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Coach’s Leadership Behavior and its Relationship with Volleyball Players Team Cohesion of some Clubs
in Sétif (seniors classes)
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الملخص
 واثره في تمأسك الفريق الريأضي،هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين السلوك الذي يمكن ان ينشأ بين المدرب والعبيه
 وتم اختيأر عينة عشوائية من الالعبين صنف اكأبر ينشطون ضمن اندية والية جيجل لكرة الطأئرة قدر عددهم،لالعبي كرة الطأئرة
، واستخدام البأحث المنهج الوصفي وذلك لتمأشيه مع هدف الدراسة.) العبين عشوائيأ08(  حيث اخذنأ من كل نأد،) العبأ40( ب
، ومقيأس تمأسك الفريق الريأضي، السلوك القيأدي للمدرب في االنشطة الجمأعية،ومن ادوات جمــع البيـأنـأت المستخدمة مقيأس
 وجود، وجود عالقة ذات داللة إحصأئية بين درجة تحفيز المدرب ومستوى تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة:وخلصت النتأئج إلى
 وجود عالقة ذات داللة إحصأئية بين،عالقة ذات داللة إحصأئية بين التدريب بأإلرشأد ودرجة تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة
.التقدير االجتمأعي ودرجة تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة
. كرة الطأئرة، تمأسك فريق، المدرب، السلوك القيأدي:الكلمات المفاتيح
Résumé
L'étude visait à connaître la relation entre le comportement qui peut survenir entre l'entraîneur et ses
joueurs et son impact sur la cohésion de l'équipe sportive de joueurs de volley-ball, et un échantillon aléatoire
de joueurs a été choisi, la plus grande classe active dans l'État des clubs de volley-ball de Jijel, le nombre
d'entre eux est (40) joueurs, où nous avons pris de chacun Joueurs du club (08) au hasard. Le chercheur a
utilisé l'approche descriptive pour l'adapter au but de l'étude. L'un des outils de collecte de données utilisé est la
mesure du comportement de leadership de l'entraîneur dans les activités de groupe et la mesure de la cohésion
de l'équipe sportive. Les résultats ont conclu: Il existe une relation statistiquement significative entre le niveau
de motivation de l'entraîneur et le niveau de cohésion de l'équipe de volleyball, Il existe une relation
statistiquement significative entre la formation des entraîneurs et le degré de cohésion de l'équipe de volley-ball.
Il existe une relation statistiquement significative entre l'estimation sociale et le degré de cohésion de l'équipe de
volleyball

Mots-clés : Comportement de leadership, entraîneur, cohésion d'équipe, volleyball
Abstract
The study aims to know the relationship between the behavior that can arise between the coach and his
players and its impact on the cohesion of the sports team of volleyball players, and a random sample of players
was chosen, the largest class active in the state of Jijel volleyball clubs, the number of them is (40) players,
where we took from each Club (08) players randomly. The researcher used the descriptive approach to match it
with the aim of the study. One of the data collection tools used is the measure of leadership behavior of the
coach in group activities and the measure of cohesion of the sports team. The results concluded:There is a
statistically significant relationship between the coach's motivation level and the level of cohesion of the
volleyball team. There is a statistically significant relationship between coaching training and the degree of
cohesion of the volleyball team. There is a statistically significant relationship between social estimation and the
degree of cohesion of the volleyball team.

Keywords. Leadership behavior, coach, team cohesion, volleyball

2022-01  العدد19 اجملدل

263

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

السلوك القيادي للمدرب وعالقته بامتسك فريق لعيب كرة الطائرة لبعض أندية ولية سطيف (صنف الاكبر)

مقدمة

السيكولوجية من اجل تحديد نجأح مدرب او توقع طبيعة
حكم مثال لذا فمتطلبأت ريأضة النخبة تدفع النفسأنيين
لدراسة المعطيأت السيكولوجية لشخصية المشأركين،
فأالعتمأد على الخصأئص السيكولوجية لتحديد الشخصية
الريأضية سواء اكأن مدربأ او استأذا او مشأركأ ،فلفظ
الشخصية كـثيرا مأ نقصد به تصرفأت االستأذ ومعأمالته دون
التطرق لصفأت ظأهرية كشكله وهذا القصد هو اال كـثر صوابأ
في تحديد شخصية الريأضي خأصة المدربين ( .اسأمة كأمل
راتب ،1990،ص.)42
إن تمأسك الجمأعة الريأضية (الفريق الريأضي) يمثل
الظواهر االسأسية بأستمرار الالعبين في عضوية الفريق
الريأضي ،إذ ان التمأسك هو الخيط الذي يربط بين اعضأء
الفريق والذي يبقى على العالقأت بين مختلف افراده.
ومن المشكالت الرئيسية التي تواجهنأ محأولة
الوقوف على االسبأب التي نؤدي إلى تمأسك الفريق الريأضي،
فكـثيرا مأ نالحظ اختالفأ واضحأ بين الفرق الريأضية المتعددة
من حيث تمأسك افراد كل فريق وإقبألهم على التدريب
وانتظأمهم في االشتراك في المنأفسأت الريأضية في العديد
المبأريأت.
كيف لنأ ان نفسر ظأهرة عدم قدرة الفريق الريأضي
على االحتفأظ بألتعأون التأم بين افراده ،ومأ الذي يمكن ان
يفسر الهزائم المتتألية التي يقأبلهأ فريق ريأضي يتكون من
عدد كبير من الالعبين الممتأزين ،في حين ان هنأك بعض
الفرق التي تتميز بتواضع مستوى العبيهأ تحقق نتأئج افضل.
(سعد جالل ،محمد عالوي ،1988 ،ص )453
لعل مأ يقف حأليأ كعأئق في طريق المدربين هو
كيفية الحفأظ على روح الفريق وتمأسكه ،وفي خلق دوافع
وعوامل تسأهم في الرفع من مردود الالعبين تؤدي الى تحقيق
نتأئج ايجأبية اثنأء المنأفسأت ،وهذا مأ ادى بنأ إلى دراسة
طبيعة وابعأد هذه العالقة انطالقأ من التسأؤالت التألية:
*هل هنأك عالقة بين السلوك القيأدي للمدرب
ودرجة تمأسك الفريق الريأضي لالعبي كرة الطأئرة؟
* هل توجد عالقة ذات داللة إحصأئية بين درجة
تحفيز المدرب ومستوى تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة؟
* هل هنأك عالقة ذات داللة إحصأئية بين التدريب
بأإلرشأد ودرجة تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة؟

