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 المالكات القيادية , أليات العمل االداري.الكلمات المفتاحية:

 البحث ستخلصم

عمل االداري هدفت الدراسة التعرف على مستوى المالكات القيادية ودورها في  نجاح اليات ال   

ألعضاء الكادر التدريبي القسام وكليات جامعة كركوك وكذلك معرفة العالقة بين المالكات القيادية و  

نجاح اليات العمل االداري ألعضاء الكادر التدريبي القسام وكليات جامعة كركوك استخدمالباحثون 

مع البحث على أعضاء الكادر وشمل مجت، المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالءمته الدراسة الحالية

تم اختيار العينة بصورة عمدية لمن يحملون شهادة ، والتدريبي القسام وكليات جامعة كركوك

الباحثون على مقياس الكفاءة القيادية  ( مدربا واعتمد33الماجستير والدكتوراه  وقد بلغ مجتمع البحث )

 قة ارتبا  بين المالكات القيادية لالداريينوجود عال أستنتجو ( فقرة و  33للمدربين الذي يتكون من)

المدربون واالداريون بمستوى عالي في الكفاءة  القيادية من ، وامتياز والمدربين ومستوى االداء  

ضرورة التأكيد على الكفاءة  ، وأوصو على  خالل  توجيه الالعبين وإرشادهم إلى الطريق الصحيح

، و على خلق المناخ المناسب لتطور هذه الحالة بما يخدم األداء القيادية لالداريين وللمدربين والعمل

العمل على تأهيل المدربين من خالل فتح دورات تدريبية في الجوانب الفنية واإلدارية والنفسية فضال 

 عن الجوانب الخططية والتدريبية.
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Leadership cadres and their role in the success of administrative work 

mechanisms among members of the training staff of departments and 

colleges of the University of Kirkuk 

Abstract 

The study aimed to identify the level of leadership cadres and their role in the 

success of the administrative work mechanisms of the members of the 

training staff of departments and colleges of the University of Kirkuk, as well 

as to know the relationship between the leadership cadres and the success of 

the administrative work mechanisms of members of the training staff of 

departments and colleges of the University of Kirkuk. The members of the 

training staff of the departments and colleges of the University of Kirkuk, and 

the sample was deliberately chosen for those holding a master’s and doctorate 

degrees. The research community reached (33) trainers and the researchers 

adopted the measure of leadership competency for trainers, which consists of 

(30) paragraphs and concluded that there is a correlation between the 

leadership cadres of administrators The coaches, the level of performance, the 

excellence of the coaches and the administrators at a high level of leadership 

competence by directing the players and guiding them to the right path. 

Training courses in technical, administrative and psychological aspects as 

well as air Opt out of planning and training. 

Key words: leadership cadres, administrative work mechanisms. 
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 الفصل االول

التعريف بالبحث: -2  

مقدمة البحث واهميته:2-2  

لقد حظي موضوع المالكات القيادية باهتمام واسع منن قبنل علمناء الننفإل واإلدارة واالجتمناع وفني  

المجال اإلداري لما لها من تأثير على سنلوكيات األفنراد والجماعنات فني المنظمنات اإلدارينة ولمقندرتها 

الم األساسننية للسننلوك وان للقننيم دور أساسنني فنني تحدينند سننلوك ر ننيإل النننادي العاليننة علننى رسننم المعنن

الرياضي أو المدرب  او االداريون والمنظمون حيث نضع أمامه الخطو  العريضة التي يتوجب السير 

على خطاها عند ممارسة العمل اإلداري  واتخاذ القرارات الخاصة بمعالجة المواقف المختلفة التي يمر 

تنناا المسسسننات الرياضننية بكننل اعضنناءها واخننتالف مسننتوياتها إلننى قيننادات واعيننة مسنن ولة بهننا , وتح

وقادرة على تحقيق أهداف هذه المسسسات علنى أكمنل وجنه، كمنا أن اختينار الننما القينادي المال نم لكنل 

مسسسننة يحتنناا إلننى دراسننة ؤننروف المسسسننة الرياضننية التنني تمننارس اليننات العمننل االداري واخننتالف 

 .ن واختالف مستوياتهم العلميةالعاملي

 اإلداري الناجح هي روح التشكيالت التنظيمية وأساسها. ،فاإلدارة هي التي تبنرز الطاقنات إن العمل

و بنناء علنى هنذا وبمنا أنننا  الكامنة والنوابغ، وتربّني االسنتعدادات وتجعنل الحركنات والنشنا ات منظمنة

قينادة وخصوصنا فني مجالننا الرياضني وفني عرضننا وال نتفاعل منع سلسنلة منن والواجبناتو فني اإلدارة

لهننذا البحننث سننوف نلقنني نظننرة إجماليننة إلننى مسننتوو اداء االداريننين والمنندربين، و البحننث عننن مسننتوى 

 المالكات القيادية في ادارة المسابقات.

