقم   

 :14تحليل الجدول رقم 

% يرون بأهنم نادرا  ال يرغبون اإلندفاع حنو التدريب،بينما 5,73نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
وبعداستخدام الباحثان اختبار   .  % يرون بأهنم أحيانا ال يرغبون يف اإلندفاع حنو التدريب 0273نسبة 

( عند 3،55اجلدولية ) 2وىي أكرب من قيمة كا 53احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2حسن ادلطابقة كا
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات  5753ومستوى الداللة 52درجة احلرية 

            "نادرا".      

ق نستنتج أن قادة الفرق يندفعون حنو التدريب رغم اخلسارة ادلتكررة معهم.ومن خالل ما سب   
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 المحور الثالث:محور القيادة الرياضية:     

توفر يل قيادة الفريق فرصة اكتساب اخلربات                                : الخامس عشرالسؤال 
 .          قائدي الفرق األلعاب اجلماعيةدورالقيادة يف اكتساب اخلربات لمعرفة  الغرض من السؤال:

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %87,5 35 دائما
40,42 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 لفريق لو دور يف اكتساب اخلربات.                                             ميثل قيادة ا:15لجدول رقم ا  

 

 : ميثل قيادة الفريق لو دور يف اكتساب اخلربات15الشكل رقم 
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   :                                                                                              15تحليل الجدول رقم
من خالل مشاىدتنا للجدول أن أغلبية قائدي الفرق دائما يكتسبون اخلربات من خالل قيادهتم  يظهر

%، بينما يرى العض اآلخر 5,73ب بنسبة بلغت  ففي كل مرة يتعلمون شيئ جديد عن القيادةللفريق 
 %. 0273بنسبة بلغت  تكسبهم قيادة الفريق خرباتبأهنم أحيانا ما

وىي أكرب  05702احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2تبار حسن ادلطابقة كاوبعداستخدام الباحثان اخ 
مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا

    ذات داللة إحصائية لصاحل إجابات "دائما".                                                            
يقرون بأن قيادة الفريف توفر ذلم الفرصة ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة فرق بعض األلعاب اجلماعية 

 يف اكتساباخلربات الالزمة من أجل حتقيق النجاح ومواصلة العمل القيادي.

         يهيئ يل دوري فرصة اإلعتماد على اآلخرين.                             : السادس عشرالسؤال   
 إن كانت القيادة هتيئ فرصة اإلعتماد على اآلخرين. ما معرفةالغرض من السؤال:

 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %75 30 دائما
35 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %25 10 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 

.ثل دور قائد الفريق يف قيادة الفريق يهيئ لو فرصة اإلعتماد على اآلخرينمي: 16جدول رقم   
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ميثل دور قائد الفريق يف قيادة الفريق يهيئ لو فرصة اإلعتماد على آلخرين. :16الشكل رقم   

ا ما يعتمدون يظهر من خالل مشاىدتنا للجدول أن أغلبية قائدي الفرق دائم:16تحليل الجدول رقم 
%، بينما يرى العض اآلخر 3,على بقية الالعبني يف بناء خطة اللعب والتكامل فيما بينهم بنسبة بلغت 

بار حسن وبعداستخدام الباحثان اخت %.23بلغت ما يكون اعتمادىم على اآلخرين بنسبة بأهنم أحيانا 
( عند درجة 3،55اجلدولية ) 2قيمة كاوىي أكرب من  53احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2ادلطابقة كا

  جابات "دائما". مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل إ 5753ومستوى الداللة 52احلرية 
هتيئ ذلم فرصة ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة فرق بعض األلعاب اجلماعية يقرون بأن قيادة الفريف 

 .اإلعتماد على اآلخرين

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 75% 

25% 

0% 

 دائما

 أحيانا

 نادرا



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 
 

69 
 

أشعر بتقدير اجلمهور يل كوين قائد الفريق.:عشرالسابع السؤال   

معرفة ما إن كان قائد الفريق يشعر بتقدير اجلمهور لو يف قيادة الفريق.ال:ؤ الغرض من الس  

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %75 30 دائما
35 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %25 10 ناأحيا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 شعور قائد الفريق بالتقدير من طرف مجهور الفريق. ميثل :17الجدول رقم 

 
 ميثل شعور قائد الفريق بالتقدير من طرف مجهور الفريق.                                 :17رقم الشكل 
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                                                                                  :17تحليل الجدول رقم 
يظهر من خالل مشاىدتنا للجدول أن أغلبية قائدي الفرق دائما ما يلقون تقدير واحًتام من قبل مجاىري 

 %، بينما يرى العض اآلخر بأهنم أحيانا مايلقون تقدير واحًتام من قبل مجاىري3,الفريق بنسبة بلغت 
%.                                                                                23الفريق بنسبة بلغت 

وىي أكرب من  53احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2بار حسن ادلطابقة كاوبعداستخدام الباحثان اخت
مما يدل على وجود فروق ذات  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2قيمة كا

داللة إحصائية لصاحل إجابات "دائما".                                                                  
 ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة فرق بعض األلعاب اجلماعية يلقون تقدير من طرف مجاىري الفريق.