من اهم العوامل التي تسأعد على نجأح عملية
التدريب واالرتقأء بمستوى الريأضيين نحو االفضل نجد
المدرب الذي يعد من الشخصيأت التي تملك فـلسفة خأصة ،
تملي عليه بعض الواجبأت ،والصفأت ،والخصأئص المعينة
التي ينبغي على هذا االخير ان يتحلى بهأ ويزاولهأ ،فألمدرب
اليوم في عالقته مع الالعبين يشكلون وحدة متكأملة تتفرع
منهأ فروع ،ومميزات تخص افراد الفريق الريأضي في مشواره
التنأفسي ،وذلك لتحقيق االهداف المسطرة  ،ويوصف
المـدربون في كـثير من االحيـأن بألحـزم والصرامة ،وغألبأ مأ
يحتل المدرب مكأنة عألية في نفوس افراد الفريق الريأضي
الذي يدربه  ،وتظهر اهمية الدور الذي يلعبه في مدى تحقيق
الفوز واالنتصأر مع الفريق(عروسي،2014،ص.)47
اراد البحث ان يبرز االهمية الكبرى ودور كل من
التحفيز والتقدير االجتمأعي ،والتدريب ،واإلرشأد ،وتأثيرهم
على تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة  ،وهذا ال يعني ان مأ
قمنأ به هو الحل المبتغى بل يعد البحث انطالقأ لمحأولة
البحث الدقيق في هذا المجأل وخطوة من اجل االهتمأم
بمثل االسأليب المنتهجة من قبل المدربين نظرا الهميتهم
(االسلوب التحفيزي  ،اسلوب التدريب بأإلرشأد ،اسلوب
التقدير االجتمأعي ) وعدم االقتصأر على الجأنب البدني وعلى
هذا االسأس نضع بين يدي القأرئ بحثنأ المتواضع في هذا
المجأل الواسع والخصب لعله يكون دعوة لالهتمأم بهذا
المجأل الحيوي.
ا إلشكاليةيظهر المفهوم المعأصر للممأرسة الريأضية بوضوح
بأنهأ ليست القدرات الحركية المتقنة وحدهأ هي التي تحقق
النتأئج العألية ولكن تتدخل العديد من العنأصر النفسية التي
تربط بين حركة الفرد ومعطيأت شخصيته ،لذا نجد ان
المدربين ال يؤسسون تدريبأتهم على المعطيأت التكـتيكية
والبيو ميكأنيكية فحسب ،ولكن اصبح مركز اهتمأمهم هو
طبع الريأضي من اجل تفأدي الظواهر غير المرغوب فيهأ اثنأء
الممأرسة ،ويعتقدون ان إدارة اختبأراته التي تعتمد هذا
االتجأه هي وسيلة اكـثر نجأحأ من مالحظأت ال تعتمد على
طبع الريأضي ،كذلك هنأك من يعدون االولوية للخبرات
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* هل هنأك عالقة ذات داللة إحصأئية بين التقدير
االجتمأعي ودرجة تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة؟

 تفيد رؤسأء النوادي والمسيرين والمدربين فياكـتشأف السبل التي تؤدي إلى استقرار الفريق الريأضي وتوفير
الدعم في الوقت والمكأن المنأسبين.

الفرضية العامة:
* توجد عالقة ارتبأطية بين السلوك القيأدي للمدرب

تحديد المفاهيم والمصطلحات

ودرجة تمأسك الفريق الريأضي لالعبي كرة الطأئرة.

السلوك القيادي
عبأرة عن عالقة متبأدلة بين القأئد ومجموعة من
االفراد يتم من خاللهأ التأثير في سلوك االفراد من اجل
تحقيق اهداف الجمأعة( .إخالص محمد عبد الصمد ،مصطفى
حسين بأهي ،2004،ص )53

الفرضيات الجزئية
* توجد عالقة ذات داللة إحصأئية بين درجة
تحفيز المدرب ومستوى تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة.
* توجد عالقة ذات داللة إحصأئية بين التدريب
بأإلرشأد ودرجة تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة.
* توجد عالقة ذات داللة إحصأئية بين التقدير
االجتمأعي ودرجة تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة.

التدريب با إلرشاد
هو السلوك الذي يقوم به المدرب من خالل عمليتي
التدريب والمنأفسأت الريأضية ومأ يقوم به من توجيه وإرشأد
لهم وتحديده لواجبأت ومهأم كل العب.

اهداف البحث :تهدف هذه الدراسة إلى

التقدير الجتماعي

 معرفة طبيعة ودرجة العالقة الموجودة بين نظأمالمكأفأة المأدي والمعنوي وتمأسك الفريق الريأضي لالعبي
كرة الطأئرة.
 إبراز العالقة بين التدريب بأإلرشأد ودرجة تمأسكفريق العبي كرة الطأئرة.
 محأولة تسليط الضوء على طبيعة العالقة بينالتقدير االجتمأعي ودرجة تمأسك فريق العبي كرة الطأئرة.

يرتبط بألسلوك الذي يمكن ان ينشأ بين المدرب
والعبيه ومدى اهتمأمه بهم ،وتقديره لهم ،ومسأعدتهم على
حل مشأكلهم ،والقدرة على إشأعة جو من اال لفة والود بين
االعبين
وحرصه على تمأسك الفريق.
تحفيز المدرب

اهمية البحث :تتمثل اهمية البحث فيمأ يلي:

هو مقدار مأ يوفره المدرب الريأضي لالعبيه من حوافز
مأدية او معنوية مقأبل االداء الريأضي المتميز ووضعه نظأم
للمكأفأة في حألة الفوز كوسيلة لدعم وتعزيز االداء الريأضي
الجيد لالعبين( .محمد حسن عالوي ،1998،ص)395-394

 إعطأء صورة واضحة حول تأثير الحوافز المأديةوالمعنوية التي يوفرهأ المدرب الريأضي لالعبيه على استقرار
الفريق الريأضي ،وبألتألي تعزيز االداء الريأضي والنتأئج
المرجوة.
 إبراز اهمية التحفيز في المجأل الريأضي وادراج شتىانواعه بطرق علمية مدروسة وعالقته بألتفأعل االجتمأعي.
 تقديم نظرة شأملة للمدربين والالعبين حول اهمالعوامل المؤثرة في تمأسك الريأضي.
 تفيد مدربي كرة الطأئرة في اختيأر االسلوبالمنأسب لخلق جو من اال لفة والود بين الالعبين.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

براهمي قدراوي

التماسك
قأمت إخالص محمد عبد الصمد ،ومصطفى حسين
بأهي بتعريف التمأسك نقال عن كارترايت وزانندر ( 1953
 )&cartwringhtعلى انه مفهوم يشير الى جأذبية الجمأعة
العضأئهأ ،ونقال عن (فستنجر واخرون )festinger et al
( )1950الذي عرف التمأسك على انه المجأل الكأمل للقوى
التي تعمل على االفراد لكي يظلوا في الجمأعة ،ولقد اوضحأ
ان هنأك قوتين هأمتين تؤثران على االعضأء لكي يظلوا في
الجمأعة وهمأ :االنجذاب إلى الجمأعة ووسأئل الضبط.
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(إخالص محمد عبد الصمد ،مصطفى حسين بأهي ،2004،
ص .)138

" عالقة التحفيز بدافعية ا إلنجاز لدى لعبي القسم
الوطني الول لكرة القدم الجزائرية "
وكان الهدف من البحث :إبراز الدور الحقيقي
للتحفيز بأنواعه في الوسط التنأفسي ،ومعرفة طبيعة ودرجة
العالقة الموجودة بين التحفيز ودافعية اإلنجأز لدى العبي
القسم الوطني االول ،بأإلضأفة الى إبراز اهمية التحفيز واثره
على مردود فرق البطولة.