اخنل العبنين سنلبا واو ايجابنا  وبالتنالي تأثيرهنا المباشنر فني عملينة أدا هنم دلوالقيادة  تسثر في سنلوك ا

 الملعب وتحقيق األداء األمثل للفوز .

لننذلك فننان الفاعليننة والمالكننات القياديننة  تتحقننق عننندما يكننون هننناك رحيننا واضننحة وأهننداف محننددة  

وتتحقنق الكفناءة عنندما يكنون هنناك تخطنيا  ،واستراتيجيات ومبادو وقيم لتنمية وتطنوير سنمات القينادة

يننال موضنوع الكفناءة  القيادينة فني النشنا  الرياضني فني  وتنظيم وادارة للوقت ورقابة ومن المتوقع أن

الجامعات  اهتماما اكبر في المستقبل وذلك نتيجة بعض األزمات التي سببتها والتناال تسنببها مسنتويات 

الفرق الرياضية ومن بين االزمات التي تواجه  هذه الفرق هي كيف يمكن جعل  اداء هذه الفنرق أفضنل 

 .والخاص لتحسين نوعية ومستوى  الرياضي من ناحية االعداد العام
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 مشكلة البحث : 2-1

في ؤل المتغيرات المتالحقة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتقنية المعاصرة التي نعايشها بكل  

تحدياته والتي أدت إلي تغيير الكثير من المفاهيم الخاصة تواجه الفرد العديد من المشكالت والصعوبات 

علي درجة توافقه مع متطلبات الحياة المختلفة لذا نحن بحاجة إلى قيادة حكيمة تتمتع  التي تسثر

بمستوى عاٍل من الكفاءة اإلدارية وقد أوجد التقدم التكنولوجي السريع عددا من المشكالت التي تواجه 

الالزمة  األفراد عند تفاعلهم مع مواقف الحياة المختلفة التي تستلام اكتساب الكثير من المهارات

 .للتفاعل الناجح في الحياة 

ويعتبر العمل اإلداري  من أهم األعمال التي يعلق عليها مستوى االداء والتطور ، وخصوصا في  

الجانب الرياضي نجد ان اختيار المالكات القيادية  من أصعب المهمات نظراو لما يتميا به من صفات 

ر من األعمال راجع إلى سوء اإلدارة في المقام األول، قل أن تجدها في غيره، ولذا فإن مرجع فشل كثي

العب قبل دخوله ميدان لمما يحتم على كل مدرب أن يراعي الضوابا والصفات التي يتصف بها ا

 .السباق والمنافسات 

وعلى الرغم من الدور المسثر للكفاءة القيادية  في أداء المدربين إال أنها لم تأخذ مكانتها لدى  

إدارة النشا  الرياضي في الجامعات ، إذ نالحظ أن هناك مناخ مضطرب داخل ساحات المهتمين ب

العبين ،  ومن خالل ا الع الباحثون لاللعب تختل فيه الكفاءة وتتعارض المصالح وتتسع الهوة بين ا

وجد ان هناك تباينا في مستوى  على مستوى اداء اداريي ومدربي النشا  الرياضي في جامعة كركوك

العبين في  الفرق الرياضية المشاركة في بطولة الجامعة اللعاب القوى  وإن هذه التباين  دفع لا اداء

المشاركين إلى الجمود والثبات بدال من التغيير والتطوير ،اذن  فالمالكات القيادية  هي التي تستطيع 

ون الخوض في هذا الباحث العبين عن  ريق فهم قيمهم وحاجاتهم  وعليه ارتأىلتضييق الهوة بين ا

 .الموضوع

 البحث : هدفا  2-0

 .التعرف على مستوى المالكات القيادية في اقسام وكليات جامعة كركوك -2

معرفة العالقة بين المالكات القيادية وانجاح اليات العمل االداري لدى أعضاء الكادر التدريبي  -2

 .القسام وكليات جامعة كركوك

 مجاالت البحث : 2-4

 .: المدربين واالداريين في وحدة النشا  الرياضي في جامعة كركوكيالمجال البشر2 -2-4

 .2352/  4/ 23الى    2352/ 3/  51: للمدة من المجال الزماني 2-4-1
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 .جامعة كركوك : الملعب الخارجي في المجال المكاني2-4-0