ؤولية ادلضافة يل كوين لعبا وقائدا.                          تتسم واجبايت بادلس: الثامن عشر لسؤالا
 ما إن كان واجبات قائد الفريق تتسم بادلسؤولية كونو قائدا والعبا.معرفة ما :الغرض من السؤال

 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %87,5 53 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 53 أحيانا

 %00 55 نادرا

 %055 05 اجملموع

 .ميثل اتسام قائد الفريق بادلسؤولية كونو العبا وقائدا :18جدول رقم 
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 .اتسام قائد الفريق بادلسؤولية كونو العبا وقائداميثل :18رقم  شكل

                                                                           :18تحليل الجدول رقم 
% يرون بأهنم دائما ما تتسم واجباهتم بادلسؤولية كوهنم  5,73نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
% يرون بأهنم أحيانا ما تتسم واجباهتم بادلسؤولية.          0273كالعبني وقادة للفريق، بينما نسبة   

وىي  357,3احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2ثان اختبار حسن ادلطابقة كاوبعداستخدام الباح    
مما يدل على وجود  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2أكرب من قيمة كا

          فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "دائما".                                                    
ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق الرياضية تتسم واجباهتم بادلسؤولية اللقاة على عاتقهم يف قيادة 

 .الفريق
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ما إن  معرفة الغرض من السؤال:قيادة الفريق ال تنمي يل القدرة على حل ادلشاكل.: التاسع عشرالسؤال 
 كانت قيادة الفريق تساعد على حل ادلشاكل.

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات االتعدد احل
 الداللة

  %00 00 دائما
80,02 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %00 00 أحيانا

 %100 40 نادرا

 %055 40 اجملموع

 حل ادلشاكل. تنمي القدرةعلىقيادة الفريق  ميثل:19رقم  جدول

 
 حل ادلشاكل. تنمي القدرةعلىقيادة الفريق  ثلمي: ميثل 19رقم شكل
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% يرون بأهنم نادرا ما قيادة الفريق 055نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة :19تحليل الجدول رقم 
احملسوبة  2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا  التساعد على حل ادلشاكل

 5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2وىي أكرب من قيمة كا55752بلغت  
 مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "نادرا".                                                       

تساعد على حل  يرون بأن القيادة الرياضية ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق األلعاب اجلماعية  
 ادلشاكل اليت ميرون هبا.

.                                                      حيقق يل دوري القيادي طموحي كالعبالسؤال العشرون: 
 معرفة ما إن كانت قيادة الفريق ذلا دور يف حتقيق طموحك كالعب.  الغرض من السؤال: 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا يةالنسبة ادلئو  التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %75 30 دائما
35 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %25 10 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 

 ميثل القيادة الرياضية ودورىا يف حتقيق طموحات قادة الفرق كالعبني.  :21الجدول رقم 
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 ة الرياضية ودورىا يف حتقيق طموحات قائدي الفريق كالعبني.ميثل القياد :21الشكل  رقم

                                                                                  :21تحليل الجدول رقم 
يظهر من خالل مشاىدتنا للجدول أن أغلبية قائدي الفرق دائما ما يتحقق طموحاهتم  كالعبني يف الدور 

دورىم كالعبني يف %، بينما يرى العض اآلخر بأهنم أحيانا ماتتحقق طموحاهتم  3,دي بنسبة بلغت القيا
%.                                                                                23القيادي بنسبة بلغت 

وىي أكرب من  53سوبة بلغت  احمل 2تبني أن قيمة كا 2بار حسن ادلطابقة كاوبعداستخدام الباحثان اخت
مما يدل على وجود فروق ذات  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2قيمة كا

داللة إحصائية لصاحل إجابات "دائما".                                                                  
الدور القيادي  تتحقق طموحاهتم يفأللعاب اجلماعية ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة فرق بعض ا

 . الذي يقومون بو

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 

25% 

75% 

 دائما

 أحيانا

 نادرا



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 
 

75 
 

معرفة ما إن كان قادة الفرق الغرض من السؤال:ال أرغب يف قيادة الفريق.:الواحد والعشرونالسؤال 
 .يرغبون يف قيادة الفريق

توى مس درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %00 00 دائما
80,02 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %00 00 أحيانا

 %100 40 نادرا

 %055 40 اجملموع

 ميثل رغبة قادة الفرق يف قيادة الفرق الرياضية لاللعاب اجلماعية.:21جدول رقم

 
 .عيةميثل رغبة قادة الفرق يف قيادة الفرق الرياضية لأللعاب اجلما: 21شكل رقم 
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من قادة الفرق الرياضية لاللعاب % 055نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة :21تحليل الجدول رقم 
تبني أن قيمة   2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كاق، قيادة الفر يرغبون يف ما  اجلماعية نادرا

ومستوى 52جة احلرية ( عند در 3،55اجلدولية ) 2وىي أكرب من قيمة كا55752احملسوبة بلغت   2كا
     مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "نادرا".                                                               5753الداللة 

 .لديهم  رغبة يف قيادة فرقهمومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق األلعاب اجلماعية   