المدرب
يقصد بألمدرب ذلك القأئد القوي الشخصية الكـفء
في عمله القأدر على ربط عالقأت متزنة بينه وبين افراد فريقه.
 يعد المدرب الريأضي من الشخصيأت التربوية التيتتولى دور القيأدة في عملية التربية والتعليم ،ويؤثر تأثيرا
كبيرا ومبأشرا في التطوير الشأمل والمتزن لشخصية الفرد
الريأضي( .قأسم حسن حسين ،1998 ،ص)79

المنهج المتبع هو المنهج الوصفي التحليلي ،وقد
اختأر البحث حجم العينة  80العبأ يمثلون فـرق مولودية
الجزائر ،اتحأد الجزائر ،شبأب بلوزداد ،اهـلي البرج ،وكأنت
نتأئج الدراسة كألتألي:
إثبأت وجود عالقة بين التحفيز بنوعيه المأدي
والمعنوي وعالقته بدافعية اإلنجأز الريأضي ،حيث توصل
خالل نتأئج الدراسة انه كلمأ كأن التحفيز قويأ كلمأ زادت
دافعية اإلنجأز الريأضي لالعبي كرة القدم الجزائرية ،وذلك
بزيأدة دافع إنجأز النجأح ودافع تجنب الفشل( .مقأق كمأل
)2007،

الدراسات السابقة والمشابهة
الدراسة الولى
 دراسة قوراية احمد ،2005 ،بمعهد التربية البدنيةوالريأضية بسيدي عبد هللا تحت عنوان:
"تاثير القيادة على مردود الرياضيين الجزائريين
دراسة وصفية لمالمح القائد الرياضي الرفيع المستوى"
كان الهدف من البحث :دراسة اسأليب القيأدة
واثرهأ على النتأئج الريأضية ،وإبراز فيمأ إذا كأنت هنأك عالقة
بين االسأليب القيأدية والنتأئج الريأضية ،وذلك بإجراء دراسة
ميدانية على  16مدربأ ريأضيأ ،وذلك للتحقق من فرضيأت
البحث الرامية إلى ان هنأك عالقة ارتبأطية بين عنأصر القيأدة
الريأضية ،والنتأئج المحصل عليـهأ في الفريق ،وكأن المنهج
المتبع المنهج الوصفي ،واستعمل البأحث االستبيأن كأداة
لجمع البيأنأت ،وكأنت نتأئج الدراسة كألتألي:

الدراســة الثالثة
دراسة عبد العزيز بن علي بن احمد السلمان،
 ،2002بكلية التربية بجأمعة الملك سعود.
تحت عنوان "السلوك القيادي للمدرب الرياضي
وعالقته بدافعية ا إلنجاز لدى لعبي ال لعاب الجماعية
بالمملكة العربية السعودية "
هدفت الدراسة إلى التعرف على السلوك القيأدي لدي
المدربين السعوديين والعرب وعالقته بدافعية اإلنجأز لدي
العبي بعض اال لعأب الجمأعية لفئة الدرجة االولى بأندية
المنطقة الشرقية بألمملكة العربية السعودية وكذلك التعرف
على مدي تأثير المتغيرات التألية( :الجنسية ،السن ،سنوات
الخبرة في مجأل التدريب ،طبيعة المهنة) على السلوك
القيأدي للمدربين ،ومدي تأثير المتغيرات التألية( :السن،
سنوات الخبرة في الممأرسة الريأضية) على دافعية اإلنجأز
لدي الالعبين.

هنأك عالقة ارتبأطية بين القيأدة الريأضية والنتأئجالمسجلة اثنأء الموسم الريأضي.
 هنأك عالقة ارتبأطية بين االسلوب الديمقراطيكأسلوب منتهج من طرف المدرب والنتأئج الريأضية للفريق.
ال توجد عالقة ارتبأطية بين االسلوب االوتوقراطيكأسلوب منتهج من طرف المدربين والنتأئج الريأضية للفريق.
(قوراية احمد.)2005 :
الدراســة الثانية:
دراسة مقأق كمال ،2007 ،بمعهد التربية البدنية
والريأضية بسيدي عبد هللا تحت عنوان:
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

براهمي قدراوي

استخدم البأحث المنهج الوصفي بأالسلوب المسحي،
ولجمع بيأنأت الدراسة وتحقيق اهدافهأ ،استخدم البأحث
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مقيأس السلوك القيأدي لمدربي اال لعأب الجمأعية من إعداد
ابو زيد ( )1990م الذي يشتمل علي ثمأنية ابعأد تمثل في
مجملهأ السلوك القيأدي لمدربي اال لعأب الجمأعية
وهي(:التدريب بأإلرشأد ،التقدير االجتمأعي ،التحفيز،
تسهيل االداء الريأضي ،المشأركة والسلوك الديمقراطي،
السلوك التسلطي ،االهتمأم بألجوانب الصحية ،العدالة)
،ومقيأس انمأط دافعية اإلنجأز لالعب الريأضي من إعداد
محمد حسن عالوي  1998ويشتمل على بعدين وهمأ (:دافع
إنجأز النجأح ،ودافع تجنب الفشل)،إضأفة إلى مقيأس ولس
( )Willisمن اقتبأس محمد حسن عالوي )1998م) لقيأس
دافعية اإلنجأز المرتبطة بألمنأفسة الريأضية.

دافع إنجأز النجأح ،وذلك لصألح الالعبين ذوي الخبرة
العألية من (16سنة فمأ فوق (مقأرنة بألالعبين ذوي الخبرة
المنخفضة من )5- 1سنوات).
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصأئية بين السنوسنوات الخبرة في مجأل التدريب وبين السلوك القيأدي
للمدربين.
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصأئية بين السنودافعية اإلنجأز الريأضي لدي الالعبين( .عبد العزيز بن علي
بن احمد السلمأن)2002 ،
التعقيب على الدراسات السابقة والمشابهة:
اوضحت الدراسأت السأبقة االسأليب القيأدية
(التحفيز ،االسلوب الديمقراطي ،االسلوب االوتوقراطي،
التدريب بأإلرشأد ،التقدير االجتمأعي) المنتهجة من قبل
المدربين والدافع لإلنجأز ،بأإلضأفة إلى التطرق إلى شخصية
المدرب الريأضي وإبراز وتوضيح مدى تأثيرهأ على تمأسك
الفريق الريأضي بألنسبة لال لعأب الجمأعية ،وبصفة خأصة
كرة القدم ،حيث لخصت معظم الدراسأت في هذا المجأل إلى
تحديد درجة العالقة الموجودة بين تلك االسأليب القيأدية
المنتهجة من قبل المدربين ودافعية اإلنجأز وبألتألي تأثيرهأ
على مردود ونتأئج الفرق الريأضية.
إن مأ نالحظه على هذه الدراسأت السأبقة انهأ
اقتصرت على بعض الريأضأت ممأ دفعنأ إلى إجراء دراسة تبين
تأثير تلك االسأليب القيأدية ودرجة تمأسك فريق كرة الطأئرة.
من خالل هذه المعطيأت السأبقة يتبين لنأ الجديد
الذي جأءت به الدراسة الحألية ،والمتمثل في محأولة إثبأت
وجود عالقة بين االسلوب القيأدي للمدرب الريأضي وتمأسك
الفريق الريأضي لالعبي كرة الطأئرة ،بغية إظهأر العالقة بين
المدرب الريأضي ،والالعب المتدرب من النأحية االجتمأعية ،
وهذا بإعطأء البعد االجتمأعي لعالقة التفأعل بين المدرب
والمتدرب ,ومأ لهذه االخيرة من تأثير مبأشر على تمأسك
الفريق ،السيمأ من حيث طبيعة شخصية المدرب وطريقة
تسييره للفرق الريأضية من حيث التدريب بأإلرشأد والتقدير
االجتمأعي ،واالسلوب التحفيزي.

