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ممخص البحث العربي:

وقد تطرؽ الباحث في بحثو عف تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد لمدربي المالكمو ،وتعتبر تقنية المعمومات

مف المسممات الحديثة في المجاؿ الرياضي وىي عممية تطبيؽ المعرفة في االغراض العممية.واف شخصية
المدرب ىي الشخصية الموجية لمفريؽ الف المدرب يجب اف يتمتع بسمات شخصية ايحائية تمكنو مف

التأثيرعمى سموؾ اآلخريف وبتصرفو كقائد  ،أما مشكمة البحثاذ يوجد بعض المدربيف يعتمدوف عمى االساليب
القديمة في العممية التدريبية واعتمادىـ عمى اسموب االرتجاؿ والرتابة في مواجية المشكالت المستجدة لالعبيف

واجتيادىـ الشخصي في اعماليـ والحدة في اتخاذ الق اررات مع اعتمادىـ عمى الممفات المخزونة مف معمومات

وبيانات وىذه االمور تتنافى مع تطور الحياة والفكر المعرفي ،أما أىداؼ البحث التعرؼ عمى العالقة بيف

مقياسي تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد لممدربيف مف وجية نظر العبي المالكمة المتقدميف واعضاء الييئات

االدارية في االندية الرياضية في المنطقتيف الوسطى والجنوبية.

وقد تطرؽ في الفصؿ الثاني الى مفيومي تقنية المعمومات والقياده مع وجود دراسو سابقو أما في الفصؿ الثالث

تطرؽ الباحث عف منيج البحث تـ اعتماد المنيج الوصفي باألسموب المسحي لحؿ مشكمة البحثوقد اشتمؿ
مجتمع البحث عمى مالكمي وأداريي األندية الرياضية لممنطقتيف الوسطى والجنوبية والبالغ عددىـ (

مالكما و (  ) 165إدارياً.

وعمى ىذا األساس تـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية ويبمغ عددىـ (

) 319

 ) 140مالكما تبمغ نسبتيـ المئوية

( )%28,92مف المجتمع األصؿ و (  ) 92إدارياً مف إداريي األندية الرياضية

وتطرؽ الباحث عف تصميـ وبناء وتقنيف المقياسيف والوسائؿ األحصائيو المستخدمو في البحث أما بالنسبو
لمفصؿ الرابع فقد تطرؽ الباحث لمستويات مقياسي تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد وتطرؽ لمعالقة مابيف

. المقياسيف

أما أىـ األستنتاجات فكانت اف اغمب مدربي المالكمة في المنطقتيف الوسطى والجنوبية يتمتعوف بمستويات
.متوسطة في مقياسي تقنية المعمومات ومجاالتيا والتصرؼ كقائد

أما أىـ التوصيات فكانت اعتماد المقياسيف لغرض قياس تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد لمدربي المالكمة في

.االندية الرياضية لممنطقتيف الوسطى والجنوبية
Research Summary
Information technology and its relationship to acting as a leader of
trainers from a point of view
Administrators and boxers applying for the two regions
Central and South
Prof. Abdul Kadhim Jalil Hassan
A. Qusay Fawzi Khalaf
Mr. Mohamed Tariq Rahim
The researcher has touched in his search for the information technology and
act as commander of the boxing trainers, information technology of modern
Muslim women are in the sports field, a process that application of
knowledge in the scientific purposes. And a personal trainer is a personaloriented team because the coach must have personal characteristics
suggestive being able to influence the behavior of others and behaving as a
leader, the research problem, as there are some trainers rely on the old
ways of the training process and their dependence on the style of
improvisation and monotony in the face of emerging players and diligence
personal problems in their business and sharpness in decision-making with
their dependence on the stored files of information and data, and these
things are incompatible with the evolution of life and thought of knowledge,
and the objectives of the research to identify the relationship between
measurements of information technology and act as a leader for coaches
from the standpoint of the players Boxing applicants and members of the
administrative bodies in sports clubs in the two regions Central and South
America.
Has touched in the second quarter to the concepts of information technology
and leadership with a study of its predecessor while in the third quarter, the
researcher for the research methodology was adopted descriptive method
survey manner to solve the problem of the research has included the

research community on the boxers and moderators of sports clubs, Central
and South of the two regions totaling (319) boxer and (165) administratively.
On this basis, the sample was selected randomly and numbering (140) boxer
of percentage (28.92%) of the original community and (92) administratively
moderators sports clubs
Turning a researcher for the design, construction and legalization of scales
and statistical methods used in the research As for the fourth quarter has
touched a researcher for the Standard levels of information technology and
act as a leader and discussed the relationship between the two scales.
The most important conclusions was that most boxing trainers in the central
and southern regions have moderate levels in the Standard information and
areas and to act as the leader of technology.
The most important recommendations was the adoption of the two measures
for the purpose of information technology and act as commander of the
measure boxing coaches in sports clubs, Central and South of the two
regions.
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The Ministry of Higher Education and Scientific Research
AlBasrah university
College of Physical Education and Sports Science
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التعريف بالبحث- 1

 المقدمة واهمية البحث1-1
تعد تقنية المعمومات مف المسممات الحديثة في المجاؿ الرياضي وىي عممية تطبيؽ المعرفة في االغراض

ولقد اضاؼ التقدـ العممي والتكنولوجي الكثير مف الوسائؿ المستخدمة التي يمكف اف تسيـ في اعداد،العممية

الفرد بدرجة عالية ومتقدمة مف الكفاءة والتي تؤىمو لمواجية متطمبات العصر وامداد االفراد بأدوات المعرفة