الغرض من دوري القيادي رغم ما يواجهين فيو من مشاكل. أحب:نالعشريو  الثانيالسؤال 
 معرفة ما إن كان قائد الفريق حيب الدور القياديرغم كل ادلشاكل الىت تواجهو.السؤال:

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %75 30 دائما
35 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %25 10 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 

 ميثل الدور القيادي الذي يقوم بو قائد الفريق رغم ادلشاكل الىت تواجهو.                                 :22الجدول رقم 
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 ادلشاكل الىت تواجهو.: ميثل الدور القيادي الذي يقوم بو قائد الفريق رغم 22رقم شكل

                                                                                  :22تحليل الجدول رقم 
يظهر من خالل مشاىدتنا للجدول أن أغلبية قائدي الفرق دائما حيبون دور القيادي ويقبلون عليو بكل 

%، بينما يرى العض اآلخر بأهنم أحيانا ماحيبون دورىم 3,عزمية حىت ولو واجهوا مشاكل  بنسبة بلغت 
%.                                                                                23القيادي فهم يرجعوهنا إىل ادلشاكل اليت تواجههم بنسبة بلغت 

وىي أكرب من  53سوبة بلغت  احمل 2تبني أن قيمة كا 2بار حسن ادلطابقة كاوبعداستخدام الباحثان اخت
مما يدل على وجود فروق ذات  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2قيمة كا

داللة إحصائية لصاحل إجابات "دائما".                                                                  
األلعاب اجلماعية حيبون الدور القيادي الذي ألقي على  ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة فرق بعض

 عاتقهم رغم ادلشاكل اليت تواجههم. 
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معرفة الغرض من السؤال:يهيئ يل دوري التخلص من ادلسؤولية عند اإلخفاق.والعشرين: الثالثالسؤال 
 فاق.ما إن كان الدور القيادي لقائد الفريق يهيئ لو الفرصة للتخلص من ادلسؤولية عند اإلخ

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %25 10 دائما
4,99 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %25 10 أحيانا

 %50 20 نادرا

 %055 40 اجملموع

 إلخفاق.ميثل الدور القيادي لقائد الفريق يف التخلص من مسؤلية ا :23جدول رقم 

 
ميثل الدور القيادي لقائد الفريق يف التخلص من مسؤلية اإلخفاق.: 23شكل رقم   
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% يرون بأهنم نادرا ما يهيئ ذلم الدور 35نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة : 23تحليل الجدول رقم 
صة يف % يرون بأهنم دائما تتهيئ ذلم الفر 23القيادي يف التخلص من مسؤلية اإلخفاق ، بينما نسبة 

التخلص من مسؤواية اإلخفاق،أما البعض اآلخر أحيانا ما تتهيئ ذلم الفرصة يف التخلص من مسؤولية 
 2تبني أن قيمة كا 2%.          وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا23اإلخفاقبنسبة بلغت 

ومستوى الداللة 52احلرية ( عند درجة 3،55اجلدولية ) 2وىي أكرب من قيمة كا 0755احملسوبة بلغت  
وىذا يدل على أنو ال توجود فروق ذات داللة إحصائية.                   5753  

ومن خالل ما سبق نستنتج أن قائدي الفريق دورىم القيادي ال يتيح ذلم الفرصة للتخلص من ادلسؤولية    
 عند اإلخفاق ألنو يف حاة الفشل يكون فشل مجاعي.

 ر باإلرتياح عند حضوري التدريب بانتظام.أشع :24السؤال رقم 

 يشعرىم باإلرتياح.  قائدي الفرق لالتدريب بانتظام  ما إن حضورمعرفة الغرض من السؤال: 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %95 38 دائما
55,28 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %05 02 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 

 حضور قائدي الفرق التدريب بانتظام يشعرىم باإلرتياح. :24الجدول رقم 
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 ميثل حضور قائدي الفرق التدريب بانتظام يشعرىم باإلرتياح: 24شكل رقم 

                                                                                                  :24تحليل الجدول رقم 
% يرون بأن حضورىم التدريب بانتظام يشعرىم باإلرتياح ،بيما 53نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 

يري البعض اآلخر بأنو أحيانا ما يشعرون بغإلرتياح عند حضورىم للتدريب بانتظام بنسبة ضئيلة بلغت 
53                        .%                                                                  

وىي أكرب  33725احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا
مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا
      إحصائية لصاحل إجابات "دائما".                                                                                     ذات داللة 

بني الالعبني وقائد حضور التدريب بانتظام لو أمهية يف حتقيق اإلرتياح ومن خالل ما سبق نستنتج أن 
 الفريق مما يساعد على حتقيق نتائج اجيابية.
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أن كل العب قادر على أخذ دور قائد الفريق.                                                   أرى:25لسؤال رقم ا
رأي قائد الفريق حول موضوع القيادة وإذا كان بإمكان كل العب أخذ دور معرفة الغرض من السؤال: 

 القائد.