تكونت عينة الدراسة من ( )76مدربا و( )622لعبا
من مدربي والعبي بعض اال لعأب الجمأعية لفئة الدرجة االولى
بأندية المنطقة الشرقية بألمملكة العربية السعودية ،ومن اهم
النتأئج التي توصلت إليهأ الدراسة مأ يلي:
 هنأك عالقة بين السلوك القيأدي الذي يمأرسهمدربو بعض اال لعأب الجمأعية السعوديون والعرب لفئة
الدرجة االولى بأندية المنطقة الشرقية وبين دافعية اإلنجأز
لالعبين.
 ان السلوك القيأدي الذي يمأرسه المدربون ،هوالسلوك القيأدي بأبعأده المختلفة ،مع تركيزهم على بعض
االبعأد التي يرون انهأ مهمة للعملية التدريبية اكـثر من االبعأد
االخرى مثل ( -بعد االهتمأم بألجوانب الصحية ،وبعد
التدريب بأإلرشأد) :-
 ان مستوي دافعية اإلنجأز لدي العبي بعض اال لعأبالجمأعية لفئة الدرجة االولى بأندية المنطقة الشرقية يعد
مرتفعأ.
 وجود عالقة ذات داللة إحصأئية بين الجنسيةوالسلوك القيأدي للمدربين في بعد التدريب واإلرشأد ،وذلك
لصألح المدربين العرب.
 وجود عالقة ذات داللة إحصأئية بين طبيعة المهنةوالسلوك القيأدي للمدربين في بعد المشأركة والسلوك
الديمقراطي وذلك لصألح المدربين المتفرغين.
 وجود عالقة ذات داللة إحصأئية بين سنوات الخبرةفي المجأل الريأضي وبين دافعية اإلنجأز لالعبين في بعد
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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لقد قأم مصطفى ابوزيد ( )1990ببنأء مقيأس السلوك
القيأدي للمدرب في االنشطة الجمأعية ،حيث احتوى
المقيأس على فقرات تصف سلوك المدرب الريأضي وسمأته
القيأدية ،حيث ضم المقيأس ( )21عبارة تنقـسم بدورهأ إلى
( )03ابعاد:

منهجية البحث والجراءات الميدانية
المنهج
نظرا لطبيعة موضوعنأ تم استخدام المنهج الوصفي
وذلك لتمأشيه مع هدف الدراسة.
المجتمــع وعينــة البحــث

-التحفيز

يتكون مجتمع بحثنأ من مجموعة لعبين صنف اكأبر
ينشطون ضمن اندية والية جيجل لكرة الطأئرة ،تم اختيأر
عينة عشوائية منهم قدر عددهأ بـ  40لعبا ،حيث اخذنأ من
كل نأد  08لعبين عشوائيأ.

يحتوي :على ( )06عبأرات20- 18-16-12-9-4:

وكلهأ عبأرات إيجأبية في اتجأه البعد.
التدريب با إلرشاد:( )08عبأرات14- 13-11-10-8-7-5-2:

يحتوي على
وكلهأ عبأرات إيجأبية في اتجأه البعد.

جدول رقم ( :)01يبين حجم العينة المختأرة:
النوادي الريأضية

براهمي قدراوي

العدد الكلي لالعبي
النأدي اكأبر

العينة
المختأرة

نأدي شبيبة جيجل

17

08

يحتوي على ( )07عبأرات21-19-17-15-6-3-1:

نأدي حي موسى

13

08

وكلهأ عبأرات إيجأبية في اتجأه البعد.

نأدي اتحأد بوشرقة

12

08

-مقياس تماسك الفريق الرياضي

نأدي نجم وجأنة

15

08

نأدي شبأب تأسوست

وصف مقياس تماسك الفريق الرياضي

14

08

المجموع

71

40

 -التقدير الجتماعي

يمكن النظر إلى تمأسك الفريق الريأضي بأعتبأره
الخط الذي يربط بين افراد الفريق الريأضي ،والذي يبقى على
عالقأت بين مختلف افراده ،ويمكن تعريف تمأسك الفريق
الريأضي حيث قأم محمد حسن عالوي بتصميم مقيأس
تمأسك الفريق الريأضي الذي يتضمن  12تساؤل يقوم كل
العب من الفريق الريأضي المختأر بأإلجأبة على هذه
التسأؤالت على مقيأس يوحي بوجود ثالث مستويأت للتمأسك
وهي:

جدول ( :)02يوضح توزيع عينة البحث في الدراسة.
الرقم

المجتمع والعينة

العدد

1

المجتمع االصلي

71

2

عينة البحث

48

3
4

العينة الرئيسية
العينة االستطالعية
العينة
المستبعدة عدم االنضبأط في التدريبأت

40
05

* تمأسك منخفض للفريق.
* تمأسك متوسط للفريق.
* تمأسك قـوي للفريق.
(عالوي  ،1998،ص)407-394

03

المصدر :إاعداد البأحث
– ادوات جمــع البيـانـات

– كيفية تطبيق وتصحيح اداة البحث

اداة البحث هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن
بواسطتهأ البأحث حل المشكلة ،وقد استخدمنأ في بحثنأ هذا
مأ يلي:

قبل إجراء التطبيق النهأئي للمقيأسين المطبقين
(مقيـأس السلوك القيـأدي ومقيأس تمأسك الفريق الريأضي)
في الدراسة استوجب علينأ المرور بألخطوات التألية:

مقياس السلوك القيادي

 -إابراز الخصائص السيكو مترية لداة البحث

وصف مقياس السلوك القيادي

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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 لقد تم التأكد من ثبأت وصدق المقيأسين منطرف العديد من البأحثين الذين طبقوه في البيئة العربية،
وهذا مأ تم اإلشأرة إليه في الدراسأت السأبقة.
 ويهدف التأكد من مالئمة االداة المطبقة فيبحثنأ (الخصأئص السيكو مترية)
قمنأ بحسأب معأمل الثبأت الفأ كرومبأخ ومعأمل
الصدق بطريقة التجريب وإعأدة التجريب ( )test ،retestعلى
مجموعة من

براهمي قدراوي

امأ في الدراسة الحألية فقد اعيد ثبأت المقيأسين
المطبقين بحسأب معأمل الثبأت  كرومباخ انطالقأ من
حسأب معأمل االرتبأط بيرسون بطريقة االختبأر وإعأدة
االختبأر ( )test ،retestبين إجأبأت الالعبين في المرة االولى
وبين إجأبأت نفس الالعبين في المرة الثأنية ،وعلى هذا
االسأس تم توزيع االستبيأن على عينة استطالعية من مجتمع
الدراسة عددهأ  05لعبين ،وتم إعأدة توزيع االستبيأن بعد
فترة (20يوم) على نفس العينة ،وبعد توفر النتأئج قمنأ
بأستخدام معأمل ارتبأط بيرسون:

الالعبين يقدر عددهم ب ( ،)05ثم اختيأر واحد من
كل نأد عشوائيأ.

لتوضيح الخطوات السأبقة ارتأينأ ان نبرز المـراحل
التي مر بهأ حسأب معأمل الثبأت ،وهي كمأ يلي:

الثباتجدول رقم ( )03يبين كيفية حسأب معأمل الثبأت لمقيأس السلوك القيأدي:
الرقم

درجة القيأس
)االول(ق1

درجة القيأس
)الثأني(ق2

القيأس االول xالقيأس الثأني
)ق) x(2ق(1

مربع القيأس
2
االول(ق)1

مربع القيأس
2
الثأني(ق)2

01
02

48
51

46
51

2208
2601

2304
2601

2116
2601

03
04
05

53
45
45

54
45
52

2862
2025
2340

2809
2025
2025

2916
2025
2704



242

248

12036

11764

12362

المصدر :إاعداد البأحث
ا -حساب معامل الرتباط بيرسون درجات القياسين
ومنه معأمل االرتبأط بيرسون ر=0.59

ب –حساب معامل الثبات كرومباخ
إذن كرومباخ المحسوب =  0.74وهو دال إحصأئيأعند المستوى ( )0.05وبألتألي للمقيأس درجة ثبأت عألية
تسمح لنأ بأستخدامه في هذه الدراسة.
 جدول رقم ( )04يبين كيفية حسأب معأمل الثبأت لمقيأس تمأسك الفريق الريأضي:الرقم

درجة القيأس االول
)ق(1

درجة القيأس الثأني
)ق(2

)ق) x(2ق(1

مربع
ق(2)1

مربع
ق(2)2

01
02
03
04
05


30
28
32
28
30
148

31
26
30
28
30
145

930
728
960
784
900

900
784
1024
784
900
4392

961
676
900
784
900
4221

المصدر :إاعداد البأحث
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معامل الصدق= معامل الثبات

ا -حساب معامل الرتباط بيرسون درجات
القياسين:

ا -معامل صدق مقياس السلوك القيادي:

ومنه معأمل االرتبأط بيرسون ر=0.74

معامل الصدق =

ب –حساب معامل الثبات  كرومباخ
لدينأ  :كرومباخ

براهمي قدراوي

0.86= 0.74

هي درجة عألية ودالة إحصأئيأ عند الداللة (،)0.05
ممأ يشير إلى وجود اتسأق داخلي قوي بين فقرات محأور
المقيأس.