  

 الفصل الثاني

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-1

 منهج البحث : 1-2

 الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالءمته الدراسة الحالية. دماستخ     

 مجتمع البحث وعينته :  1-1

أشتمل مجتمع البحث على أعضاء المالك التدريبي في وحدة النشا  الرياضي في جامعة كركوك       

دلة ,كلية  ب الموزعة على كليات  )االدارة واالقتصاد ، التربية، االداب، كلية الطب، كلية الصي

االسنان ,كلية السياحة ,كلية التربية االساسية مع استبعاد قسم التربية التربية الرياضة ، كلية 

العلوم ,كلية العلوم السياسية ( وقد تم اختيار العينة بصورة عمدية ممن يحملون شهادة الماجستير 

لرياضي  المركاي في جامعة ضافة الى الكادر الرياضي التابع  الى وحدة النشا  ااوالدكتوراه 

( 52( فردا من حملة الماجستير و)22( فردا بواقع )33وقد بلغ  مجموع مجتمع البحث ) كركوك

( لم  يشاركو في  2( منهم للتجرية االستطالعية  و) 1الباحثون )  عضوا من حملة الدكتوراة  واستبعد

من المجتمع االصلي بعد  (%31(  وشكلت نسبة العينة )35التجربة واصبحت عينة البحث) 

 ( افراد كما ذكرنا . 7استبعاد) 

 :أداة البحث 1-0

 :مقياس المالكات القيادية  1-0-2

 43الباحثون على  مقياس المالكات القيادية للمدربين الذي قام بأعداده )سليم جاار(ويتكون من  أعتمد

اعتمد على الفقرات التي  ون(فقرة الن الباحث 33فقرة وبعد عرضه على الخبراء اصبحت فقراته )

( عبارة  51فاكثر. ويشمل المقياس بعدين االول :  االهتمام باألداء ) العمل (  ) %71حققت نسبة 

( عبارة ويتضمن المقياس الخاص باألداء ) العمل( 51والبعد الثاني واالهتمام بالرياضيين )العالقات( )

   }33،  27،  24،  22،  23،  52،  52،  51  ،54،  52،  53،  2،  1،  3،  2{عبارات أرقام   

،  53،  55،  3،  7،  2، 4،  5{كما يتضمن المقياس الخاص بالرياضيين ) العالقات( عبارات أرقام : 

و ، أحياناو } 22،  23،  22،  21،  23،  25،  53،  57 . ويتكون المقياس من  ثالث بدا ل هي ) غالبا

(  درجة   وألجل استخدام هذا المقياس  5 – 3ها درجات تتراوح بين  ) ( وحددت ل5، نادراو ( ملحق  )

الباحثون بإجراءات للتأكد من إمكانية استخدام هذا  في التعرف على المالكات القيادية للمدربين قام

 المقياس من خالل التأكد من صدقة وثباته.
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 االسس العلمية للمقياس: 1-4

 الصدق  : 1-4-2

على الصدق الظاهري  الباحثون كد من قدرة المقياس على قياس متغيرات البحث اعتمدمن اجل التأ    

واكدو صالحيته  وذلك بعرض المقياس على عدد من الخبراء والمختصين في مجال العلوم الرياضية

 . %23بنسبة 

 الثبات:  1-4-1

 أ. طريقة ألفا كرونباخ:

، إذ إن معامل التجانإل Alfa Cronbachعادلة ألفا تم استخراا معامل التجانإل الداخلي باستعمال م   

والستخراا الثبات بهذه الطريقة ،المستخرا بهذه الطريقة يعطينا تقديراو جيداو للثبات في أكثر المواقف

( استمارات بشكل عشوا ي من استمارات عينة التحليل اإلحصا ي، ثم استعملت معادلة ألفا 1سُحبت )

(، وؤهر أن قيمة معامل االرتبا  دالة 3.77ثبات للمقياس الحالي )كرونباخ، وقد بلغ معامل ال

و، وهو معامل ارتبا  يمكن الركون إليه.  إحصا يا

 التجربة االستطالعية:  1-1

الباحثون بأجراء التجربة االستطالعية قبل التطبيق النها ي للبحث بوقت مال م للبحث وذلك من  قام   

( العبين من خارا عينة البحث من المدربين 1كونة من )خالل تطبيق المقياس، على عينة م

لغرض تهي ة  2352/ 3/ 23في الجامعة بتاريخ  ين في وحدة النشا  الرياضي المركاواالداريي