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %75 30 دائما
31,24 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %12,5 05 نادرا

 %055 40 اجملموع

 رأي قائد الفريق حول موضوع القيادة وإذا كان بإمكان كل العب أخذ دور القائد. ميثل: 25جدول رقم 

 

 الفريق حول موضوع القيادة وإذا كان بإمكان كل العب أخذ دور القائد رأي قائد ميثل: 25شكل رقم 
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 :25تحليل الجدول رقم 

% يرون بأن بإمكان كل العب أخذ دور قائد الفريق يف حالة ما 3,نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
أخذ دور قائد توفرت فيو مواصفات القيادة،بينما يري البعض اآلخر بأنو أحيانا ما يكون بإمكان الالعب 

وىي  50720احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2الفريق ،وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا
مما يدل على وجود  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2أكرب من قيمة كا

                                                                           فروق ذات داللة إحصائية لصاحل إجابات "دائما".                
إذا توفرت فيو مواصفات  ومن خالل ما سبق نستنتج أنو بإمكان الالعب أخذ دور القيادة يف الفريق

 .القائد

                             لدي امكانية ادلشاركة يف اختاذ القرارات اليت ختص الفريق.             :26السؤال رقم 
 ما إن كان لقائد الفريق امكانية ادلشاركة يف اختاذ القرارات اليت ختص الفريق.  معرفةالغرض من السؤال:

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %87,5 35 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 حياناأ

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 

 امكانية قائد الفريق يف اختاذ القرارات اليت ختص القرارات الفريق.   ميثل : 26جدول رقم 
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                      : ميثل امكانية قائد الفريق يف اختاذ القرارات اليت ختص القرارات الفريق.26شكل رقم   

% يرون بأهنم دائما ما يشاركون 5,73نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  :26الجدول رقم  تحليل
اختاذ  % يرون بأهنم أحيانا ما يشاركون يف0273يف اختاذ القرارات اليت ختص الفريق  الفريق ، بينما نسبة 

 الفريق.              القرارات اليت ختص

وىي أكرب  357,3احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا
مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا

حل اإلجابات "دائما".                                                              ذات داللة إحصائية لصا
 ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق يشاركون يف اختاذ القرارات اليت ختص الفريق.
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 داخل ادللعب.حس بتخول مناسب من ادلدرب باختاذ القرارات أ:27السؤال رقم 

 باختاذ قراراتادلدرب من داخل ادللعب.إن كان قائد الفريق حيسمعرفة ما الغرض من السؤال:

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %75 30 دائما
35 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %25 10 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 ثل احساس قائد الفريق باختاذ قرارات ادلدرب داخل ادللعب.مي: 27 جدول رقم

 
 ميثل احساس قائد الفريق باختاذ قرارات ادلدرب داخل ادللعب.: 27شكل رقم 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00% 75,00% 

25,00% 

0% 

 دائما

 أحيانا

 نادرا



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 
 

85 
 

 :27تحليل الجدول رقم

يظهر من خالل مشاىدتنا للجدول أن أغلبية قائد الفرق دائما ما حيسون بالتخول ادلناسب للمدرب يف  
%، بينما يرى العض اآلخر بأهنم أحيانا ماحيسون هبذا  3,ل ادللعب  بنسبة بلغت اختاذ القرارات داخ

%.                                                                                23التخول يف اختاذ القرارات داخل ادللعب من طرف ادلدرب بنسبة بلغت 
وىي أكرب من  53احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2ابقة كابار حسن ادلطوبعداستخدام الباحثان اخت

مما يدل على وجود فروق ذات  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2قيمة كا
داللة إحصائية لصاحل إجابات "دائما".                                                                  

ا سبق نستنتج أن قادة فرق بعض األلعاب اجلماعية حيسون بقرارات ادلدرب اليت يتخذىا من ومن خالل م
 داخل ادللعب.

أفقد سيطريت على الفريق عندما نتأخر باألىداف.                                              :28السؤال رقم 
 ندما يتأخرون باألىداف.معرفة ما إن كائد الفريق يفقد سيطرتو على عالغرض من السؤال:

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %00 00 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %87,5 35 نادرا

 %055 40 اجملموع

 

 تأخروا باألىداف.عندماييف الفريق حىت دور قائد الفريق يف التحكم ميثل : 28جدول رقم 
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 ميثل دور قائد الفريق يف التحكم يف الفريق حىت عندما يتأخروا باألىداف.     :28شكل رقم 

% يرون بأهنم نادرا ما يفقدون 5,73نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  :28تحليل الجدول رقم 
% يرون بأهنم أحيانا يفقدون السيطرة 0273نسبة السيطرة على الفريق عندما يتأخرون باألىداف، بينما 

             على الفريق عندما يتأخرون باألىداف.                                                                                           
وىي أكرب  357,3ت  احملسوبة بلغ 2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا

مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا
ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "نادرا".                                                              

فقدون السيطرة على الفريق عندما يتأخرون باألىداف ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق نادرا ما ي
 اليت تواجههم. وىنا تكمن أمهية الدور القيادي يف مواجهة كل الصعاب
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 .    أقبل على قيادة الفريق حىت عندما يكون اخلصم من الفرق اليت تنتمي إىل القسم اآلخر:29السؤال رقم 

قبل قيادة الفريق حيت عندما يكون اخلصم من الفرق فريق يلمعرفة ما إن كان قائد االغرض من السؤال: 
 اليت تنتمي إىل قسم آلخر.