 ويعد المجاؿ الرياضي مف ىذه القطاعات والتي يمعب المدرب فييا، والثقافة الحياتية في مختمؼ القطاعات
دو ار بار از بإدارتو الفنية لالعبيو وىو حمقة الوصؿ مف خالؿ تشخيص وحؿ وعالج المشكالت الفنية والرياضية
 ويقوـ بعممية االشراؼ، واالجتماعية المتعمقة بالالعبيف والعمؿ عمى توجيييـ وارشادىـ نحو الطريؽ الصحيح

عمى اعداد وسائؿ وحفظ السجالت الخاصة بالالعبيف وىو المسؤوؿ االوؿ عف العممية التدريبية لمفريؽ " اذ
يمكف اعتبار المدرب الرياضي بمثابة القائد وذلؾ الف واجباتو التدريبية تحتـ عميو القياـ بتوجيو وارشادىـ

ومحاولة التأثير عمى سموكيـ مساعدتيـ وتنمية سماتيـ الشخصية باالضافة الى دوره الياـ في تحسيف عممية

 االمر الذي يؤدي الى زيادة،  وبينو وبيف الالعبيف، التفاعؿ االجتماعي بيف الالعبيف بعضيـ مع البعض

عامؿ الفريؽ " 1ومف خالؿ ذلؾ فاف شخصية المدرب ىي الشخصية الموجية لمفريؽ الف المدرب يجب اف
يتمتع بسمات شخصية ايحائية تمكنو مف التأثير عمى سموؾ اآلخريف وبتصرفو كقائد .
2_1مشكمة البحث

مف خالؿ خبرة الباحثوف المتواضعة في ىذا المجاؿ واطالعو عمى واقع لعبة المالكمة الحظ اف بعض

المدربيف يعتمدوف عمى االساليب القديمة في العممية التدريبية واعتمادىـ عمى اسموب االرتجاؿ والرتابة في
مواجية المشكالت المستجدة لالعبيف واجتيادىـ الشخصي في اعماليـ والحدة في اتخاذ الق اررات مع غياب

اعتمادىـ عمى الممفات المخزونة مف معمومات وبيانات وىذه االمور تتنافى مع تطور الحياة والفكر المعرفي

مما يؤثر في تفاعؿ المدرب مع الالعبيف واىتزاز ثقتيـ فيو كشخصية قيادية.ويؤثر ذلؾ في توجيو سموكيـ

اثناء العممية التدريبية واثناء المنافسات.ومف ىنا تبادر الى ذىف الباحث التساؤؿ التالي ماذا لو ادخمنا تقنية

المعمومات الحديثة في عمؿ مدربي المالكمة .والخوض في مشكمة البحث مف خالؿ بياف أىمية تقنية
المعمومات لمدربي المالكمة وعالقتيا بالتصرؼ كقائد.

 3-1أهداف البحث

 -1بناء وتقنيف وتطبيؽ مقياسي تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد لممدربيف مف وجية نظر العبي المالكمة
المتقدميف واداريي االندية الرياضية في المنطقتيف الوسطى والجنوبية.

 -2ايجاد درجات ومستويات معيارية لمقياسي تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد لممدربيف مف وجية نظر العبي
المالكمة المتقدميف واعضاء الييئات االدارية في االندية الرياضية في المنطقتيف الوسطى والجنوبية.

 -3التعرؼ عمى العالقة بيف مقياسي تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد لممدربيف مف وجية نظر العبي
المالكمة المتقدميف واعضاء الييئات االدارية في االندية الرياضية في المنطقتيف الوسطى والجنوبية.

 4-1مجاالت البحث

 1-4-1المجال البشري :ويتمثؿ في (  )140مالكما مف العبي المالكمة المتقدميف و (

 )92اداريا مف

اعضاء الييئات االدارية لالندية الرياضية.

 2-4-1المجال الزماني :لمفترة مف  2016 / 4 / 15ولغاية .20 17 / 1 / 10
 3-4-1المجال المكاني :القاعات الرياضية الندية محافظات المنطقتيف الوسطى والجنوبية.
 5-1تحديد المصطمحات

 -1تقنية المعمومات " :ىو مجموعة مف المعارؼ واالساليب العممية المنظمة التي تستخدـ لحؿ مشكالت
عممية بصرؼ النظر عما اذا كاف ىذا االستخداـ يستمزـ وجود اآلالت كبيرة ومعقدة"

2

)1

أ خالص محمد عبد الحفيظ ومصطفى حسيف باىي :االجتماع الرياضي ،ط ،1مطبعة القاىرة ،مصر ،2001 ،ص.51

 ) 2سعيد جاسـ االسدي :قراءات فمسفية تحميمية في ادارات النظاـ التربوي ،ط  ،1دار صفا لمنشر والتوزيع ،عماف ،2014 ،ص.95

- 2الشخصية القيادية :القدرة عمى التأثير في االفراد وتوجيو سموكيـ في اتجاه معيف.

1

 -2الدراسات النظرية

 1-2تقنية المعمومات
وتمثؿ تقنية المعمومات االجيزة والبرامجيات واالدوات والوسائؿ والطرؽ ونظـ البرمجة التي تحتاجيا المنظمة

لتحقيؽ اىدافيا وتساعدىا في تدويف وتسجيؿ وتخزيف ومعالجة واستخداـ واسترجاع المعمومات التي تستخدـ مف
قبؿ نظـ المعمومات ،وانيا الوسائؿ واألدوات سواء كانت مرئية او سمعية او مكتوبة ،والبرامجيات التي يتـ مف
خالليا جمع المعمومات وتخزينيا وبثيا وتناقميا واسترجاعيا ،والتي تعمؿ عمى تسييؿ العمميات لممستفيد سواء
2

كاف منظمة او افراد.