أسباب النجاح عند تطبيق االختبار الر يسي على عينة البحث وبغية التعرف على مدى مناسبة فقرات 

أ أو  صعوبة عند التطبيق خالل االختبار الر يسي للبحث من المقياس لعينة البحث وتالفيا ألي خط

 الباحثون أن فقرات المقياس مناسبة  للعينة . جانب آخر،  ووجد

  :تطبيق أداة البحث   1-6

( إداريا ومدربا، بعد تاويدهم بالتعليمات 35تم تطبيق أداة البحث على عينة البحث األساسية البالغة )   

الباحثون بعينة البحث اثناء اقامة بطولة  ىوقد التق 2352/  4/  5ة. بتاريخ ن األداحول كيفية اإلجابة ع

على مالعب جامعة كركوك  وشكلت  5/4/2352بالعاب الفرقية   التي اقيمت بتاريخ  جامعة كركوك

افراد لم يدخلو ضمن التجربة الر يسية عن  3من المجتمع االصلي بعد استبعاد  %31نسبة العينة 

ركة في البطولة .ووزعت الباحثون المقياس على عينة البحث قبل بدا السباق بساعة  وقد بلغ المشا

 ( دقيقة. 23الامن المستغرق في اإلجابة عن األداة ما يقارب )
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 :الوسائل اإلحصائية  1-7

 :( spssالباحثون  الوسا ل اإلحصا ية اآلتية من الحقيبة االحصا ية ) استخدم

 . ا. النسبة الم وية

 .ب. اختبار )ت( 

 .ا. معامل ارتبا  بيرسون 

 هـ. معادلة جتمان لحساب الثبات.

 .( لحساب الثبات aو. معامل ألفا )

 .ح. التحليل ألعاملي 

 الفصل الثالث

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-0

 تم عرض النتا ج ومناقشتها على وفق أهداف البحث وكاالتي :    

خراا القيم اإلحصا ية اآلتية ) الوسا الحسابي ، واالنحراف المعياري ، والوسيا الباحثون باست قام    

، ومعامل االلتواء ، ومعامل اإلختالف ( لمستوى الكفاءة  القيادية لدى أعضاء المالك التدريبي في 

ألبعاد المقياس الخمسة وكما  2وحدة النشا  الرياضي في جامعة كركوك كما تم استخراا قيم كــا 

 أتي :ي

 (2الجدول )

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط وقيمة معامل االلتواء

 لفقرات الكفاءة  القيادية اإلدارية لدى  اداري ومدربي وحدة النشاط الرياضي في جامعة كركوك

 س    الفقرات ت

  

 ع

 

 معامل االلتواء و

 2.33 - 1 3.72 1.44 أتأكد من ان كل العب يعمل حسب قدراته 2

 2.52 1 3.22 1.12 أفسر أساليب وخطا اللعب لكل العب 1

 2.53 - 1 3.27 1.13 أعطي أنتباهاو خاصا لتصحيح أخطاء كل العب 0

 5.35 4 3.17 4.21 أتأكد من ان الالعبين يفهمون دوري ضمن الفريق 4

 2.35 4 3.25 1.45 أعطي التعليمات لكل العب على انفراد حول مهارات اللعبة 1

 3.22 - 4 3.22 4.24 أتوقع ما يجب عمله مقدما 6

 5.44 - 1 3.13 1.72 أتوقع ان كل العب سيحمل مسسولية الواجب حتى النهاية 7
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( والمتعلق بالفقرة األولى } أتأكد من إن كل العب يعمل حسب قدراته { إنها ذات 5من الجدول ) بيني

 -( ، كما أن قيمة معامل االلتواء بلغت )3.72( بانحراف معياري )4.14وسا حسابي مقداره )

( . أما الفقرة الثانية } أفسر أساليب وخطا اللعب لكل العب { فإنها ذات وسا حسابي مقداره  2.33

 ( .  2.52( ، كما أن قيمة معامل االلتواء بلغت ) 3.22( بانحراف معياري )4.22)

وفي الفقرة الثالثة } أعطي إنتباها و خاصا و لتصحيح أخطاء كل العب { فإنها ذات وسا حسابي 

( . أما في الفقرة الثالثة  2.53 -( ، كما أن قيمة معامل االلتواء ) 3.27( بانحراف معياري )1.13)