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %87,5 35 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
 %12,5 05 أحيانا 0,05

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

ميثل قبول قائد الفرق على قيادة الفريق حىت ولوكان اخلصم من فرق تنتمي إىل قسم  :29جدول رقم 
 .آخر

 

: ميثل قبول قادة الفرق على قيادة الفريق حىت ولوكان اخلصم من فرق تنتمي إىل قسم 29شكل رقم 
 آخر.              
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ما يكون اقباذلم % يرون بأهنم دائما 5,73ة نالحظ من خالل اجلدول أن نسب:29تحليل الجدول رقم 
% 0273بينما نسبة  على قيادة الفريق حىت ولو كان اخلصم من الفرق الىت تنتمي إىل اخلصم اآلخر ،

              فإهنم أحيانا ما يقبلون على قيادة الفريق.                                                                                     
وىي أكرب  357,3احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا

مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا
                                         ".                     دائماذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "

يقبلون على قيادة الفريق حىت عندما يكون اخلصم من الفرق ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق 
 الىت تنتمي إىل القسم اآلخر وىنا يكمن الدور القيادي.

 

 ال أدتكن من اختاذ القرارات خاصة بقيادة الفريق. :رقم ثالثونالسؤال 

 معرفة ما إن كانت القيادة دتكن قائد الفريق من اختاذ القرارات  اخلاصة بقيادة الفريق.من السؤال: الغرض

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %00 00 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %87,5 35 نادرا

 %055 40 اجملموع

 الفريق يف اختاذ القرارات اخلاصة بالفريق. ميثل القيادة الرياضية ودورىا يف دتكني قائد:31رقم  جدول
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: 

 :ميثل القيادة الرياضية ودورىا يف دتكني قائد الفريق يف اختاذ القرارات اخلاصة بالفريق.31رقم شكل

% يرون بأهنم نادرا ال يتمكنون من 5,73دول أن نسبة نالحظ من خالل اجل :31تحليل الجدول رقم 
% يرون بأهنم أحيانا ال يتمكنون من اختاذ القرارات 0273اختاذ قرارات خاصة بقيادة الفريق ، بينما نسبة 

                 اخلاصة بقيادة الفريق.                                                                                       
وىي أكرب  357,3احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا

مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا
                                            ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "نادرا".                  

ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق نادرا ما جيدون صعوبة يف اختاذ القرارات اليت ختص الفريق يف 
 القيادة الرياضية. 
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 العالقات اإلجتماعية  :المحور الرابع

 .                                                جتماعيةدوري القيادي يوسع عالقيت اإل:الواحد والثالثونالسؤال 

 إلجتماعية لقائد الفريق.االدور القيادي يساىم يف توسع العالقات  كان   معرفة ما إنالغرض من السؤال:

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %87,5 35 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 يساىم يف توسيع العالقات اإلجتماعية.                                   لقائد الفريق  القياديدور الميثل : 31جدول رقم 
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 اإلجتماعية.                                                الدور القيادي يساىم يف توسيع العالقات ميثل :31شكل رقم 

دورىم القيادي دائما  % يرون بأن5,73نسبة نالحظ من خالل اجلدول أن  :31تحليل الجدول رقم 
ما يساىم الدور القيادي % يرون بأهنم أحيانا 0273، بينما نسبة  اإلجتماعية يساىم يف توسيع عالقاهتم

.                                                                                                        ت اإلجتماعيةيف توسيع العالقا
وىي أكرب  357,3احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا

مما يدل على وجود فروق  5753مستوى الداللة و 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا
".                                                              دائماذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "

  دورىم القيادي يساىم يف توسيع العالقات اإلجتماعية.ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق 

 أحس أن دوري ذو قيمة انسانية.:الثاني والثالثينالسؤال 

 معرفة ما إن كان الدور القيادي يساىم يف بناء القيم اإلنسانية. الغرض من السؤال:

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %87,5 35 دائما
53,75 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 

 يف بناء القيم اإلنسانية.   يساىم الدور القياديميثل : 32جدول رقم 
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 ميثل الدور القيادي يساىم يف بناء القيم اإلنسانية.:32شكل رقم 

حيسون بأن % يرون بأهنم دائما 5,73نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  :32تحليل الجدول رقم 
% يرون بأهنم أحيانا ما 0273، بينما نسبة  ر القيادي ذو قيمة انسانية يف بناء العالقات اإلجتماعية الدو 

.                                                                                                        يكون الدور القيادي ذو قيمة انسانية
وىي أكرب  357,3احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2ختبار حسن ادلطابقة كاوبعداستخدام الباحثان ا

مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا
     ".                                                         دائماذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "

يعتربون بالدور القيادي مبثابة قيمة انسانية تساىم يف بناء ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق 
                 العالقات اإلجتماعية.                                                                                                         
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يسرين ما أجده من تعاون من زمالئي.                                                   :الثالثونالثالث و السؤال 
 ما إن كان قائد الفريق يسره تعاون زمالئو.  معرفةالغرض من السؤال: 