= 0.85

إذن  كرومباخ المحسوب =  0.85وهو دال
إحصأئيأ عند المستوى ( )0.05وبألتألي للمقيأس درجة عألية
من الثبأت تسمح لنأ بأستخدامه في الدراسة الحألية .

ب -معامل صدق مقياس تماسك الفريق الرياضي:
معامل الصدق =

-2-1-6الصدق

0.92= 0.85

هي درجة عألية ودالة إحصأئيأ عند المستوى ()0.05
للداللة ،ممأ يشير إلى وجود اتسأق داخلي قوي بين فقرات
المحأور المكونة للمقيأس.

لم نقم بأالعتمأد على الصدق الظأهري كونه طبق في
نفس البيئة االجتمأعية ولهذا قمنأ بحسأب معأمل الصدق
انطالقأ من معأمل الثبأت  كرومباخ وفق المعادلة :
عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الولى

جدول ( )05يمثل نتأئج فقرات البعد االول الخأص بأالسلوب التحفيزي:
الفقرات مع الترقيم

ابدا
التكرار

احيأنأ
التكرار

دائمأ
التكرار

-04يستجيب للمطألب المألية المعقولة لالعبين في ضوء إمكأنيأت
النأدي

14

النسبة
المئوية
%35

18

-09يهتم بحصول الالعبين على جميع استحقأقأتهم المألية من إدارة
النأدي
-12يهتم بسرعة حصول الالعبين على مكأفأت الفوز دون تأجيل

10

%25

09

%23

02

%05

16

%40

22

18

%44

17

%43

05

%13

18

%45

16

%40

06

%15

16

%40

17

%42

07

%18

-16يعمل على رفع قيمة المكأفأت المألية لالعبين كلمأ تحسنت
نتأئج الفريق
-18يسعى إلى زيأدة قيمة المكأفأت المألية التي يحصل عليهأ
الالعبون كلمأ كأن ذلك متأحأ
-20يحرص على صرف مكأفأت إضأفية لالعبين الذين يؤدون مهأمهم
جيدا

النسبة
المئوية
%20

النسبة
المئوية
%45

08
21

%52
%55

المصدر :إاعداد البأحث.
المشأكل المألية لالعبين لغرض تحقيق االستقرار وتحسين
االداء.
نالحظ ان االغلبية السأحقة من الالعبين يرونسرعة استجأبة مدربهم لهم ،وهذا راجع إلى وعي الالعبين
بألدور المنوط الذي يقوم به مدربهم وسرعة توفيره للمكأفأت
المألية في حأالت الفوز لضمأن واستمرار النتأئج اإليجأبية

من خالل نتائج الجدول (- :)05نستنتج ان معظم
الالعبين يرون تفهم واستجأبة مدربهم لهم ،ويرجع ذلك إلى
مدى حرصه وسعيه إلى توفير المطألب المألية المعقولة
لالعبين في ضوء إمكأنيأت النأدي.
 نرى ان اغلب الالعبين يثمنون اهتمأم مدربهموسعيه لحصولهم على جميع استحقأقأتهم المألية من إدارة
النأدي ،وهذا يدل مدى اهتمأم المدرب بتسوية جميع
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براهمي قدراوي

السلوك القيادي للمدرب وعالقته بامتسك فريق لعيب كرة الطائرة لبعض أندية ولية سطيف (صنف الاكبر)

 نرى ان اكـثر من ثلث الالعبين تقريبأ ينفون حرص نرى ان نصف الالعبين تقريبأ ينفون عمل المدربالمدرب على صرف مكأفأت إضأفية لالعبين الذين يؤدون
على رفع قيمة المكأفأت المألية لالعبين ،والنصف االخر
مهأمهم جيدا ،وهذا راجع لعدم قدرتهم على القيأم بألمهأم
يجزمون وتأرة يؤيدون في بعض االحيأن عمل المدرب على
الموكلة إليهم على اكمل وجه وبفعألية ،مقأرنة مع بقية
رفع قيمة المكأفأت المألية ،ويرجع ذلك إلى نقص الموارد
زمالئهم الذين استفأدوا من تلك المكأفأت نظير تأديتهم
المألية النأدي او إهمأل إدارة النأدي.
للمهأم بكـفأءة عألية.
جدول ( )06يبين قيم المتوسط الحسأبي واالنحراف المعيأري وقيم معأمل االرتبأط  Rفيمأ يخص بعد التحفيز وتمأسك
الفريق
االبعأد

X

S

االسلوب التحفيزي

11.65

3.57

تمأسك الفريق

28.43

7.52

معأمل
االرتبأط R
المحسوب

معأمل
االرتبأط R
الجدولي

درجـة
الحريـة

مستوى
الدال لـة

الــدال لــة

0.35

38

0.01

دال

0.816

المصدر :إاعداد البأحث.
للتحفيز اي ( ،)3.57 < 7.52امأ فيمأ يخص قيمة () R
توضح لنأ نتأئج الجدول اعاله ان المتوسط
المحسوبة والمقـدرة ب  0.816فقد كأنت اكبر من قيمة () R
الحسأبي لدرجأت بعد االسلوب التحفيزي قد بلغ()11.65
المجدولة اي ( ) 0.35 < 0816وهذا عند مستوى الداللة
وهذا بأنحراف معيأري قدر بـ( )3.57في حين بلغ المتوسط
(  ) 0.01وهي درجة دالة إحصأئيأ على وجود عالقة ارتبأطية
الحسأبي لدرجأت بعد تمأسك الفريق ( ) 28.43وبأنحراف
بين االسلوب التحفيزي وتمأسك الفريق.
معيأري قدره ( ، )7.52وبمقأرنة النتأئج يتبن ان االنحراف
المعيأري لتمأسك الفريق كأن اكبر من االنحراف المعيأري
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية
جدول ( )07يمثل نتأئج فقرات البعد االول الخأص بأسلوب التدريب بأإلرشأد
الفقرات مع الترقيم

ابدا
التكرار

احيأنأ
النسبة
المئوية

دائمأ
النسبة
المئوية

التكرار

النسبة
المئوية

التكرار

-02يشرح لالعبين بصورة تفصيلية كيفية تنفيذ خطة اللعب
المقترحة للمبأراة

00

00%

12

30%

30

70%

-05لديه القدرة على اكـتشأف نقأط الضعف في الفريق المنأفس

00

00%

12

30%

30

70%

-12يهتم بسرعة حصول الالعبين على مكأفأت الفوز دون تأجيل

00

00%

13

33%

27

67%

-16يعمل على رفع قيمة المكأفأت المألية لالعبين كلمأ تحسنت
نتأئج الفريق

00

00%

10

25%

30

75%

-18يسعى إلى زيأدة قيمة المكأفأت المألية التي يحصل عليهأ
الالعبون كلمأ كأن ذلك متأحأ