 2-1-2القيادة

3

ويعرفيا صالح وىاب (  " ) 2013عممية تأثير المدير في سموؾ التابعيف ليفي موقؼ معيف"

ويعرفيا فائؽ حسني ابو حميمة (  ") 2004عممية التأثير في نشاطات الجماعة بيدؼ تحقيؽ بعض االىداؼ

".4

ويعرفيا محمود داود الربيعي (  " ) 2010ىي القدرة عمى المبادرة وتحمؿ المسؤولية واتخاذ القرار السريع
والصائب في الظروؼ التي تستوجب اتخاذ مثؿ ىذا القرار الجؿ تحقيؽ اليدؼ المنشود

5

اذف فالقيادة مف اكثر العمميات تأثي ار عمى السموؾ فيي بذاتيا ليا تاثير عمى الدافعية لمعامميف وفي اتجاىاتيـ

ورضائيـ عف العمؿ وىي تعتبر مجاؿ ميـ واساسي ورئيسي لمعالقة بيف الفرد والجماعة ،فالقائد يمد الجماعة
6

بوسائؿ تساعدىـ عمى تحقيؽ اىدافيـ وانجاز العمؿ باكمؿ وجو.

والقيادة ىي عممية استقطاب اعضاء الجماعة حوؿ القائد ،وىو بذلؾ مركز االتصاؿ لمجماعة وصاحب اكبر
تأثير بسموكيا ونشاطيا ،وىو كذلؾ عادة ما يكوف مركز االنتباه في الجماعة ،فيو الشخص الذي يحدد اىدافيا
7

ويخطط إلجراءاتيا وعمى الجماعة تنفيذىا.

 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 ) 1مرواف عبد المجيد ابراىيـ :االداة والتنظيـ في التربية الرياضية ،ط  ،1دار الفكر لمطباعة والنشر ،االردف ،2000 ،ص.127
) 2فايز مجعو النجار  :نظم املعلومات األداريو  ،ط ، 3دار احلامد  ،عمان  ، 2010 ،ص. 37
) 3صالح وىاب شاكر  :املبادئ األداريو لطالب الرتبيو الرياضيو  ،ط ،1األيك للطباعو والنشر  ،بغداد ،2013 ،ص.143
) 4فائق حسين أبو حليمو  :احلديث يف األداره الرياضيو  ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان  ، 2004 ،ص106

 ) 5محمود داود الربيعي :التنظيـ االداري في العمؿ الرياضي  ،ط ،2دار الضياء لمطباعة ،النجؼ االشرؼ ،2010 ،ص.173

)6

جماؿ محمد عمي :الحديث في االدارة الرياضية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،2009 ،ص.125

 ) 7احمد اميف فوزي ،طارؽ محمد بدر الديف :سيكولوجية الفريؽ الرياضي  ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاىرة ،2001 ،ص.156

 1-3منهج البحث
تـ اعتماد المنيج الوصفي باألسموب المسحي لحؿ مشكمة البحث" ،اذ تسيـ الدراسات الوصفية في إضافة
1

معمومات حقيقية عف الواقع الراىف لمظواىر الرياضية المختمفة "

 2-3مجتمع البحث وعينته

وقد اشتمؿ مجتمع البحث عمى مالكمي وأداريي األندية الرياضية لممنطقتيف الوسطى والجنوبية والبالغ عددىـ (

 ) 319مالكما و (  ) 165إدارياً.وعمى ىذا األساس تـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية ويبمغ عددىـ ( 140
) مالكما تبمغ نسبتيـ المئوية (  )%28,92مف المجتمع األصؿ و (  ) 92إدارياً مف إداريي األندية الرياضية

لممنطقتيف الوسطى والجنوبية اذ تبمغ نسبتيـ المئوية (  ) %19مف المجتمع األصؿ.ومف خالؿ ذلؾ تـ اختيار

(  ) 232مالكما واداريا مف مجتمع البحث األصؿ اذ تبمغ نسبتيـ (

.) %47,93وتـ استبعاد  12مالكما

واداريا لممشاركة في التجربة االستطالعية ونتيجة لذلؾ قسمت العينة إلى قسميف القسـ األوؿ إلجراءات تصميـ

واعداد وبناء المقياسيف ،والقسـ الثاني لغرض تطبيؽ المقياسيف،

أوال :عينة بناء وتصميـ واعداد المقياسيف وقد اشتممت عمى عدد مف مالكمي وأداريي األندية الرياضية
لممنطقتيف الوسطى والجنوبية والبالغ عددىـ (  ) 138مالكما واداريا مقسمة عمى

(  ) 92مالكما و ( 46

) إداريا.

ثانيا :عينة تطبيؽ المقياسيف بصيغتيما النيائية وقد تكونت مف (  ) 94مالكما واداريا مقسمة عمى ( ) 48

مالكما و (  ) 46إداريا.

 3-3الوسائل واألدوات المستخدمة
 1-3-3وسائل جمع البيانات

قاـ الباحثوف باالستعانة بالعديد مف الوسائؿ ،منيا:

* االستبيان:
* المالحظة:

* المقابالت الشخصية:

 2-3-3أدوات البحث

* جياز حاسوب ( ) hp
* حاسبة الكترونية يدوية

 4-3خطوات التصميم والبناء واجراءاته الميدانية
 1-4-3تحديد مجاالت المقياسين

 ) 1حممد حسن عالوي واسامة كامل راتب :البحث العلمي يف الرتبية الرياضية وعلم النفس الرياضي  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ، 1999 ،ص.132

 2-4-3إعداد الصيغة األولية لفقرات المقياسين
صيغت فقرات المقياسيف بعد اطالع الباحثوف عمى جميع األدبيات التي تناولت وبشكؿ مختصر لمجاالت
مقياس تقنية المعمومات ،وقد تـ تعديؿ وصياغة واعداد الفقرات بما ينسجـ وطبيعة كؿ مجاؿ مف مجاالت

المقياسيف كال عمى حدة .وتـ تحديد فقرات المقياسيف بصيغتيما االولية وكما موضح ادناه:

قاـ الباحثوف بصياغة (  ) 76فقرة لمقياس تقنية المعمومات موزعة عمى ( )4مجاالت ىي:

 -1االدارة باالىداؼ (  ) 20فقرة -2الميزانية المبرمجة والتخطيط (  ) 18فقرة -3االتصاؿ (  ) 18فقرة

 -4تحميؿ النظـ واتخاذ القرار (  ) 20فقرةاما بالنسبة لمقياس التصرؼ كقائد فقد قاـ الباحثوف بصياغة ( 17
) فقرة .