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا النسبة ادلئوية التكرارات عدد احلاالت
 الداللة

  %100 40 دائما
80,02 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %00 00 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 ميثل تعاون زمالء قائد الفريق فيما بينهم يساىم يف بناء العالقات اإلجتماعية. : 33جدول رقم 

 

 جتماعية.                 تعاون زمالء قائد الفريق فيما بينهم يساىم يف بناء العالقات اإل ميثل:33شكل رقم 
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:                                                                                                    33تحليل الجدول رقم 
% يرون بأن قادة الفرق دائما ما يسرون مما جيدونو من تعاون 055نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 

 مالئهم ىذا من شأنو أن يزيد يف توطيد العالقات اإلجتماعية بينهم.                                    من ز 

وىي أكرب 55752احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا 
مما يدل على وجود فروق  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا

ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابات "دائما".                                                                   
ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق األلعاب اجلماعية  يلقون اىتمام وتعاون كبري من زمالئهم يف 

 ات اإلجتماعية فيما بينهم.الفريق مما يزيد من تكوين العالق

.                                                    دوري القيادي يشعرين باإلنتماءللفريق:الرابع والثالثونالسؤال 
يف بناء العالقات  معرفة ما إن الدور القيادي لقائد الفريق يشعره باإلنتماء للفريق الغرض من السؤال:

 .اإلجتماعية

عدد 
 تاحلاال

النسبة  التكرارات
 ادلئوية

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا
 الداللة

  %100 40 دائما
80,02 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %00 00 أحيانا

 %00 00 نادرا

 %055 40 اجملموع

 ميثل الدور القيادي لقائد الفريق يشعره باإلنتماء للفريق.: 34جدول رقم 
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:                                                                                                    34ول رقم تحليل الجد
% يرون بأن قادة الفرق دائما يشعرون بانتمائهم للقريق يف بناء 055نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 

                                                                   العالقات اإلجتماعية.                                  
وىي أكرب من 55752احملسوبة بلغت   2تبني أن قيمة كا 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا

مما يدل على وجود فروق ذات  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2قيمة كا
إحصائية لصاحل اإلجابات "دائما".                                                                   داللة 

ومن خالل ما سبق نستنتج أن قادة الفرق األلعاب اجلماعية  يشعرون بانتمائهم للفريق يف بناء العالقات 
 اإلجتماعية.
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ادي يل عن بقية الالعبني يؤثر سلبيا على تقبل ارتفاع العائد ادل :الخامس والثالثينالسؤال رقم 
 توجيهايت.        

معرفة ما إن كان ارتفاع العائد ادلادي عن بقية الالعبني يؤثر سلبيا على تقبل الغرض من السؤال:
 توجيهايت.

عدد 
 احلاالت

النسبة  التكرارات
 ادلئوية

مستوى  درجة احلرية اجلدولية 2كا احملسوبة 2كا
 الداللة

  %12,5 05 مادائ
31,24 

 
5,99 

 
2 

 
0,05 

 %12,5 05 أحيانا

 %75 30 نادرا

 %055 40 اجملموع

ميثل ارتفاع العائد ادلادي لقائد الفريق عن بقية الالعبني ال يؤثر سلبيا على تقبل  :35جدول رقم 
 توجيهايت.
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قية الالعبني ال يؤثر سلبيا على تقبل ميثل ارتفاع العائد ادلادي لقائد الفريق عن ب :35الشكل رقم 
 توجيهايت. 

:35تحليل الجدول رقم   

ارتفاع العائد ادلادي سلبا على بقية  يؤثرما  نادرا% يرون بأهنم 3,نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
با يؤثر ارتفاع العائد ادلادي سلما  أحيانا% يرون بأهنم 0273، بينما نسبة  الالعبني يف تقبل توجيهاتو،

تهم دائمايؤثر ارتفاع العائد ادلادي بفكانت اجا،أما البعض اآلخر على بقية الالعبني يف تقبل توجيهاتو، 
 سلبا على بقية الالعبني يف تقبل توجيهاتو.                                                               

وىي أكرب  50720احملسوبة بلغت   2ن قيمة كاتبني أ 2وبعداستخدام الباحثان اختبار حسن ادلطابقة كا
وىذا يدل على أنو توجود  5753ومستوى الداللة 52( عند درجة احلرية 3،55اجلدولية ) 2من قيمة كا

 .                                                    لصاحل اإلجابات" نادرا" فروق ذات داللة إحصائية

ال يؤثر سلبا على قائد الفرق بعض األلعاب اجلماعية ارتفاع العائد ادلاديل ومن خالل ما سبق نستنتج أن 
 بقية الالعبني يف تقبل التوجيهات ادلوجهة إليهم.
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 :ستنتاجاتإلا -2-2

يف حدود إجراءات البحث ، ويف ضوء أىدافو ومن خالل التحليل اإلحصائي للنتائج ادلتحصل عليها 
 :يةأمكن التوصل إىل االستنتاجات التال

) الثقة بالنفس، األداء الرياضي، القيادة الرياضية،العالقات اإلجتماعية( لقادة القيادية تساىم السمات * 
 .الفرق بعض األلعاب اجلماعية يف الرضا عن الدور القيادي

