
الكفاءة القيادية وعالقتها بنجاح خطة العمل لدى أعضاء المالك التدريبي في قسم النشاط الرياضي 
 في الجامعة المستنصريه

 الجامعة التكنولوجيا/ قسم النشاط الرياضي /م هدى محمد سليمان .م
 :ملخص البحث

اط النش في قسم التدريبيلدى أعضاء المالك عرف على مستوى الكفاءة القيادية الت هدفت الدراسة      
خطة  ونجاحاإلدارية القيادية معرفة العالقة بين الكفاءة  وكذلكالرياضي في الجامعة المستنصريه 

مجتمع  أشتملو  مته الدراسة الحاليةئالمنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالالباحثة  تاستخدمو  العمل
رياضي في الجامعة المستنصريه وتم اختيار النشاط الفي قسم  التدريبي أعضاء المالكالبحث على 

وتم  مدربا( 62)بلغ مجتمع البحث و ممن يحملون شهادة الماجستير والدكتوراه  العينة بصورة عمديه
فقرة وبعد عرضه  (04)ويتكون من  (سليم جزار)ه للمدربين الذي أعد ةالقيادي الكفاءة مقياس  اعتماد

االهتمام الثاني و االهتمام باألداء بعدين االول  مقياسال لميشو فقرة ( 04)راته على الخبراء اصبحت فق
لتعرف لهذا المقياس  ماستخدوال درجة( 1–0)وحددت لها درجات تتراوح بين ( اتالعالق)بالرياضيين 

من خالل التأكد من باستخراج االسس العلمية للمقياس الباحثة  تقام للمدربين ةالقيادي الكفاءةعلى 
البحث على عينة البحث األساسية  ةم تطبيق أداث االستطالعية أجراء التجربةو  صدقة وثباته

عرض النتائج وتحليلها وتم  spssمن الحقيبة االحصائية الوسائل اإلحصائية ت الباحثة استخدمو 
مدربين لوا ة لإلداريينالقياديالكفاءة وجود عالقة ارتباط بين عن  وقد اسفرت نتائج البحث ومناقشتها

 :الباحثة بما يلي  اوصتفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة ومستوى االداء و 
لمدربين والعمل على خلق المناخ المناسب لتطور هذه ول ة لإلداريينالقيادي الكفاءة التأكيد على  -1

 .الحالة بما يخدم األداء
ي الجوانب الفنية واإلدارية والنفسية العمل على تأهيل المدربين من خالل فتح دورات تدريبية ف -6

 .فضال عن الجوانب الخططية والتدريبية
للمدربين في األنشطة الرياضية ة القيادي الكفاءة العمل على إجراء المزيد من الدراسات في مجال  -0

 .المختلفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Abstract: 

       The aim of the study: to identify the level of competence of leadership 

among the members of the angel training in the unit sports activity in 

Mustansiriya University as well as the knowledge of the relationship between 

the leadership competency management and the success of the plan of action 

researcher used the descriptive approach in a manner survey suitability of the 

current study This included the research community to the members of the 

angel training in the unit sports activity in Mustansiriya University was 

chosen as the sample are intentional who hold a master's degree and doctorate 

reached the research community (26) as coach and researcher relied on a scale 

leadership competency for trainers who was prepared (properly butcher) and 

includes scale two-dimensional first attention to performance and the second 

dimension and interest to athletes (relations) and to use this measure in 

identify the leadership competency of trainers researcher has extracted the 

scientific bases for the measure to make sure the charity and persistence and 

the experiment reconnaissance before the final application on a sample of (5) 

players from outside the research sample and then the main experiment on a 

sample of research and the researcher used statistical methods were presented 

the results analyzed and discussed and may resulted in the search results for 

the existence of a correlation between the efficiency of leadership for 

administrators, coaches, and the level of performance in the light of the results 

of the study, the researcher recommended the following: 

1- emphasis on efficiency leadership for administrators and coaches and work 

on creating the right climate for the development of this case in order to serve 

performance. 

2. work on the rehabilitation of coaches through open training courses in 

technical and administrative aspects and psychological aspects as well as the 

tactical and training.                                                            

3 - Work to further studies in the field of competence of leadership for 

coaches in various sports activities. 

 
 
 
 
 
 
 