00

00%

11

28%

29

72%

-20يحرص على صرف مكأفأت إضأفية لالعبين الذين يؤدون
مهأمهم جيدا

07

18%

15

38%

18

44%

-13يجيد توجيه العبيه وإرشأدهم شفويأ قبل نزولهم للمبأراة

00

00%

06

15%

34

85%

-14يجيد إعداد الفريق وتجهيزه استعدادا للموسم الريأضي

01

03%

06

15%

33

82%

المصدر :إاعداد البأحث
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قدراوي براهمي

السلوك القيادي للمدرب وعالقته بامتسك فريق لعيب كرة الطائرة لبعض أندية ولية سطيف(صنف الاكبر)

 ان نستنتج ان االغلبية السأحقة من الالعبين تؤكدمدى شجأعة وقدرة المدرب على اتخأذ القرار المنأسب في
المبأريأت ،وهذا راجع إلى المكأنة التي يحتلهأ في نفوس
افراد الفريق والصرامة والجد الذي يتحلى به المدرب.
 نستنتج ان المدرب ليس وحده من يصنع القراراتداخل الفريق بل يشأركه في ذلك اعضأء الفريق ،وهذا مأ
يدل على إيجأبية التفأعالت في الفريق ،وهذا مأ يؤدي إلى
تحقيق اهداف الجمأعة.
 يمكننأ ان نستنتج ان االغلبية السأحقة منالالعبين تؤكد مدى الكـفأءة العألية للمدرب في توجيه وإرشأد
الالعبين قبل نزولهم للمبأراة ،ممأ يبين لنأ ان الالعب دومأ
في حأجة الن يكون المدرب إلى جأنبه ،ويمثل المدرب دعمأ
معنويأ لالعب من خالل إرشأداته وتوجيهأته ونصأئحه
لالعبين ،وان إبداع المدرب يسأهم بشكل كبير في تنويع
وتطوير اللعب خأصة اثنأء المنأفسة.
 نرى ان اغلبية الالعبين تؤكد مدى قدرة المدربوحنكـته في إعداد الفريق وتجهيزه ،وان لقيأم المدرب مأ
يجب فعله وتجنبه دورا كبيرا في تحقيق النتأئج اإليجأبية من
خالل مسأهمته في عملية التنظيم المحكم وكذا تمأسك
وانسجأم افراد الفريق.

من خالل نتائج الجدول ()07
 نستنتج من خالل نتأئج الجدول ان االغلبيةالسأحقة من الالعبين تثمن وتؤكد شرح المدرب لخطة
اللعب بألتفصيل ،وان قرارات المدرب محترمة ،وتطبق من
طرف الالعبين وهذا مأ يدل على التفهم والوضوح القأئم على
عالقة العمل.
 نستنتج ان االغلبية السأحقة من الالعبين تؤكدمدى قدرة المدرب على اكـتشأف نقأط ضعف الفريق الخصم،
وان لقيأم المدرب مأ يجب فعله وتجنبه دورا كبيرا في تحقيق
النتأئج اإليجأبية من خالل مسأهمته في عملية التنظيم
المحكم وكذا تمأسك وانسجأم افراد الفريق.
 نرى ان االغلبية السأحقة من الالعبين تؤكد مدىاهتمأم المدرب على اكـتشأف اخطأء الالعبين اثنأء المبأراة
قصد تصحيحهأ ،وان لقيأم المدرب مأ يجب فعله وتجنبه
دورا كبيرا في تحقيق النتأئج اإليجأبية من خالل مسأهمته في
عملية التنظيم المحكم وكذا تمأسك وانسجأم افراد الفريق.
 نالحظ ان االغلبية السأحقة من الالعبين تؤكدمدى قدرة المدرب وحنكـته في تعديل خطة اللعب في الوقت
المنأسب ،وهذا راجع إلى كـفأءة المدرب وتجربته التي تجعله
يثق في الالعبين وبألتألي الزيأدة في وحدة وتمأسك
الالعبين.

جدول ( )08يبين قيم المتوسط الحسأبي واالنحراف المعيأري وقيم معامل الرتباط  Rفيمأ يخص بعد التدريب بأإلرشأد
وتمأسك الفريق
S

االبعأد
X
اسلوب التدريب بأإلرشأد

21.48

7.14

تمأسك الفريق

28.43

7.52

معأمل االرتبأط
 Rالمحسوب

معأمل االرتبأط R
الجدولي

0.886

0.35

درجـة
الحريـة
38

مستوى
الدال لـة
0.01

الــدال لــة
دال

المصدر :إاعداد البأحث.
توضح لنأ نتأئج الجدول اعاله ان المتوسط الحسأبي
لدرجأت بعد اسلوب التدريب بأإلرشأد قد بلغ( )21.48وهذا
بأنحراف معيأري قدر بـ( )7.14في حين بلغ المتوسط
الحسأبي لدرجأت بعد تمأسك الفريق ( ) 28.43وبأنحراف
معيأري قدره ( ،)7.52وبمقأرنة النتأئج يتبن ان االنحراف
المعيأري لتمأسك الفريق كأن اكبر من االنحراف المعيأري
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قيمة ( ) Rالمحسوبة والمقـدرة ب  0.886فقد كأنت اكبر من
قيمة ( ) Rالمجدولة اي ( ) 0.35 < 0.886وهذا عند
مستوى الداللة (  ) 0.01وهي درجة دالة إحصأئيأ على وجود
عالقة ارتبأطية بين اسلوب التدريب بأإلرشأد وتمأسك
الفريق
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– عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة
جدول ( )09يمثل نتأئج فقرات البعد االول الخأص بأسلوب التقدير االجتمأعي
ابدا

الفقرات مع الترقيم

دائمأ

احيأنأ

التكرار

النسبة
الموئية

التكرار

النسبة
المئوية

التكرار

النسبة
المئوية

-01يحرص على ان تكون العالقة بينه وبين الالعبين خأرج الملعب
جيدة

03

08%

19

47%

18

45%

-03يتعأمل مع الالعبين كأخ اكبر لهم

05

13%

17

43%

18

44%

-06يحرص على استمرار عالقأته بألالعبين بعد انتهأء الموسم الريأضي

10

25%

12

30%

18

45%

-15يحضى بأحترام وتقدير المسؤولين عن إدارة النأدي

12

30%

12

30%

16

40%

-17يحرص على استمرار عالقأته بألالعبين خأرج النأدي

08

20%

21

52%

11

28%

-19يتدخل في الوقت المنأسب في حل المشأكل التي قد تحدث بين
الالعبين

00

00%

13

33%

27

67%

 -21يعمل على تقوية عالقأت االخوة والزمألة بين العبي الفريق

00

00%

08

20%

32

80%

المصدر :إاعداد البأحث
 نستنتج ان معظم الالعبين يؤكدون بأن مدربهميحظى بأحترام وتقدير المسؤولين عن إدارة النأدي ،وهذا
راجع إلى المكأنة االجتمأعية التي يحتلهأ ،والذكأء االجتمأعي
الذي يتصف به والمظهر العأم الموحي بأالحترام والثقة وقوة
تأثيره اإليجأبي في الغير.
 نستنتج ان معظم الالعبين يقرون بمدى حرصالمدرب على العالقة الجيدة والمستمرة مع العبيه خأرج
النأدي ،وهذا راجع إلى المكأنة التي يحتلهأ في نفوس افراد
الفريق والصرامة والجدية التي يتحلى به المدرب ،والمعأملة
التي يخص بهأ العبيه فيقدرهم ويقدرونه ،ليشعر كل فرد انه
جزء متكأمل ومترابط ،فعندئذ تصبح الحأجة إلى االنتمأء من
الحأجأت النفسية الهأمة التي تدفع الالعب بأالستمرار في
عضوية الفريق .مالحظة النص مكرر ينظر النص قبله
بأالحمر.
 نرى ان االغلبية المطلقة لالعبين يقرون بمدىحرص المدرب في حل المشأكل التي قد تحدث بين الالعبين
في الوقت المنأسب ،بأعتبأر المدرب الشخصية القوية التي
يمكن االعتمأد عليهأ في المواقف الصعبة ،وفي كـثير من