* ترتيب السمات القيادية تنازليا حيث كانت الثقة بالنفس لدى القادة عالية يليها االداء الرياضي مث 
 يادة الرياضية مث العالقات اإلجتماعية.الق

مقارنة النتائج بالفرضيات: -3 -2  

: الفرضية الجزئية األولى  

قادة الفرق ، وذلك من خالل اإلجابات ادلتحصل عليها من طرفاألوىلاجلزئية ئج ادلتعلقة بالفرضية اوىي النت
وبناءا على الفرضية اليت  باحملاوراصة اخلول اجلدوعلى ضوء النتائج احملصل عليها يف ا  األلعاب اجلماعية

أن السمات القيادية ) الثقة سبق دلوضوع حبثنا واليت تقول إنطلقت على أساس فكرة مقًتحة كحل م
يف الرضا عن الدور القيادي لقادة  تساىمبالنفس، القيادة الرياضية، األداء الرياضي، العالقات اإلجتماعية( 

 اجلماعية.أللعاب يف بعض ا الفرق الرياضية

النفس بالثقة مسة  يتصفونقائدي الفرق ( أن ,50،52،58،5ضح لنا من خالل نتائج اجلدول رقم )ات  
من خالل ،و للفريق كقادةيساعدىم على القيام بدورىم  وبذلك نكون قد عرفنا بعدا من أبعاد شخصيتهم 

ة وبارزة دتيزه كقائد عن غريه لو قدرات ىامقائد الفريق أشارت النتائج بأن (05،00نتائج اجلدول رقم )
من القدرات العادية ،وأن تكون مقدرتو عالية على مقابلة معظم ادلواقف بنجاح، وأن يكون أول من 

أشارت (,25،22،23،2ومن خالل اجلدول رقم)يتصدى للقيام بأي دور مطلوب يف فعل الفريق،
، وبادلهارات العالية يف توجيو العيب الفريق النتائج بأن قائد الفريق يتمتع بشخصية مستقلة يف قيادة الفريق
نتائج  أشارت،كما ويقًتح احللول ذلا أسباهباوتصحيح أخطائهم، وكذلك حيلل مشكالت الفريق ويشخص 
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الطيبة اليت ادلشاعر و  والثقة أن عالقة قائد الفريق بالعيب الفريق يسودىا احلب( 50،55،50رقم )اجلدول 
حتسني إطار وكل ذلك يف ، بينو وبينهم وجيعلهم يقبلونو كقائد ذلم  تعترب النسيج القوي الذي يوحد

السمات القيادية ) الثقة بالنفس، القيادة الرياضية، األداء  بأنوبالتايل الفرضية القائلة ،اإلجتماعيةالعالقات 
لعاب الرياضي، العالقات اإلجتماعية( ذلا دور يف الرضا عن الدور القيادي لقادة الفرق الرياضية لأل

 اجلماعية قد حتققت.                                          
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 الفرضية الجزئية الثانية: 

اجلزئية الثانية، وذلك من خالل اإلجابات ادلتحصل عليها من طرف قادة ئج ادلتعلقة بالفرضية اوىي النت
اخلاصة باحملاور وبناءا على  الفرق بعض األلعاب اجلماعية  وعلى ضوء النتائج احملصل عليها يف اجلداول

الفرضية اليت إنطلقت على أساس فكرة مقًتحة كحل مسبق دلوضوع حبثنا واليت تقول ترتيب السمات 
 القيادية تنازليا.

كان بأمهية مسة   مسات قائد الفريق الرياضي( بأن ترتيب 50،52،55)رقم اتضح لنا من خالل اجلدول 
يف ىذ الصدد يذكر نسبة عالية، نظرا الرتباطها بدور قائد الفريق،بعن أخرى فكانت مسة الثقة يف النفس 

حامد زىران أن القادة يتصفون بالثقة يف النفس وضبط النفس والثبات اإلنفعايل والنضج اإلنفعايل وقوة 
ويذكر زلمد علي  ،(03،25،22) رقم الرياضية وىذا من خالل نتائج اجلدولتليها مسة القيادة اإلرادة، 
و ينبغي للقائد أن تتوفر فيو مسات القيادة الرياضية كالبنية اجلسمية ، مث يليها األداء خرون أنزلمد وآ

أن ادلستوى البدين وادلهاري العايل يلعب ( اليت أسفرت 55،00الرياضي وىذا من خالل نتائج اجلدول )
 العالقات اإلجتماعيةدور ىاما أىل جانب الثقة و القيادة ويتكامل معها لصياغة شخصية القائد،تليها 

( بأن يكون قائد الفريق عالقاتو بالعيب الفريق 52،55،50اجلدول رقم )نتائج  وىذا ماأشارت إليو
 ر.يسودىا احلب ودفء ادلشاع
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 خالصة عامة:ال -2-4

تعترب القيادة يف اجملال الرياضي عملية ىادفة موجهة حنو تعديل سلوك أعضاء اجلماعة، ويقصدهبا أيضا 
والسعي الدائم بالتعاون مع أعضاء الفريق لدور الذي يقوم بو القائد الرياضي يف ختطيط ووضع أىداف ا

على حتقيقها، وىذا اليكون غال من خالل مسات القائد ونعين هبا اخلصائص ادلميزة لشخصيتو) الثقة يف 
ام دراستنا ذلذا البحث عرفنا يف ختالنفس وضبط النفس والثبات اإلنفعايل والنضج اإلنفعايل وقوة اإلرادة(.