 3-4-3تحديد أسموب وأسس صياغة الفقرات
اعتمد الباحثوف في صياغتو لفقرات المقياسيف عمى أسموب ليكرت و يعد مف األساليب الشائعة في القياس،

 4-4-3عرض فقرات المقياسين بصيغتهما االولية عمى المحكمين والخبراء.

قاـ الباحث بعرض فقرات المقياسيف عمى الخبراء والمختصيف في مجاؿ التربية الرياضية( مف اجؿ تحديد
الفقرات الصالحة وقد احتوى مقياس ( تقنية المعمومات ) بصيغتو األولية (

مجاالت ،وقد احتوى مقياس ( التصرؼ كقائد ) بصيغتو األولية (

 ) 76فقرة موزعة عمى اربعة

 ) 17فقرة  ،وبعد اف أبدى الخبراء

والمختصيف مالحظاتيـ وأرائيـ حوؿ فقرات المقياسيف قاـ الباحثوف بتحميؿ نتائج المقياسيف مستخدما النسبة

المئوية لقبوؿ فقرات المقياسيف كال عمى حدة بداللة

( مربع كاي ) ،حيث قبمت الفقرة المتفؽ عمييا

( )%75فاكثر وتعد الفقرة صالحة ومناسبة وىذا يدؿ عمى انيا دالة إحصائيا وىي تمثؿ (  )15خبير مف اصؿ

( )20خبير مف خالؿ درجة (كا  )2المحتسبة تحت مستوى داللة (  ) 0,05وبدرجة حرية (  )1وبقيمة تساوي (
 ) 3,84وقد تـ استبعاد (  )6فقرات مف اصؿ (  )76فقرة بالنسبة لمقياس( تقنية المعمومات )  -2واستبعدت
فقرتاف مف اصؿ (  )17فقرة بالنسبة لمقياس ( التصرؼ كقائ أبدى الخبراء والمختصوف أرائيـ ومالحظاتيـ

عمى فقرات مقياس (التصرؼ كقائد) وتـ التعامؿ مع الفقرات إحصائيا بتطبيؽ النسبة المئوية وبداللة مربع كاي
تحت مستوى داللة

(  ) 0,05وبدرجة حرية (  )1وبقيمة جدوليو تساوي (  ،) 3,84وتـ استبعاد الفقرات

التي كانت نسبتيا اقؿ مف . %75

جدول رقم ()1

يبين النسبة المئوية ودرجة كا2المحتسبة اإلجابات الخبراء عمى فقرات مقياس التصرف كقائد

ت

النسبة المئوية

درجة كا2

1

%95

16.2

2

%85

9.8

3

%85

9.8

4

%80

7.2

5

%95

16.2

6

%80

7.2

7

%95

16.2

8

%85

9.8

9

%100

20

10

%65

*0.8

11

%85

9.8

12

%80

7.2

13

%80

7.2

14

%85

9.8

15

%65

*1.8

16

%90

12.8

17

%75

5

* تعني غير معنوية

ويبمغ عدد الفقرات المستبعدة ( )2فقرات مف مقياس التصرؼ كقائد وبيذا أصبح عد فقرات المقياس ( )15فقرة.

 5-4-3اختبار سمم التقدير واسموب التصحيح

كاف نسبة اتفاؽ الخبراء والمختصيف (  ) %85عمى السمـ الخماسي أي بموافقة (  )17خبير مف اصؿ ()20
خبي ار وىذا تاكيد عمى صالحية سمـ التقدير الخماسي المقترح.تـ صياغة فقرات المقياسيف ( تقنية المعمومات

والتصرؼ كقائد) باتجاه واحد ايجابي وتحددت اوزاف الفقرات مف (

 ) 5 – 1درجات لكؿ فقرة مف فقرات

المقياسيف.
جدول ( ) 2

يبين أوزان البدائل لفقرات المقياسين
سمم

اتفق دائما

اتفق غالبا اتفق أحيانا

اتفق ناد ار

ال اتفق

أبدا

التقدير
ايجابي

اتجاه الفقرة

4

5

3

2

1

 5-3التجربة االستطالعية لفقرات المقياسين
تـ إجراء التجربة االستطالعية لمفقرات الصادقة لممقياسيف والتي تـ الحصوؿ عمييا بعد عرضيا عمى الخبراء

وذلؾ لمتأكد مف صحة صياغة الفقرات كونيا مفيومة او غير مفيومة بالنسبة

وتـ تطبيؽ المقياسيف عمى عينة مف المالكميف واإلدارييف في نادي ميساف وعددىـ ( )12مالكما واداريا مقسمة

( )8مالكميف و( )4إدارييف ،وطمب الباحثوف مف العينة مالحظة كؿ فقرة بدقة والتأشير عمييا بعالمة ( ) في
الحقؿ المناسب وقد تـ ذلؾ بتاريخ

/ 5 /7

،2016وبعد إجراء التجربة االستطالعية تبيف اف الفقرات

الخاصة بالمقياسيف كانت واضحة ومفيومة لدى العينة كقائد.

