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 ملخص البحث
اتدمممدد  فظمممرا لهميمممة السممميا  الإيمممسدد الممم د يإممما  بمممم ممممدرس التربيمممة البدفيمممة اايممما  الريس مممة،   
مممسف التممع ارتبطممف بممم كإس ممد تربمماد ميممدافع، اان المدرسممة هممع الفممااب السسسممية يممع الميتمممح المة

افسادب أسسسية يع التغير االتطاير الترباد ل ا تتطي  مدرية السميا  الإيمسدد المفسسم  ليممدرس 
ى التربية البدفية اايا  الريس ة ليدممل بمم ليدماد تمأثير ممسرسمة هم ا السميا  ايمى تطماير المسمتا 

اممممن هفمممس تكممممن أهميمممة الدراسمممة يمممع كافةمممس تسمممدى إلمممى تدمممرا  الديممممع االداك الريس مممع ليطيبمممة 
ابيممممسن تأثيرهممممس السمممميبع  التربيممممة البدفيممممة اايمممما  الريس ممممة، مربمممماالسمممميا  الإيممممسدد التممممع يمسرسممممم 

إلممى الداك الريس ممع الفممسي  اتفمما  اديدةمم  اااييممسبع يممع أييممسد اليمما المفسسمم  لتحفيممز الطيبممة 
سممممتاى الديمممممع لدية  اأسممممسلي  الإيممممسدب الريس ممممية كثيممممرب امتدممممدد ام تيفممممة بتدممممدد فمممما  الفلممممسط الم

الريس مممع اظمممراا الممسرسممممة افممما  ااحتكمممسك يممممع الفدسليمممة اتدمممدد الماافمممما الدا ييمممة اال سرييممممة 
ييةس ل ا فس  البسحث بأيراك دراستم ايى مدرسع التربية البدفية اايا  الريس ة يع مديريسف التربية 
يمممممع ديممممممسلى ليممممممراك دراسممممممة مإسرفممممممة بممممممين مدرسمممممع امدرسممممممسف يممممممع اسممممممت دا  السمممممميا  الإيممممممسدد 
لدية  ااسمممت د  البسحمممث الممممفةر الاقمممفع بأسممميا  المسمممحع لم  ممممة اطبيدمممة الدراسمممة ،الغمممرا 

 سناأيرى البسحث (يإرب،33تحإي  ه ه الدراسة ت  است دا  مإيسس السسلي  الإيسدية االمتكافة من  
ابدمد  لمك  ( مدرسس امدرسة ا تيراا بطريإة الماا ية،11ط اية ايى ايفة فاامةس  تيربتم ااست

( ممن مدرسمع التربيمة البدفيمة اايما  الريس مة يمع 510أيريف الدراسة الر يسة ايمى ايفمة فاامةمس  
ديسلى بطريإة الاا ية بدد يمح البيسفسف ايفمة الم تبمرين تم  أيمراك التحييمل اإلحقمس ع بسسمت دا  

( T. testاافحمراا المديسرد،فيممة  الاسط الحسسبع، اإلحقس ية اآلتية   الفسبة الم اية،الاسس ل 
ااد  اياد يمرا   اأظةرف الفتس ر اياد يرا  مدفاية يع أسيا  الإيسدب اإلفسسفية بين اليفسين،