وىذا ما السمات القيادية لقائد الفريق قي قيادة الفريق والرضا عن الدور القيادي يف بعض األلعاب أمهية 
 درسناه من خالل حبثنا الذي تضمن بابني مها:

ن ولقد تطرقنا يف حبثنا ىذا على جانبني مهمني أحدمها نظري واآلخر تطبيقي، فاجلانب النظري يتضم
قائد الفريق،مفهو ،السمات، القيادة،مفهومها،أنواعها،مكوناهتا، حيث تطرقنا يف الفصل األول فصلني

رضا عن الدور القيادي يف بعض األلعاب اجلماعية، اولنا يف الفصل الثاين: الوتن مسات القائد،
ما اجلانب التطبيقي فيحتوي مفهومو،نظرياتو،أمهيتو يف اجملال الرياضي، االلعاب اجلماعية،أنواعها، أمهيتها،أ

على فصلني، فالفصل األول تطرقنا فيو إىل منهجية البحث، وتتضمن ادلنهج ادلتبع يف البحث، حجم العينة 
ادلدروسة، رلاالت البحث،أدوات البحث، الوسائل اإلحصائية ادلناسبة، أما الفصل الثاين فقد مت فيو عرض 

مع فرضيات البحث، استنتاج عام، صياغة بعض اإلقًتاحات  وحتليل نتائج اإلستبيان،و مقارنة النتائج
 والتوصيات الىت تناسب الدراسة.  

الباب الثاين فهو متعلق بالدراسة ادليدانية للبحث الذي بدوره مقسم إىل فصلني: الفصل األول متعلق 
تو سية وإىل اجملاالمبنهج البحث واإلجراءات ادليدانية فيو عرضنا طريقة العمل ادليدانية والدراسة االسا

وأسسو وطرق اإلحصاء للنتائج ادلتحصل عليها، أما الفصل الثاين احتوى على ومتغرياتو مما يزيدعن أدواتو 
ستبيان وبعدىا إدراج اإلستنتاجات من ىذا البحث مث مقارنة النتائج اإلعرض النتائج ادلتحصل عليها من 

امة ليخرج يف األخري مبجموعة من اخلالصة العإدراج احلوصلة حول البحث مقدم يف  مث بالفرضيات
) الثقة بالنفس، األداء  السمات القيادية:ىلإالباحثان الطالبان ثر ادلعاجلة ادليدانية توصل التوصيات وعلى إ

دور يف الرضا عن الدور القيادي لقادة الفرق بعض ذلا الرياضي،القيادة الرياضية، العالقات اإلجتماعية( 
 ية. األلعاب اجلماع



 الفصل الثاني                                                    عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 

 
 

102 
 

 :والتوصيات اإلقتراحات-2-5

 : الباحثان مبجموعة من التوصياتالطالبان يف ضوء تلك اإلستنتاجات خرج 

 * تسهيل عملية ادلدرب يف عملية انتقاء قادة الفرق الذين يتسمون هبذه السمات.

ىت يكون وزلاولة كل العب أن يتصف هبذه الصفات القيادية حلالعبني السمات القيادية  أمهية توضيح* 
 قائدا.

 بناء شخصية قيادية تساىم يف الرفع من ادلستوى الرياضي يف الفرق الرياضية.بتعتين  مراكز تكوين* إنشاء 

 .مبثل ىذه ادلواضيع والتطرق إىل السمات اليت مل نتطرق إليهااستفادة الطلبة ادلقبلني على التخرج * 

مات ادلطلوبة لتفعيل دور السمات القيادية للقائد يف * ضرورة العمل على اجياد الوسائل الفعالة وادلستلز 
 الفرق الرياضية دلا ذلا من أمهية يف البناء الصحيح وادلطلوب للقائد يف اجلوانب القيادية واإلجتماعية.
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Resume de l’étude 

Titre de l’étude 

Participation des qualites de leadership du capitaine dequipe dans 

certains jeux collectifs dans la satisfaction du rôle de chef dequipe. 

Cette étude vise à démontrer  les  principales qualites du capitaine 

dequipe dans certains j eux collectifs qui le rendent satisfait de son  

rôle de leader 

Cette étude a été menée sur un groupe de 40 capitaines  représentant 

certaines wilayas de l’ouest nous leurs avons propose un questionnaire   

préétabli par des experts en la matière en utilisant le procede descriptif  

cette remédiassions statistique en utilisant l’examen  k2 ce qui a 

abouti an résultat suivant : 

les qualites de leadership participent  positivement au sentiment 

d’auto satisfaction pour les capitaines de ces jeux collectifs                                   

La principale recommandation qui sets imposée est l’installation des 

centres de formation qui s’activeront a forger la personnalité du leader 

qui participera rehausser le niveau des équipes sportives. 
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