 6-3تجربة تطبيق المقياسين عمى عينة البناء

قاـ الباحث بتطبيؽ المقياسيف عمى عينة البناء المكونة مف (  )138مالكما واداريا مقسمة عمى (  )92مالكما
مف أندية العراؽ و (.)46

 1-6-3المجموعتين الطرفيتين ( القوة التمييزية )
أوال :القوة التمييزية لمقياس تقنية المعمومات

( معامل التمييز ) المحتسبة لفقرات مقياس تقنية المعمومات عند مقارنتيا مع قيمة ( ت الجدولية ) والبالغة

(  ) 2.00تحت مستوى داللة (  ) 0.05وعند درجة حرية ( )72نجد اف الفقرات المستبعدة ( )5فقرات مف
مجموع فقرات المقياس ( )70فقرة كانت ( ت المحتسبة ) اقؿ مف الجدولية وبذلؾ أصبح عددىا ( )65فقرة
توزعت عمى مجاالت المقياس

ثانيا :القوة التمييزية لمقياس التصرف كقائد

جدول رقم ()3

يبين قيمة (ت) المحتسبة لمقوة التمييزية لفقرات مقياس التصرف كقائد
المجال

ت

الوسط

االنحراف

الوسط

االنحراف

قيمة t

الداللة

التصرف كقائد

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

المحتسبة

اإلحصائية

1

4.76

0.53

3.19

0.87

7.02

مميزة

2

3.00

0.70

1.80

0.92

4.67

مميزة

3

3.16

1.11

1.95

0.80

6.84

مميزة

4

4.28

0.78

3.19

0.98

3.99

مميزة

5

3.23

1.22

2.47

1.56

*1.75

غير مميزة

6

4.47

0.92

3.52

1.12

2.99

مميزة

7

3.28

0.78

2.66

1.01

2.21

مميزة

8

4.38

0.66

3.57

0.87

3.38

مميزة

9

3.57

0.97

1.42

0.78

7.50

مميزة

10

4.52

0.92

2.28

1.14

5.84

مميزة

11

3.80

0.81

1.80

0.51

9.53

مميزة

12

4.00

0.63

2.09

0.62

9.81

مميزة

13

2.90

0.99

1.38

0.66

5.82

مميزة

14

2.95

0.49

1.61

0.97

5.58

مميزة

15

3.19

0.40

1.71

0.90

6.84

مميزة

وعند مقارنتيا مع قيمة (ت) الجدولية البالغة (  ) 2.00تحت مستوى داللة (  )0.05وتحت درجة حرية ( 72

) نجد اف (  )6فقره واحده استبعدت مف اصؿ مجموع الفقرات (  )15فقره كانت ( ت المحتسبة ) اقؿ مف ( ت
الجدولية ) واصبح عدد فقرات المقياس ( )14فقرة .

 2-6-3االتساق الداخمي لفقرات المقياسين

أوال :االتساق الداخمي لمقياس تقنية المعمومات
ثانيا :االتساق الداخمي لمقياس التصرف كقائد

جدول ()4

ت

االرتباط

معامل

ت

االرتباط

معامل

يبين قيم معامل
درجة الفقرة

لمقياس التصرف

1

0.280

8

0.327

2

0.580

9

0.504

3

0.470

10

0.349

4

0.457

11

0.453

5

0.501

12

0.520

6

0.456

13

0.337

7

*0.077

14

0.528

االرتباط بين

والدرجة الكمية
كقائد

* تعني غير معنوية ** قيمة ( ر ) الجدولية عند درجة حرية (  )136وتحت مستوى داللة ( = ) 0.05
0.176

ومف الجدوؿ تبيف اف ىناؾ فقره واحده كاف معامؿ ارتباطيا المحتسبو اقؿ مف (ر) الجدولية وقـ تـ استبعادىا

مف مقياس التصرؼ كقائد  ،وبذلؾ أصبح عدد فقرات المقياس ()13

 11-3التطبيق النهائي لممقياسين

قاـ الباحثوف بتطبيؽ المقياسيف بصورتيما النيائية عمى عينة التطبيؽ البالغ عددىا (  )94مالكما واداريا عمى

مختمؼ االندية الرياضية في المنطقتيف الوسطى والجنوبية ومقسميف (  )48مالكما و(  )46أداريا ولمفترة مف (

 2016 / 7 / 5ولغاية  ) 2016 / 8 / 7وبعد تحميؿ استجابات عينة البحث جمعت البيانات في استمارة
خاصة اذ اصبح لكؿ اداري ومالكما درجة خاصة بو.

 12-3الوسائل اإلحصائية

استخدـ الباحث الحقيبة اإلحصائية ( ) SPSS 16وبرنامج اكسؿ:

 -4عرض النتائج وتحميمها

 1-4عرض نتائج مستويات مقياس تقنية المعمومات وتحميمها ومناقشتها
جدول رقم ()5

يبين المستويات والدرجات المعيارية المعدلة والدرجات الخام واالعداد والنسبة المئوية لها لمقياس تقنية
المعمومات .

المستويات

الدرجة

الدرجة الخام

اعداد

اعداد

العدد

النسبة

االداريين

الالعبين

الكمي

المئوية لها

المعيارية
جيد جدا

68-80

203-300

5

5

9

%9,57

جيد

56-68

206-202

12

8

23

%24,46

متوسط

44-56

158-205

18

20

38

%40,42

مقبوؿ

32-44

110-157

7

11

15

%15,95

ضعيؼ

20-32

60-109

4

4

9

%9,57

ويعزو الباحثوف سبب حصوؿ المدربيف عمى المستوييف ( جيد جدا وجيد ) الى اف بعض المدربيف يستخدموف
تقنية نظـ المعمومات الحديثة مف االجيزة والبرمجيات الخاصة ببيانات المالكميف واستخداميـ االدوات والوسائؿ

والطرؽ التي يحتاجيا المدرب لتحقيؽ اىدافو في تدويف وتسجيؿ وتخزيف ومعالجة واسترجاع المعمومات

الخاصة بيـ سواء كانت مرئية او سمعية او مكتوبة والتي تسيؿ عمميـ في عممية اتخاذ الق اررات المناسبة