مدفايممة  اف دالممة إحقممس يس بممين مدرسممع امدرسممسف التربيممة البدفيممة اايمما  الريس ممة اان السمميا  
 فسسفع أكثر السسلي  است دامس يع محسيظة ديسلى اإل
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Abstract 
  Concerning the importance of leadership style that used by physical education and 
sport science teachers، the multiplicity of tasks that joined him/her as an educational 
and field leader and since the school is the main nucleus in society and the main 
ground in educational change and development. So، to know the suitable leadership 
style for the physical education and sport science teacher to use it will impact the 
development of scientific level and sportive performance of students. The importance 
of this study lies in being sought to know the leadership style that used by physical 
education and sport science teachers and clarifies its positive and negative impact 
on finding the suitable atmosphere that stimulates and motivates students towards 
successful sportive performance and enrich their scientific level.  Sportive leadership 
styles are many and they differ according to the type of activity، circumstances of 
using، the kind of interaction and the number of in and out situations. The 
researchers made their comparative study on a sample of physical education and 
sport science teachers in Diyala directorate of education. A descriptive approach and 
a survey were used to suite the nature of study. In order to achieve the aim of the 
study، A scaled of leadership styles was used which consists of 66 items. Twenty 
five teachers were used randomly to represent the sample of the pilot administration. 
For the final administration، a sample of 183 physical education and sport science 
teachers were used randomly to represent the main sample of the study. 
After data collection، statistical analysis was used using the following formulas 
(percentages، mean، standard deviation، t- test formula). Results show that there is 
statistically significant difference in leadership styles between males and females، 
and there is no statistically significant difference between physical education and 
sport science teachers males and females in Diyala governorate.    
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 :المقدمة-1
مفةس لهميتةس يع  سالدقار، إدراكلإد حظيف الإيسدب بسهتمس  الميتمدسف البلرية مف  أفد         

ن الدميية إفسسفية،  اتتميز بغسيسف إفسسفية، تت  بفلسط إفسسفع، تحإي  أمسل اليمساة اتطيدستةس  اا 
فسسفية ليمستفيد الطسل ( ل ا يسن تدسمل فيسدب الفظس  الترباد مح م تيا أبدسد اتفف هس مًسسم إ

الدميية الترباية يت  بسإلفسسن  الطسل ( االتدسمل مدم ،بحيث يب ل أفقى مس يستطيدم من يةد 
( يمافح مدرس التربية 51: 1333أثفسك ممسرستم داره المدين ان ففساة ار س مفم  الطايل:يع 

  الريس ة باقفم فس دا تربايس يفرا ايية ا تيسر أسيا  مدين إلدارب درسم ،المر البدفية اايا 
ًثر يع بي ة المدرسة ار س الطيبة  ي   ان ارتفس  مستاى الداك الريس ع االديمع  ال د ي

اان السيا  الإيسدد ال د يتبدم المدرس التربية البدفية يع المدرسة لم تأثير ايى الدس د  مدس 
ال د يظةر ايى الطيبة امدى حبة  لدرس الريس ة يع المدرسة ،اريح مستاى تحقيل  الترباد

الديمع ليطيبة، إن السيا  الإيسدد الفسي  ها ال د يدمل ايى أييسد را  مدفاية اسلية لدى 
ًثر  الطيبة ل ا تدد لألسسلي  الإيسدية لدى مدرس التربية البدفية اايا  الريس ة لةس دار كبير ام

، ايفدكس  لك ايى درية تحإي  الهداا إييسبسسيبس أا  ك سير المًسسسف الترباية،يع أدا
اان است دا  ه ه السسلي  الإيسدية  الترباية التع من لأفةس الدمل ايى تحإي  أهداا الميتمح 

فد تتبسين يع است دامةس لدى مدرسع التربية البدفية حس  فا  اليفس االف ة الدمرية التع يإا  
س بتدريسةس امن هفس تالد لدى البسحث لدار ب رارب إيراك دراسة لمإسرفة ه ه السسلي  المدر 

الإيسدية بين مدرسع امدرسسف التربية البدفية اايا  الريس ة يع ديسلى االاقال إلى فتس ر تةدا 
الفرا  بين مدرسع امدرسسف  تدراإلى  دمة المًسسة الترباية يع ديسلى، ايةدا البحث الى 

ية البدفية اايا  الريس ة يع است دا  السسلي  الإيسدية، امدرية إد السسلي  أكثر است دامس الترب
لدى مدرسع التربية البدفية اايا  الريس ة بسلفسبة لي كار الإلفسث، اهفسلك يرا   اف دالة 

 ية إحقس ية بين مدرسع امدرسسف التربية البدفية اايا  الريس ة يع است دا  السسلي  الإيسد
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
 :منهج البحث 2-1