 5.23 - 1 3.22 1.71 أشير الى نقا  الضعف والقوى لدى كل العب 3

 2.23 - 1 3.27 1.13 أعطي تعليمات محددة لكل العب حول ما يجب عمله في أي ؤرف 2

 5.7 4 3.23 1.34 اشرح كيفية مساهمة الالعب بأنها تكمل عمل المجموعة 53

55 
اخذ رأي الالعبين حول استراتيجيات اللعب في مباريات تنافسية 

 محددة
1.73 3.42 1 - 5.34 

 5.34 - 1 3.42 1.73 اسمح لالعبين بالمشاركة في اتخاذ القرار 52

 3.22 4 3.12 1.52 هم حول  رق إدارة التدريبأشجع الالعبين في اقتراحات 53

 3.14 - 4 3.22 4.33 اسمح لالعبين بمحاولة تطبيق  ريقتهم حتى لو كانوا على خطأ 54

 5.55 - 4 3.27 4.71 اخذ رأي الالعبين حول المواضيع الهامة في التدريب 51

 2.45 - 1 3.22 1.13 اسمح لالعبين بالعمل حسب سرعتهم الخاصة 52

 3.42 4 3.72 1.53 اسمح لالعبين بتحديد خطا اللعب التي يمكن استخدامها في المباراة 57

 3.22 - 4 3.72 3.34 أتكلم بأسلوب وبلهجة ال تسمح بالسسال 53

 3.13 4 3.13 1.32 أساعد الالعبين في حل مشاكلهم الشخصية 52

 3.22 - 1 3.32 1.25 أساعد أعضاء المجموعة في حل النااعات بينهم 23

 5.34 - 1 3.42 1.73 أهتم بالمصالح الشخصية لالعبين 25

 5.33 - 1 3.23 1.72 أقدم معروفا شخصيا لالعبين 22

 3.22 4 3.12 4.52 أعبر عن مشاعري التي اشعر بها تجاه الالعبين 23

 3.23 4 3.25 1.53 أشجع الالعبين على ان يثقوا بي 24

 5.2 - 1 3.11 1.73 ي وبين الالعبينأشجع العالقات الغير رسمية بين 21

 2.35 4 3.25 1.45 أدعوا الالعبين الى منالي 22

 2.35 4 3.25 1.45 أمدح أداء الالعب الجيد أمام اآلخرين 27

 2.53 - 1 3.27 1.13 أخبر الالعب عندما يسدي أداء جيدا 23

 5.27 - 1 3.27 1.12 أتأكد من مكافأة الالعب على األداء الجيد 22

 5.2 4 3.11 1.22 أعـبر عــن استحساني عـندما يكــون الالعب ممياا و ) ممتاز ( 33
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( 1.21} أتأكد من أن الالعبين يفهمون دوري ضمن الفريق { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي )

} أعطي  ( .وفي الفقرة الرابعة 5.35( ، كما أن قيمة معامل االلتواء بلغت ) 3.17بانحراف معياري )

( 1.45التعليمات لكل العب على إنفراد حول مهارات اللعبة { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي )

( .أما في الفقرة الخامسة } أتوقع ما 2.35( ، كما أن معامل االلتواء بلغ) 3.25بانحراف معياري )

ا أن معامل ( ، كم3.22( بانحراف معياري )4.24يجب عمله مقدما و { فإنها ذات وسا حسابي )

( . وفي الفقرة السادسة } أتوقع ان كل العب سيحمل مسسولية الواجب حتى  3.22 -االلتواء بلغ ) 

( ، كما أن معامل االلتواء 3.72( بانحراف معياري )4.13النهاية { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي )

دى كل العب { فقد بلغت قيمة ( أما في الفقرة السابعة } أشير الى نقا  الضعف والقوى ل 5.27بلغ ) 

( .وفي  5.44 -( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.13( بانحراف معياري )1.72الوسا الحسابي )

الفقرة الثامنة } أشير إلى نقا  الضعف والقوى لدى كل العب { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي 

( . وفي الفقرة التاسعة  5.23 -)  ( ، كما أن معامل االلتواء بلغ3.22( بانحراف معياري )1.71)

} أعطي تعليمات محددة لكل العب حول ما يجب عمله في أي ؤرف { فقد بلغت قيمة الوسا 

( . في حين إن  2.23 -( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.27( بانحراف معياري )1.13الحسابي )

المجموعة { فقد بلغت قيمة الوسا الفقرة العاشرة } اشرح كيفية مساهمة الالعب بأنها تكمل عمل 

 ( .  5.23( ، كما أن قيمة معامل االلتواء بلغت ) 3.22( بانحراف معياري )1.21الحسابي )

وفي الفقرة الحادية عشر } اخذ رأي الالعبين حول استراتيجيات اللعب في مباريات تنافسية محددة { 