لمواجية التحديات الخاصة بالمالكميف وىذا ما يؤكده فايز جمعة النجار (  " )2010مكعب نظـ المعمومات

دو ار استراتيجيا في حياة المنظمات  ،اذ تقدـ المعمومة المناسبة في الشكؿ المناسب وفي المكاف والزماف
الصحيح عمى القياـ بوظائفيا المختمفة مف تخطيط وتنظيـ وتوجيو ورقابة ومساعدتيا في اتخاذ الق اررات

بمختمؼ انواعيا " 1اما بالنسبة لممدربيف الذي حصموا عمى المستوى ( متوسط ) فيعزو الباحثوف سبب ذلؾ الى
اف بعض المدربيف ال يعطوف االىمية القصوى والالزمة لتجميع المعمومات عف المالكميف وعف االجيزة

واالدوات المستخدمة في العممية التدريبية وال يعمموف عمى البحث عف نقاط القوة والضعؼ وفي ىذه الحالة اذا

كانت المعمومات الحاصميف عمييا ضعيفة فتكوف فتكوف بيذه الحالة عممية اتخاذ الق اررات غير اكيدة مف مدى
مناسبتيا لممواقؼ والمشكالت التي تحصؿ لممالكميف وطرؽ حميا  ،وعدـ االلماـ بكؿ الحقائؽ والمعرفة التي

تتطمب الحصوؿ عمى المعمومات الممكنة واستخداـ المدربيف لموسائؿ التقميدية لتجميع المعمومات وىذه االسباب

تجعؿ عمميـ غير متكامؿ في تحقيؽ االىداؼ المرجوة مف المالكميف " نظـ المعمومات ىي التي تختص

اساسا بتجميع البيانات مف مراحؿ النشاط وتحميميا واعداد التقارير المداد االدارة بالمعمومات الالزمة التخاذ

الق اررات باعتبارىا طريقة منتظمة لمحصوؿ عمى المعمومات مما يساعد عمى عمميات التنبؤ والتخطيط والرقابة

عمى النشاط بأكممو " 1اما بالنسبة لممستوييف ( مقبوؿ وضعيؼ ) فيعزو الباحثوف سبب ذلؾ الى اف المدربيف

يفتقروف الى عممية وضع التخطيط الالزـ لممالكميف مف خالؿ العممية التدريبية وذلؾ لقمة المعمومات وتجميعيا

مف قبميـ عف طريؽ نظـ المعمومات الحديثة وبالتالي فانو ال توجد اىداؼ واضحة يبنى عمؿ المدرب عمى

اساسيا مع المالكميف ومف خالليا ال يستطيع اتخاذ الق اررات الالزمة لمعممية التدريبية وال يستطيع بموغ االفكار

واآلراء المشتركة مع المالكميف حوؿ التطبيؽ العممي في العممية التدريبية.
 ) 1فايز جمعو عوض :مصدر سبؽ ذكره  ،2010 ،ص.79

)1

شريؼ كامؿ شاىيف :مصدر سبؽ ذكره  ،1994 ،ص.367

2-4عرض نتائج مجاالت مقياس التصرف كقائد وتحميمها ومناقشتها
جدوؿ ()6
يبيف المستويات والدرجات الخاـ واالعداد والنسب المئوية ليا لمقياس التصرؼ كقائد

المستويات

الدرجات الخاـ

االعداد
االدارييف

المالكميف

النسبة المئوية

العدد الكمي

ليا

جيد جدا

55 – 65

5

8

13

%13,82

جيد

45 – 54

7

6

13

%13,82

متوسط

35 – 44

22

24

46

%48,93

مقبوؿ

25 – 34

5

5

10

%10,63

ضعيؼ

13 – 24

7

5

12

%12,76

ويعزو الباحث سبب وجود المستوييف ( جيد جدا وجيد ) في مجاؿ التصرؼ كقائد الى اف المدربيف لدييـ
االلماـ بالميارات القيادية ( الفكرية والفنية واالنسانية ) مما جعميـ مؤثريف في سموؾ وتصرفات المالكميف وىذا
ناتج مف خالؿ دور المدرب القيادي وبشكمو المناسب نتيجة تفاعمو وتفاىمو مع مالكميو النو يفيـ نوع العمؿ

الذي يؤديو ودوره الفاعؿ في تصور االمور مف كافة المجاالت وخاصة المشكالت التي مف الممكف حدوثيا

ووضع الحموؿ ليا وكؿ ذلؾ يأتي نتيجة ممارستو وخبرتو وكفاءتو القيادية في تطوير امكانيات المالكميف وىذا

ما يؤكده حميـ المنيري وعصاـ بدوي (  " )1991القائد ىو العقؿ المفكر والموجو والقمب النابض الذي يرفع

الحيوية في شراييف المنظمة مف خالؿ توجيو جيود االخريف والتأثير في سموكيـ " 2ويعزو الباحثوف سبب وجود

المستوى ( متوسط ) الى اف بعض المدربيف يتصرفوف باساليب وطرؽ قيادية ال تتفؽ مع الالعبيف وبالتالي

تؤثر عمى نفسياتيـ سمبيا او اقؿ مما ىو عميو مف خالؿ عممية التأثير والتأثر والمطموب مف المدرب القائد اف

يؤثر باالخريف مف خالؿ خبرتو ومعموماتو كمدرب وسعة صدره واسموبو في ايصاؿ ما يتطمب مف المالكـ وبما

يخدـ المعبة بصورة عامة .وىذا ما يؤكده صالح وىاب شاكر (  " )2013القائد الرياضي الناجح يتسـ بسمة

القيادة ويقصد بذلؾ قدرتو عمى التوجيو والتأثير في سموؾ التابعيف وقدرتو عمى التنسيؽ والترتيب المنظـ لمجيود

الجامعية مف اجؿ التوصؿ الى تطوير قدرات وميارات التابعيف الى اقصى درجة "