اسممت د  البسحثممسن المممفةر الاقممفع  الحإيإممة لمم ايدممرا المممفةر بأفممم طريإممة يقممل بةممس اإلفسممسن إلممى 
 اأهدايةس  طبيدة الدراسةأسيا  المسحع لم  مة 

 وعينته:مجتمع البحث  2-2
يست دمةس  البسحثسن ساا يحدد طبيدة  إن الهداا التع ي دةس البسحثسن ااإليراكاف التع

(، إ  أ تسر البسحث مدرسع التربية البدفية 45: 5881الميتمح اايفتم  التع سي تسرهس مييد:
مازاين ايى  ( مدرسس امدرسة،210اايا  الريس ة يع محسيظة ديسلى ميتمدس ليبحث اادده   
درسس امدرسة ايلكيان فسبة ( م514مديريسف التربية يع المحسيظة الميف ايفة البحث ايى  
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(من الميتمح الكيع إ  ت  ا تيسره  بطريإة الاا ية من كل مديرية من مديريسف التربية % 14 
-1353يع المحسيظة اهع  بدإابة،  سل ، مإدادية ، بيدراز،  سفإين ( ليدس  الدراسع  

 ( 5،1( اكمس مبين يع اليدالين رف   1352
 التابعة  لمحافظة ديالى* االقضيةين بحسب توزيع مجتمع المدرس (1الجدول )

 المجموع عدد المدرسين القضاء ت
 إناث ذكور

 340 115 225 بعقـوبـة 1
 155 59 96 خالص 2
 149 45 104 مقدادية 3
 39 11 28 بلدروز 4
 0. 32 38 خانقين 5

 53. 262 491 المجموع
 وث*المصدر: مديرية تربية ديالى وحدة الدراسات والبح 

 توزيع عينة المدرسين في كل قضاء (2الجدول )

 ت
 

 القضاء

  عدد المدرسين
 المجموع

 
 النسبة
 إناث ذكور المئوية

 42،93 9. 15 64 بعقوبة 1
 14،13 26 9 .1 خالص 2
 14،13 26 8 18 مقدادية 3
 6.،15 29 9 20 بلدروز 4
 13،05 24 10 14 خانقين 5

 %100 184 51 133 المجموع
  :أدوات البحث 1-3

 أداافسااك كسفف هع الاسيية أا الطريإة التع يستطيح بةس البسحث حل الملكية مةمس كسفف تيك 
 ( 512: 5888 ففدليع: ايفسف أيةزب بيسفسف، اا ا 
  :وسائل جمع البيانات 2-3-1

ب ف المديامسف الدالية  اافترفف(  المإس ةااليفبية  لبكالمقسدر االمرايح الدربية     
مإيسس السسلي  الإيسدية  استمسرب ليمح المديامسف ايمح   الم حظة الميدافية الل قية 
 استمسرب تفريغ البيسفسف  البيسفسف 
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 :األدوات واألجهزة المستخدمة 1-0-1
حسسبة يداية فا   (: قيفع المفلأ DEELفا    يةسز حسسا  ل قع  ابتا  (   
 CAOLN تبية ، أف   رقس ، أف   ،مسطرب( أدااف مك (: قيفع المفلأ 5(ادد 
 :إجراءات البحث الميدانية2-4
 تحديد مقياس األساليب القيادية:2-4-1

( ليحقال ايى المديامسف االبيسفسف ال سقة بسلسسلي  1354ت  است دا  مإيسس  محمد: 
يسدية الإيسدية، اها مإيسس أاده   محمد مسرهد ايع( يع رسسلة المسيستير لإيسس السسلي  الإ

( يإرب مازاة 33لمدرسع التربية البدفية اايا  الريس ة يع محسيظة ديسلى ،اال د  يتكان من  
(،السيا  53(،السيا  الدكتستارد 52( أسسلي  فيسدية اهع  السيا  الديمإراطع 4ايى  

ة طريإ افةساااتمد البسحث يع قيس ة الفإراف ااإليسبة (( 52(،السيا  اإلفسسفع 52السياكع 
ال مسسع البدسد لفإراف المإيسس ل فَّةس تتمتح بقد   (Likert)ازن متدر  ايى اي  سي  ليكرف 