من خالل نتائج الجدول ()09
 نستنتج من خالل الجدول السأبق ان العالقةالجيدة التي تربط الالعبين بمدربهم ترجع إلى طريقة المدرب
في المعأملة الحسنة مع العبيه وتقديره لهم.
 نالحظ ان االغلبية من الالعبين تؤكد مدى حرصالمدرب على المعأملة االخوية بينه وبين العبيه بأعتبأره
اخوهم اال كبر ،ويرجع ذلك لكونه يمثل دعمأ معنويأ لالعب
من خالل إرشأداته وتوجيهأته ونصأئحه لالعبين.
 نستنتج ان معظم الالعبين يقرون بمدى حرصالمدرب على العالقة الجيدة والمستمرة مع العبيه بعد انتهأء
الموسم الريأضي ،وهذا راجع إلى المكأنة التي يحتلهأ في
نفوس افراد الفريق ،والصرامة والجدية التي يتحلى بهأ
المدرب ،والمعأملة التي يخص بهأ العبيه فيقدرهم ويقدرونه،
ليشعر كل فرد انه جزء متكأمل ومترابط ،فعندئذ تصبح
الحأجة إلى االنتمأء من الحأجأت النفسية الهأمة التي تدفع
الالعب إلى االستمرار في عضوية الفريق.

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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االحيأن يكون قأدرا على مجأبهة الظروف المتغيرة وتنظيم
احوال العبيه والسيطرة عليهم ،ولكون قدراته العقلية محل
تقدير الالعبين وجميع افراد االجهزة المعأونة له ،ممأ يترتب
عليه ان تكون تعليمأته ذات قنأعة لديهم ،وبذلك يكون
تأثيره قويأ في الالعبين.

براهمي قدراوي

الريأضي ،بأعتبأر المدرب الشخصية التي توفر الجو الذي
تسود فيه الثقة واالحترام المتبأدل ،حيث إن الجو يبنى على
اسس عأدلة ومتسأوية ،وتقسيم المسؤوليأت ،ويعرف
الحأالت التي يكون فيهأ الالعبون ويعيشهأ اثنأء الحصص
التدريبية وخالل المنأقشة ،وعليه معرفة المشأكل النفسية
لالعبين ،وكذا مراقبة سلوكهم وعالقأتهم ومردودهم.

نالحظ ان االغلبية المطلقة لالعبين يقرون بمدىحرص المدرب على تقوية العالقأت االجتمأعية داخل الفريق

جدول ( )10يبين قيم المتوسط الحسأبي واالنحراف المعيأري وقيم معامل الرتباط  Rفيمأ يخص بعد التقدير االجتمأعي
وتمأسك الفريق
S

االبعأد
X
اسلوب التدريب بأإلرشأد
تمأسك الفريق

16.5

7.03

28.43

7.52

معأمل االرتبأط
 Rالمحسوب

معأمل االرتبأط
 Rالجدولي

درجـة
الحريـة

مستوى
الدال لـة

0.862

0.35

38

0.01

الــدال لــة
دال

المصدر :إاعداد البأحث
البأحث مقاق كمال( )2007من خالل تنأوله لموضوع
التحفيز وعالقته بدافعية اإلنجأز لدى العبي القسم الوطني
االول لكرة القدم الجزائرية حيث توصل إلى انه كلمأ كأن
التحفيز قويأ كلمأ زادت دافعية االنجأز الريأضي لالعبي كرة
القدم الجزائرية ,وذلك بزيأدة دافع إنجأز النجأح ودافع
تجنب الفشل.

توضح لنأ نتأئج الجدول اعاله ان المتوسط الحسأبي
لدرجأت بعد اسلوب التقدير االجتمأعي قد بلغ()16.50وهذا
بأنحراف معيأري قدر بـ( )7.03في حين بلغ المتوسط
الحسأبي لدرجأت بعد تمأسك الفريق ( ) 28.43وبأنحراف
معيأري قدره ( ،)7.52وبمقأرنة النتأئج يتبن ان االنحراف
المعيأري لتمأسك الفريق كأن اكبر من االنحراف المعيأري
السلوب التقدير االجتمأعي اي ( ،)7.03 < 7.52امأ فيمأ
يخص قيمة ( ) Rالمحسوبة والمقـدرة ب  0.862فقد كأنت
اكبر من قيمة ( ) Rالمجدولة اي ( ) 0.35 < 0.862وهذا
عند مستوى الداللة (  ) 0.01وهي درجة دالة إحصأئيأ على
وجود عالقة ارتبأطية بين اسلوب التقدير االجتمأعي وتمأسك
الفريق

كمأ اشأر الحاج طبي ( )1983نقال عن مقاق كمال
( )2007إلى وجود عدد اخر من البحوث بعضهأ للتعرف على
اثأر مجموعة مختلفة من الحوافز المأدية والمعنوية ،وقد
اسفرت هذه البحوث على إظهأر قيمة كبيرة لبعض الحوافز
المأدية في استثأرة وتعديل السلوك الريأضي وقيمة محددة
للبعض االخر منهأ ،والنتأئج نفسهأ كأنت بألنسبة للحوافز
المعنوية.

مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

وتعأرضت نتأئج الدراسة الحألية مع مأ ذكره احمد
امين فوزي ( )2003حيث اشأر إلى ان هنأك فريقأ اخر من
العلمأء في الريأضة ينصحون بضرورة الحرص عند استخدام
الحوافز او الحد منهأ وذلك لالسبأب التألية:

مناقشة نتائج الفرضية الولى
من خالل قراءتنأ لهذه النتأئج يتبين انه كلمأ كأن
التحفيز قويأ زاد ذلك من تمأسك الفريق وبألتألي تحقيق
النتأئج المرجوة  ،ومأ يوفره المدرب الريأضي لالعبيه من
حوافز مأدية او معنوية مقأبل االداء الريأضي المتميز ووضعه
نظأم للمكأفأت في حألة الفوز او اإلجأدة كوسيلة لدعم
وتعزيز االداء الريأضي الجيد لالعبين وهذا مأ اكدته دراسة
جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية

 انهأ توجه الفرد إلى تحقيق اهداف خأرجية عنطبيعة النشأط الريأضي نفسه.
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 ان كـثرة استخدام الحوافز في النشأط الريأضي قدتصبح غأية وليس وسيلة ويؤدي ذلك إلى ان يفقد الفرد
المتعة من النشأط الذي يمأرسه.
 يمكن ان تؤدي الحوافز إلى نجأح محدود إذااستخدمت مع مجموعة ريأضية يوجد بينهم من تؤهله قدراته
إلى الحصول عليهأ بسهولة.
 غألبأ مأ تؤدي الحوافز إلى استثأرات انفعألية زائدةوغير مطلوبة ،االمر الذي يؤثر على روح الفريق ويسأعد على
تصدعه وخأصة كلمأ زادت قيمة الحوافز.
 قد تؤدي الحوافز إلى إحبأط بعض افراد الفريقالذي يرون صعوبة الحصول عليهأ( .مقأق)2007،
من خالل مأ تقدم من تنأول وصفي وتحليلي
للنتأئج نستنج وجود عالقة بين االسلوب التحفيزي وتمأسك
الفريق.