1

ويعزو الباحثوف سبب وجود المستوييف ( مقبوؿ وضعيؼ ) الى اف الرغبة واالرادة الموجودة لدى المدربيف
ضعيفة ما يؤثر سمبا عمى المالكميف وعدـ مطالبة المدرب باالحتياجات التي تخص العممية التدريبية

باإلضافةإلى قمة المخصصات وضعؼ االمكانيات التدريبية المادية والفنية مما يؤدي الى عدـ ثقتيـ بتحقيؽ

 ) 2حميـ المنيري وعصاـ بدوي :االدارة في المجاؿ الرياضي  ،ط ،1المكتبة العربية ،القاىرة ،1991 ،ص.221
 ) 1صالح وىاب شاكر :مصدر سبؽ ذكره  ،2013 ،ص.145

اىدافيـ المنشودة وبالتالي يؤدي ذلؾ الى عدـ رغبتيـ بالعمؿ والتدريب لقمة اندفاعيـ ويؤدي ذلؾ بالتالي لقمة
استثارة دوافع المالكميف في العممية التدريبية ويسبب ذلؾ عدـ تحفيز المالكميف عمى المثابرة والتحدي

وخسارتيـ في المنافسات وىذا ما يؤكده بشير العالؽ ( " )2010يعمؿ القائد عمى تحفيز والياـ التابعيف النجاز
العمؿ المطموب ويجب اف يكوف القائد الفعاؿ ذو مصداقية والمصداقية تأتي مف كفاءة القائد مف قدرتو عمى
2

االلياـ مف خالؿ ربط االىداؼ باحتياجات التابعيف وفيميـ واىتماماتيـ ".

 3-4عرض نتائج العالقة بين مقياسي تقنية المعمومات والتصرف كقائد لممدربين وتحميمها ومناقشتها
جدوؿ ()7
يبيف العالقة بيف مقياسي تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد لممدربيف وقيمة (ر) المحتسبة
المقياس
القيـ

تقنية المعمومات

التصرف كقائد

قيمة (ر)

س

ع

س

ع

المحتسبة

181,6

39,5

39,3

8,2

0,873

* قيمة (ر) الجدولية عند درجة ( )92تحت مستوى الداللة (0,205= )0,05

الجدوؿ ( )34يبيف لنا نتائج العالقة بيف مقياسي تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد لممدربيف حيث قاـ الباحثوف

باستخداـ معامؿ االرتباط البسيط ( بيرسوف ) وذلؾ لمعرفة عالقة االرتباط بيف المقياسيف لمدربي المالكمة وىي

( )0,873وعند مقارنة ىذه القيمة مع قيمتيا الجدولية عند درجة حرية (  )92تحت مستوى داللة (  )0,05ىي
( )0,205بينما ظيرت قيمة (ر) المحتسبة لممدربيف وىي (  )0,873وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية وجدانيا

اكبر مف القيمة الجدولية وىذا يعني اف االرتباط ذو داللة احصائية .ويرى الباحثوف اف المدربيف ترتبط اعماليـ

بتقنية المعمومات الحديثة والمعرفة في نقؿ التطبيقات الذي يؤديو كمسؤوؿ وتصوره لألمور والمشكالت المتوقعة

لممالكميف  ،،واف عممو كشخصية قيادية يحتذى بيا تتحدد مف خالؿ قدرتو في السيطرة عمى انفعاالت

المالكميف واتزانو مع التعامؿ مع المواقؼ وذكائو في استخداـ مياراتو في ترجمة المعمومات واالىداؼ

المرسومة الى الواقع التطبيقي ،مع معرفة ما يحتاجو المالكميف وظروفيـ االجتماعية والمعيشية وقدرتو عمى
التأثير فييـ وتوجيو سموكيـ في االتجاه الصحيح بعدا عف المؤثرات والمعوقات وتحقيؽ االىداؼ والفوز في

البطوالت والتحديات التي تقاـ وقناعتيـ في افكاره وخبراتو كمدرب ونقؿ المعمومات بدقة باستخداـ الطرؽ

والوسائؿ الحديثة في كيفية تدريب كؿ مالكـ عمى حدة لتمبية الطموحات والوصوؿ الى المستويات العالية ،وىذا

ما يؤكده مرواف عبد المجيد ابراىيـ (  " )2000اف القيادة تعتمد عمى القدرة عمى التأثير النابعة مف قوة الفرد

ومصدر ىذه القوة قد يكوف المركز الرسمي الذي يشغمو او قد يكوف خبرة الفرد وعممو وسيطرتو عمى جانب مف
1

جوانب اشباع حاجات االفراد "

 ) 2بشير العالؽ :القيادة االدارية  ،دار اليازوري لمنشر ،عماف ،2010 ،ص.345
 ) 1مرواف عبد المجيد ابراىيـ :مصدر سبؽ ذكره ،2000 ،ص.127

كما ويؤكد ذلؾ طاىر محسف منصور ووائؿ محمد صبحي (  " )2007البد مف ترجمة رؤى تقنية المعمومات
واالعماؿ الى اىداؼ معينة لمفرؽ واالفراد  ،ومف ثـ العمؿ وفقيا مف خالؿ ربط برامج االعماؿ  ...ويجب اف
2

تكوف ذات طبيعة مالئمة "

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

مف خالؿ النتائج التي توصؿ الييا باحث تمكف مف استنتاج ما يأتي:
 -1اف مقياس تقنية المعمومات مناسب لقياس مستويات مدربي المالكمة لممنطقتيف الوسطى والجنوبية.
 -2اف مقياس التصرؼ كقائد مناسب لقياس مستويات مدربي المالكمة لممنطقتيف الوسطى والجنوبية.

 -3اف اغمب مدربي المالكمة في المنطقتيف الوسطى والجنوبية يتمتعوف بمستويات متوسطة في مقياسي تقنية
المعمومات ومجاالتيا والتصرؼ كقائد.