اثبسف اسليين، اهع:  دا مقس، ا سلبقس، اأحيسفقس، افسدرقا، اأبدقا(، اطي   من المستيي  ا ح ا مة 
  تمثل رفميقس الترتي  ، ا ااستبسفة( تحف أحد البدسد ال مسة االمفسسبة ل ُم الكل يإرب من يإراف

(، اأبدقا  درية ااحدب((، 1(، افسدرقا تأ    0(، اأحيسفقس تأ   4(، ا سلبقس تأ    1 دا مقس اتأ    
ًثر ييةس  اتحس  درية ااستبسفة الكيية من   ل يمح دريسف البدا ل القحيحة التع ي

لدرية التع يحقل اييةس المستيي  يع يإراف ااستبسفة يميدةس  التقحي  ااستبسفة ت  تحديد ا
 ( درية 003-33مدرسا التربية الريس ية ايى مإيسس أسسلي  الإيسدب التع تتراا   

 التجربة االستطالعية. 2-4-2
فد ا تكان يإراف المإيسس اا حة ليم تبرين مثيمس هع اا حة لدى البسحث ل ا يإا  مقم  

 رين ليتدرا من   لةس:المإيسس بةيراك تيربة استط اية ايى ميمااة من الم تب
رأد الم تبرين يع التدييمسف االكلا ان يااف  ال دا ييةس من حيث القيس ة  -

 االم مان ام  مة اليغة 
 الافف ال د يستغرفم اا تبسر  -
تل ي  الفإراف الغسم ة أا القدبة أا اد  ا ا  الطبساة لغرا إاسدب طبدةس أا  -

 قيس تةس   
السساة الدسلرب  1353/ 53/ 13ربتةمس ااستط اية بتسريخ اهك ا فس  البسحثسن، بةيراك تي
س ايى ايفة مكافة من   ، ت  استبدسده  من )% (13.( مدرسقس تمثل فسبة م اية مإدارهس11قبسحق

  ا ت  ا تيسره  بطريإة الاا ية من ميتمح البحث، ايسكف الفتس ر مليدة حيث  التيربة الر يسة،
الإيسس، افد حدد يع ه ه التيربة، الزمن المستغر  لداك  المر ابية اايتمساية فحا أداب

( دفيإة، 11اا تبسر، ال د احتس  ان طري  تسييل، زمن أال م تبر أفةى اإليسبة افد كسن  
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( دفيإة 03( دفيإة،  ت  حسس  متاسط زمن اا تبسر، اها  01ازمن آ ر م تبر، اكسن  
 ا تبسر 

 :التجربة الرئيسة 2-4-3
اد أداب البحث فس  البسحثسن بتطبي  مإيسس السسلي  الإيسدية ايى ايفة البحث اه  بدد إاد   

( مدرسس امدرسة من ميما  514مدرسا التربية البدفية اايا  الريس ة يع ديسلى االبسلغ ادده   
  -5/55/1353من   ليمدبديسلى يع بدا مدارس أف ية  ( مدرسس امدرسة،210 

ابدد تسي  استبسفسف الديفة ت  تفريغةس امن ث   1352-1353 ( ليدس  الدراسع13/51/1353
 أد يف البيسفسف يع استمسراف  سقة اتةي تةس ليدميية اإلحقس ية لتحإي  هدا البحث 

 اإلحصائية:الوسائل  2-5
  SPSSاست د  البسحثسن الحإيبة اإلحقس ية 

 :تهاومناقشها النتائج وتحليل عرض-3
المحسوبة لمقياس األساليب t) النحراف المعياري وقيمة )الوسط الحسابي وا (3الجدول )

 القيادية لمدرسي التربية البدنية وعلوم الرياضة.

 أساليب
 القيادة

 49اإلناث/العدد 134الذكور/العدد 
 قيمة

T.test 
 مستوى
 الخطأ

 
 نوع
 الداللة

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 سلوباأل
 الديمقراطي

 
50،895 

 
11،02. 