( ، كما أن معامل االلتواء بلغ  3.23( بانحراف معياري )1.34فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي )

( . وفي الفقرة الثانية عشر } اسمح لالعبين بالمشاركة في اتخاذ القرار { فقد بلغت قيمة الوسا  5.7) 

( .وفي الفقرة  3.223( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.42( بانحراف معياري )1.53الحسابي )

تهم حول  رق إدارة التدريب { فقد بلغت قيمة الوسا الثالثة عشر } أشجع الالعبين في اقتراحا

( . وفي  5.34 -( ، كما أن قيمة معامل االلتواء بلغت ) 3.42( بانحراف معياري )1.73الحسابي )

الفقرة الرابعة عشر } اسمح لالعبين بمحاولة تطبيق  ريقتهم حتى لو كانوا على خطأ { فقد بلغت قيمة 

( . وفي الفقرة  5.7( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.23ف معياري )( بانحرا1.34الوسا الحسابي )

الخامسة عشر )اخذ رأي الالعبين حول المواضيع الهامة في التدريب { فقـد بلغت قيمة الوسا 

( . وفي الفقرة  5.34 -( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.42( بانحراف معياري )1.73الحسابي )

لالعبين بالعمل حسب سرعتهم الخاصة { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي  السادسة عشر } اسمح

( وفي الفقرة السابعة عشر  3.22( ، كما أن معامل االلتواء بلغ   ) 3.12( بانحراف معياري )1.52)

} اسمح لالعبين بتحديد خطا اللعب التي يمكن استخدامها في المباراة { فقد بلغت قيمة الوسا 
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( . أما في الفقرة  2.12( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.71بانحراف معياري )( 4.23الحسابي )

( 4.33الثامنة عشر } أتكلم بأسلوب وبلهجة ال تسمح بالسسال { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي )

( .  وفي الفقرة التاسعة عشر  3.14 -( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.22بانحراف معياري )

( بانحراف 3.71الوسا الحسابي ) شاكلهم الشخصية { فقد بلغت قيمةالالعبين في حل م } أساعد

(. وفي الفقرة العشرون } أساعد أعضاء  5.55 -( ، كما أن معامل االلتواء بلغ )3.27معياري )

( 3.22( بانحراف معياري )1.13المجموعة في حل النااعات بينهم { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي )

( . كما إن الفقرة الحادية والعشرين } أهتم بالمصالح  2.45 -ا أن معامل االلتواء بلغ   ) ، كم

( ، كما أن 3.72( بانحراف معياري )1.53الشخصية لالعبين { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي )

{ فقد ( . وفي الفقرة الثانية والعشرين } أقدم معروفا شخصيا لالعبين  3.42معامل االلتواء بلغ ) 

 -( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.72( بانحراف معياري )1.44بلغت قيمة الوسا الحسابي )

( . في حين إن الفقرة الثالثة والعشرين } أعبر عن مشاعري التي اشعر بها تجاه الالعبين { فقد  2.33

( .  3.21لتواء بلغ ) ( ، كما أن معامل اال3.72( بانحراف معياري )4.32بلغت قيمة الوسا الحسابي )

وفي الفقرة الرابعة والعشرين } أشجع الالعبين على ان يثقوا بي { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي 

( . وفي الفقرة الخامسة  3.73( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.23( بانحراف معياري )1.52)

فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي والعشرين } أشجع العالقات الغير رسمية بيني وبين الالعبين { 

( .وفي الفقرة السادسة  2.25( ، كمـا أن معامل االلتواء بلـغ ) 3.72( بانحراف معياري )4.12)

( بانحراف معياري 3.34والعشرين } أدعوا الالعبين الى منالي { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي )

. وفي الفقرةالسابعة والعشرين } أخبر (  3.22 -( ، كما أن قيمة معامل االلتواء بلغت ) 3.72)

( ، 3.13( بانحراف معياري )1.32الالعب عندما يسدي أداء جيدا { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي )

( . وفي الفقرة الثامنة والعشرين } أخبر الالعب عندما يسدي أداء  3.13كما أن معامل االلتواء بلغ ) 

( ، كما أن معامل االلتواء 3.32( بانحراف معياري )14.25)جيدا { فقـد بلغت قيمة الوسا الحسابي 

وفي الفقرة التاسعة والعشرين } أتأكد من مكافأة الالعب على األداء الجيد { فقد بلغت  ( 3.22 -بلغ ) 

( .  5.33 -( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.23( بانحراف معياري )1.72قيمة الوسا الحسابي )