 -4اتصفت عينة الدراسة بمستويات عالية مف التصرؼ كقائد.
 -5عندما يتمتع مدربي المالكمة بتقنية معمومات عالية في االندية الرياضية فاف التصرؼ كقائد يكوف بمستوى
عاؿ حسب العالقة بيف المتغيريف.

 -6وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية في نتائج العالقة بيف مقياسي تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد
لمدربي المالكمة لممنطقتيف الوسطى والجنوبية.

 2-5التوصيات

مف خالؿ االستنتاجات التي توصؿ الييا الباحثوف ،وصي بما يمي:
 -1اعتماد المقياسيف لغرض قياس تقنية المعمومات والتصرؼ كقائد لمدربي المالكمة في االندية الرياضية
لممنطقتيف الوسطى والجنوبية.

 -2ضرورة اىتماـ االندية الرياضية بتقنية المعمومات الحديثة لممدربيف لتكويف رؤية واسعة لفيميا بالصورة
الصحيحة والمنطقية مف اجؿ رفع مستوى تصرفاتيـ كقادة لممدربيف.

 -3التعرؼ عمى الميزانية المبرمجة في االندية الرياضية والتي عمى اساسيا تقوـ عممية التخطيط الرياضي مف
قبؿ مدربي المالكمة والذي يشكؿ الدعامة االساسية لنجاحيـ في عمميـ الرياضي.

 -4عمى الييئات االدارية لالندية الرياضية في المنطقتيف الوسطى والجنوبية االىتماـ بحث المدربيف بتوسيع
قاعدة البيانات واتاحة الفرصة ليـ باستخداـ تقنيات المعمومات الحديثة التاحة الفرصة ليـ بطرح االفكار

الجديدة والمبتكرة في العممية التدريبية.

 -5تعزيز االىتماـ بموضوع االتصاؿ واستخداـ الوسائؿ الحديثة ما بيف المدرب والمالكميف لتحفيزىـ باستخداـ
طاقاتيـ المتميزة في البطوالت والتحديات.
 ) 2طاىر محسف منصور ووائؿ محمد صبحي :مصدر سبؽ ذكره ،2007 ،ص.544

 -6ضرورة اقامة دورات تطويرية لمدربي المالكمة مف اجؿ تنمية القياده لدييـ ويدعـ الجانب التدريبي لمحفاظ
عمى المستوى العالي لممالكيف.

 -7توفير كافة االجيزة واالدوات والمستمزمات التدريبية والجوانب المادية التي يحتاجيا المدربيف لمعممية
التدريبية والبطوالت مف قبؿ الييئات االدارية لالندية الرياضية.

 -8االىتماـ باالدارة باالىداؼ مف قبؿ المدربيف النيا تحفز المالكميف وبث روح الحماس لتحقيؽ تمؾ
االىداؼ.

 -9اجراء دراسة مسحية لتحديد اي مف مجاالت تقنية المعمومات االكثر تأثي ار في القياده لممدربيف في
المنطقتيف الوسطى والجنوبية.

 -10اجراء دراسة مماثمة لمدربي فعاليات ونشاطات اخرى في جوانب رياضية مختمفة.
المصادر العربيه واألجنبيه

 أحمد اميف فوزي ،طارؽ محمد بدر الديف :سيكولوجية الفريؽ الرياضي ،ط ،1دار الفكر العربي،
القاىرة.2001 ،

 أ خالص محمد عبد الحفيظ ومصطفى حسيف باىي :االجتماع الرياضي ،ط ،1مطبعة القاىرة ،مصر،
.2001

 سعيد جاسـ االسدي :قراءات فمسفية تحميمية في ادارات النظاـ التربوي ،ط ،1دار صفا لمنشر والتوزيع،
عماف.2014 ،

 شريؼ كامؿ شاىيف  :نظـ المعمومات األداريو  ،دار المريخ  ،الرياض .1994 ،
 طاىر محسف منصور الغالبي  ،وائؿ محمد صبحي أدريس  :األداره األستراتيجيو  ،ط ،1دار وائؿ
لمنشر  ،عماف . 2007 ،

 عبدالحميـ جبر نزاؿ وآخروف  :أساسيات العمؿ في األداره الرياضيو  ،شركة الغدير لمطباعو  ،البصره
2015 ،

 http://www.iraqacad.orgk.net. 15/2/2013.

Anastasi & Susan , urbina: Psychological Fasting , New Jersey , Prentice hall,
1997 .

ممحق

المقياس بصيغته النهائية ( التصرف كقائد)
مقياس التصرف كقائد

ت

الفقػرات

أتفق دائما

أتفق

غالبا

أتفق

أحياناً

أتفق
ناد ار

ال أتفق
أبداً

المحور االوؿ (التصرؼ كقائد)
1

يستطيع القياـ بتوزيع الواجبات عمى الكادر التدريبي بعدالة

2

يقوـ بارشادوتوجيو المالكميف بأفضؿ صورة ممكنو

3

يتعامؿ مع المالكميف بحكمة وىدوء قبؿ النزاالت

4

يعترض عمى الق اررات الصادرة مف الحكاـ والقضاة

5

يمكنو التحكـ في توترات المالكميف قبؿ النزاالت

6

نشعر باحترامة لقواعد وقوانيف لعبة المالكمة

7

يضبط تصرفاتو عند تعرض مالكمو لمخسارة

8

يتفيـ الضغوط النفسية التي يتعرض ليا المالكـ

9

يؤكد عمى مواجية المواقؼ الصعبة في النزاالت

10

يشعر المالكميف بثقتو بنفسو

11

مف سماتو التزـ مالكميو في المواقؼ الصعبة.

12

يؤكد عمى مايفيد في تماسؾ المالكميف كفريؽ

13

يشعر المالكميف باف نجاحيـ ىو نجاحو