من خالل مأ تقدم من تنأول وصفي وتحليلي للنتأئج
نستنج وجود عالقة ارتبأطية بين اسلوب التدريب بأإلرشأد
وتمأسك الفريق.
مناقشة نتائج الفرضية الثالثة
من خالل قراءتنأ لهذه النتأئج يتبين انه كلمأ كأن
السلوك الذي يمكن ان ينشأ بين المدرب والعبيه قويأ ادى
ذلك إلى تمأسك الفريق  ،فأالهتمأم الذي يوليه المدرب
لالعبين وتقديره لهم على حل مشأكلهم والقدرة على إشأعة
جو من اال لفة والود بينهم وحرصه على استمرار عالقأته بهم،
كلهأ عوامل من شأنهأ تقوية وزيأدة تمأسك الفريق وهذا مأ
اكدته دراسة البأحث عبد العزيز بن علي بن احمد
السلمان( )2002من خالل تنأوله لموضوع السلوك القيأدي
للمدرب الريأضي ،وعالقته بدافعية االنجأز لدى العبي
اال لعأب الجمأعية بألمملكة العربية السعودية حيث توصل
إلى اهمية اسلوب التقدير االجتمأعي .

مناقشة نتائج الفرضية الثانية
من خالل قراءتنأ لهذه النتأئج يتبين انه كلمأ انتهج
المدرب اسلوب التدريب بأإلرشأد كأن له تأثير على زيأدة
تمأسك الفريق وبألتألي فعمليتي التدريب والمنأفسأت

فأالهتمأم الذي يوليه المدرب العضأء فريقه ،من
العنأية بالعبيه والمسأهمة في حل مشأكلهم  ،واإلشأدة
بأعمألهم وقدراتهم ،ومحأولة زرع الثقة وخلق جو عأئلي بين
الالعبين ،حيث اشأر يحي السيد الحاوي( ( 2001ان
المدرب الريأضي يجب عليه التعرف على العوامل التي قد
تؤثر على قدرات العبـيه ،الذين هم احوج النأس إلى الرعأية
سـواء في الجـأنب البدني او الصحي او النفسي ،وحيث إن
التدريب الريأضي في المواقف التنأفسية اثنأء المبأريأت قد
يسبب ضغطأ عصبيأ ونفسيأ كبيرا على الالعبين ،وقد
يستجيب الالعب لهذه الضغوط ،ممأ يقلل من قدراته
ومجهوداته ،ويسأهم بصورة مبأشرة على مستوى ادائه ،لذا
ينبغي على المدرب الريأضي معرفة هذه المؤثرات والضغوط
التي يواجههأ الالعب ،ويعألجهأ حتى ال تؤثر عليه سلبأ في
المنأفسأت  .من خالل مأ تقدم نستنج وجود عالقة ارتبأطية
بين اسلوب التقدير االجتمأعي وتمأسك الفريق.

الريأضية ومأ يقوم به المدرب من توجيه وارشأد لهم
وتحديده لواجبأت ومهأم كل العب ،وكذلك اسلوبه في تنمية
وتطوير االمكأنيأت الريأضية لالعبين ،واهتمأمه بعملية
التخطيط للتدريب الريأضي والمنأفسأت الريأضية ،وهذا مأ
تطرق إليه ( محمد حسن عالوي  ) 1998،حين اكد ان
اسلوب التدريب بأإلرشأد وتحديد دور ومهمة كل العب كلهأ
تؤدي إلى شعور الالعبين بأالنتمأء إلى هذه المجموعة
والعمل على تحقيق اهدافهأ ،وبألتألي تمأسك واستقرار
الفريق وهذا مأ اكدته دراسة البأحث عبد العزيز بن علي بن
احمد السلمان( )2002من خالل تنأوله لموضوع السلوك
القيأدي للمدرب الريأضي وعالقته بدافعية االنجأز لدى العبي
اال لعأب الجمأعية بألمملكة العربية السعودية حيث توصل
إلى ان السلوك القيأدي الذي يمأرسه المدربون ،هو السلوك
القيأدي بأبعأده المختلفة ،مع تركيزهم علي بعض االبعأد
التي يرون انهأ مهمة للعملية التدريبية اكـثر من االبعأد
االخرى مثل التدريب بأإلرشأد .

جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية
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خاتمة
بعد عرض ومنأقشة النتأئج المتحصل عليهأ والخأصة
بالعبي فريق كرة الطأئرة صنف اال كأبر يتبين لنأ انه من
خالل نتأئج الفرضية االولى وجود عالقة ذات داللة إحصأئية
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بين درجة تحفيز المدرب ومستوى تمأسك الفريق حيث
سأهمت الحوافز المأدية والمعنوية في تحقيق االهداف
المسطرة وبألتألي استمرار وحدة وتمأسك الفريق الريأضي
كمأ تبين لنأ من خالل نتأئج الفرضية الثأنية
وجود عالقة ارتبأطية بين اسلوب التدريب بأإلرشأد وتمأسك
الفريق ،فألمدرب يمثل دعمأ معنويأ لالعب من خالل
إرشأداته وتوجيهأته ونصأئحه لالعبين ،وان إبداع المدرب
يسأهم بشكل كبير في تنويع وتطوير اللعب خأصة اثنأء
المنأفسة .فأسلوبه المنتج وكـفأءته في إيصأل المعلومأت
والشروحأت التفصيلية لخطط اللعب يؤدي إلى نجأح الفريق
الريأضي في تحقيق اهدافه وإلى شعور افراده بألسعأدة
المشتركة ،وإلى ثقة الالعبين بأنفسهم ،وارتفأع مستوى
طموحهم ،وزيأدة الرابطة بينهم ووالئهم للفريق.
امأ مأ يخص نتأئج الفرضية الثألثة فقد دلت
النتأئج المتحصل عليهأ على وجود عالقة ارتبأطية بين
اسلوب التقدير االجتمأعي وتمأسك الفريق ،فأالهتمأم
والرعأية التي يوليهأ المدرب لالعبيه وتقديره لهم وفتح قنوات
الحوار معهم وحل مشأكلهم ،حيث يشعر كل العب بقيمته
ومكأنته ويترتب على هذا اإلشراك الجمأعي للفريق تجأنس
نفسي يسأعد على سرعة التفأهم وشعور كل العب في الفريق
ان جهوده ضرورية لتحقيق االهداف.
ومنه وممأ سبق ذكره ،نستطيع القول إن هنأك
عالقة بين السلوك القيأدي للمدرب ودرجة تمأسك الفريق
الريأضي لالعبي كرة الطأئرة.
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وانطالقأ من هذه النتأئج التي تبقى في حدود عينة
البحث نأمل ان تكون الدراسة الحألية خطوة اولى لقيأم
دراسأت مستقبلية بهدف التعرف على اثر العوامل السأبقة
الذكر على شخصية المدرب والمتمثلة في سلوكه القيأدي ومأ
مدى تأثيره على تمأسك الفريق.
وفي االخير نقدم بعض االقتراحأت العلمية والعملية
التي نرى بأنهأ بألغة االهمية بألنسبة للمدربين او المسؤولين
على حد سواء:
 ضرورة تكوين المدربين وفق منأهج عصريةللتحضيرات البدينة والنفسية واالجتمأعية وذلك بغية
تحسين التواصل في جميع المستويأت بين المدرب
والالعب.
 ضرورة انتهأج االسأليب القيأدية المنأسبة للسمأتالشخصية العضأء الفريق ومؤهالتهم وتجأربهم.
 ضرورة إلمأم المدرب بطريقة التعأمل والتواصل معالالعبين حيث إن لكل العب شخصية وثقأفة تمييزه عن
االخرين.
 على المدرب ان يبأدر إليجأد الحلول للمشأكل التيتواجه العبيه اجتمأعية كأنت او نفسية
 ضرورة االهتمأم بألجأنب العالقأتي واإلنسأني فيالعملية التدريبية
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