( 1.73ون } أهتم بالمصالح الشخصية لالعبين { فقد بلغت قيمة الوسا الحسابي )وفي الفقرة الثالث

 (  . 5.34 -( ، كما أن معامل االلتواء بلغ ) 3.42بانحراف معياري )
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 (1جدول )

 يبين االختبار التائي لداللة الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي

 أعضاء المالك التدريبي القسام وكليات جامعة كركوكلفقرات مقياس المالكات القيادية لدى  

 

 

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

القيمة التائية 

 المحسوبة

القيمة التائية 

 الجدولية

23 74.22 23.23 3.31 31.324 3.22 

 

لوسا الفرضي البالغ ( كانت اكثر من ا74.22لنا من الجدول أعالة بأن قيمة الوسا الحسابي ) تبيني   

( لدى العينة مما يدل على امتالكهم كفاءة قيادية  عالية لذا نجد بأن القيم المحسوبة قد كانت 23.23)

( مما يدل على 3,31( على التوالي ومستوى داللة )27أكبر من الجدولية عند درجة درجات الحرية )

 وجود فروق معنوية بين الدرجات المحسوبة والجدولية . 

عررض نترائج العالقرة برين مسرتوى المالكرات القياديرة ونجراح اليرات العمرل االداري لردى أعضرراء  0-1

 الكادر التدريبي القسام وكليات جامعة كركوك: 

علنى العالقنة بنين مسنتوى  لهندف الثناني المتضنمن التعنرفاعرض النتنا ج ومناقشنتها علنى وفنق  يتم   

المالك الرياضني فني وحندة النشنا  الرياضني فني جامعنة  الكفاءة  القيادية  ومستوى االداء لدى أعضاء

 ( :  3كركوك وكما مبين بالجدول )

 (0جدول )

 يبين قيمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية

 وقيمة )ر( و )ت( المحتسبة والجدولية لمستوى المالكات القيادية ومستوى االداء 

 ع س المتغيرات
 )ر(

 المحتسبة

 )ر(

 الجدولية

 )ت(

 المحتسبة

 )ت(

 الجدولية

 2.172 32.321 مستوى االداء
1.322 3.314 1.252 2.22 

 1.221 73.253 الكفاءة القيادية

          

 (17وعند درجة حرية ) 3.31نسبة خطأ 

(  وبانحراف معياري  32.321( إن الوسا الحسابي لمستوى  األداء بلغ )  3يتبين من الجدول )      

( وبانحراف معياري  73.253(  فيما بلغ الوسا الحسابي لمستوىالمالكات القيادية )  2.172قدره ) 

(  وهي اصغر من ) ر( 3.314( و) ر( ألجدوليه ) 1.322(  وقيمة ) ر( المحتسبة )  1.221قدره ) 

المحتسبة وهذا يبين وجود ارتبا  معنوي والذي يعاز نتا ج االختبار التا ي على وجود فروق ذات 
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(  وهي اكبر من 1.252لة معنوية بين المالكات القيادية ومستوى االداء فقد بلغت ) ت ( المحتسبة )دال

ويعود سبب حصول المالكات  القيادية لالداريين وللمدربين الن هذا ، ( 2.22القيمة الجدولية والبالغة )

غاية معينة، ويتحقق  يعكإل مدى اهتمام المدرب بتحديد  بيعة التفاعالت بين أعضاء الفريق لتحديد

ذلك عن  ريق التخطيا والجدولة والنقد واألفكار المبتكرة  والمباداة وتنظيم العمل كما انه يعكإل دور 

 المدرب الذي يفضل فيه ان يكون دور الالعبين محدداو و لكي يتم توجيههم نحو تحقيق األهداف.

لمدرب بمشاعر الالعبين والنطاق الذي أما ما يخص العالقات اإلنسانية فهو يعكإل مدى اهتمام ا    

يفضل إن تتصف به العالقات بينه وبين الالعبين إذ تكون العالقات مبنية على الثقة المتبادلة واحترام 

 أفكار الالعبين واالهتمام بمشاعرهم إذ يكون مناخ العمل جيد واالتصاالت باتجاهين.

ن وجهة نظر الباحثون الى قدرته  على تنفيذ أما حصول المالكات القيادية على متوسا عالي يعود م

المهام الموكلة اليه  بفعالية فهو يولي ثقته العالية بهم ويكون على قناعة من أنهم قادرون على تدريب 

أنفسهم فيقوم باالبتعاد قدر اإلمكان عن مراقبتهم كما يسمح لهم بالمشاركة في وضع البرامج التدريبية 

لتي تهم الالعبين من خالل االستماع إلى مقترحاتهم .  بحيث يلام الالعبين وفي اتخاذ بعض القرارات ا

بإتباعها وفق تصوراته الشخصية إذ يبقى على اتصال مستمر وقريب مما يدور حوله بهدف ضمان ما 

خططه ونظمه ثم تنفيذه، إن النجاح يقاس على أساس إنجاز المهام بشكلها المطلوب أما الفعالية فتقاس 

س االستثمار األمثل لقدرات العاملين في التنظيم ألداء مهامهم. فالمدرب هنا يواجه معادلة على أسا

صعبة تضم العديد  المتغيرات بحيث ال تنحصر بالالعبين والمدرب نفسه بل تمتد إلى اإلدارة أيضاو 

 لذلك  يضطر المدرب إلى عدم االهتمام باألداء والعالقات اإلنسانية وهنا يشير )إبراهيم

انه  يمكن القول أن الفرد ال يصبح قا دا نتيجة توافر أي من الصفات الشخصية فيه  ( 1)5272الغمدي،

بل أن نما و بيعة الصفات الشخصية للقا د يجب إن تتالقى مع الصفات الموجودة وأوجه نشا  

ة واألدوار وأهداف الجماعة التي يقودها فجميع الدراسات تركا على الموقف الذي تتفاعل فيه القياد

 التي يقومبها أفراد الجماعة فيها  .

و (2)،  2334ويشير ) فا ق حسين أبو حليمة ، و وفنيا الى  أن المدرب القا د التنفيذي ألعداد العبيه بدنيا

و بحيث يتماشى مع ميولهم ورغباتهم وفقا لقواعد عملية وعلمية تربوية سليمة لتحقيق أعلى  وتربويا

 مكنة.المستويات الرياضية الم

                                                

)1 (إبراهيم الغمدي, السلوك اإلداري والعالقات العامة, اإلسكندرية: دار الجامعات المصرية،الملتقي الدولي الثالنث حنول 

. 33،ص2331 ،نوفمبر ،بسكرة ،حمد خيضر جامعة م ،كلية العلوم االقتصادية والتسيير ،تسيير المسسسات  
 

 

 )2( فا ق حسين أبو حليمة ؛ الحديث في اإلدارة الرياضية ،  5 : ) دار وا ل للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 2334 (
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ويرى ) مفتي إبراهيم (  أن إنجاز عمليات التدريب الرياضي ونجاحها يعتمد في األساس على توافر 

خصا ص وسمات وقدرات ومعارف ومهارات محددة لدى المدربومن خالل هذه المهارات يتمكن 

المدرب من التعامل مع كل فرد ويعمل على تطوير شخصيته من خالل المسهالت البدنية الجيدة 

 باإلضافة إلى السمات النفسية التي تطلبها الفعالية. 

وأكد كذلك على أن تحقيق مستويات عالية في المجال الرياضي يتطلب درجات معينة في السمات 

 الشخصية محددة .

 الفصل الرابع

 :االستنتاجات والتوصيات -4

 :االستنتاجات 4-2

 والمدربين ومستوى االداء  . ينوجود عالقة ارتبا  بين المالكات القيادية لالداري -5

يمتاز المدربون واالداريون بمستوى عالي في الكفاءة  القيادية من خالل  توجيه الالعبين وإرشادهم  -2

 إلى الطريق الصحيح.

 التوصيات : 4-1

ضرورة التأكيد على الكفاءة  القيادية لالداريين وللمدربين والعمل على خلق المناخ المناسب لتطور  -5

 ه الحالة بما يخدم األداء.هذ

ضرورة العمل على تأهيل المدربين من خالل فتح دورات تدريبية في الجوانب الفنية واإلدارية  -2

 والنفسية فضال عن الجوانب الخططية والتدريبية.

العمل على إجراء المايد من الدراسات في المجال الكفاءة  القيادية للمدربين في األنشطة الرياضية -3

 ختلفة.الم

 المصادر

دار الجامعات  ، اإلسكندرية،    السلوك اإلداري والعالقات العامة:  إبراهيم الغمدي -5

 ،كلية العلوم االقتصادية والتسيير ، الملتقي الدولي الثالث حول تسيير المسسسات  5272المصرية،

 .2331نوفمبر  ،كرة ،  جامعة محمد خيضر 

دار وا ل للنشر والتوزيع ، عمان ،  ، 5،   اإلدارة الرياضية الحديث في  :  حليمة فا ق حسين أبو  -2

 . 2334األردن ، 
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