 
49،346 

 
12،959 

** 
0،802 

 
0،424 

 غير
 معنوي

األسلوب 
 ** 6،106 51،918 833،. 6..،68 اإلنساني

13،619 
 

0،000 
 

 معنوي

 األسلوب
 الديكتاتوري

 
51،.96 

 
12،11. 

 
49،212 

 
12،854 

** 
0،846 

 
0،439 

 غير
 معنوي

 األسلوب
 السلوكي

 
68،134 

 
6،.26 

 
68،693 

 
6،39. 

** 
0،505- 

 
0،614 

غير 
 معنوي

 0،05**مستوى الداللة 
( الاسسط الحسسبية ااافحرايسف المديسرية لألسسلي  الإيسدية لييفسين، يبيغ 0يبين اليدال  

( 55،312: 13،181الاسط الحسسبع ااافحراا المديسرد لألسيا  الديمإراطع لي كار 
(  3،414( افد مستاى ال طأ  3،131محسابة  ال T(افيمة 48،043:51،818الإلفسث  
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 (31،223:2،100ابيغ الاسط الحسسبع ااافحراا المديسرد لألسيا  اإلفسسفع لي كار 
( ابيغ 3،333( افد مستاى ال طأ  50،358المحسابة   T(افيمة 15،851:3،533الإلفسث  

الإلفسث  (15،283:51،552الاسط الحسسبع ااافحراا المديسرد لألسيا  الديكتستارد لي كار 
 ( 3،408( افد مستاى ال طأ  3،143المحسابة   T(افيمة 48،151:51،114 

( 31،504:3،213ابيغ الاسط الحسسبع ااافحراا المديسرد لألسيا  السياكع لي كار  
 ( 3،354( افد مستاى ال طأ  -3،131المحسابة   T( افيمة 31،380:3،082الإلفسث  

 لألسسلي  الإيسدية الديمإراطع، ( ِإلى اياد ا فة يرا   ير مدفاية0ال  تلير الفتس ر ِيع اليد
ايدزا  السياكع(بين مدرسع امدرسسف التربية البدفية اايا  الريس ة يع ديسلى، الديكتستارد،

ًدد دارقا كبيرقا يع است دا  أسسلي  الإيسدب لدى مدرسع  البسحثسن السب  إلى اسمل ال برب، إ  ي
ية اايا  الريس ة ي   ان اليسف   المدريع ال د يمتيكم مدرسع   التربية البدفية التربية البدف

بسلسسلي  الإيسدية لفةس تحتس  إلى ظراا  سقة يع التدسمل مح الطيبة ا سقة المدرسسف، 
نَّ اإلفسسن يسدى ِإلى أْن يتقا بأكبر فدر ممكن 25: 1353اه ا مس إلسرب إلية  الكفدسن ، ( ااِ 

س، االفيس  يع الإيسدب يتافا ايى تااير  من القفسف المدريية حتى يستطيح أْن يكان فس دقا فسيحق
مر بةس يظراا التع الاك الك يريح السب  إلى  قفسف مدريية مديفة تمتسز بةس ل قية الإس د،

 البيد يع الافف الراهن امفةس اد  ااستإرار المفع االافح الففسع ليمدرس 
اد ا فة يرا  مدفاية لسيا  الإيسدب اإلفسسفع  بين مدرسع امدرسسف تلير الفتس ر ِإلى ايا 

ايدزا البسحثسن سب  ه ْ ِه الد فة المدفاية ِإلى أ نَّ  التربية البدفية اايا  الريس ة يع ديسلى،
مدرسع التربية البدفية اايا  الريس ة ال ين يست دمان ه ا السيا  فسدرين ايى تفة  اليااف  

الطيبة االتدسمل مح كّل طسل  بسلطريإة التع يحتس  ه   ا الطسل  أ ْن يتدسمل بةس،  الففسية لدى
فدرتة  ايى التدسمل مح الفرا  الفردية بين الطيبة ايى اي   انكساحترا  أا التدسطا، ي  ق 

ْ ِه البسحثسن أ نَّ ه   ىالمبسدئ  اير السسلي  اطرا   التدريس الديمية الحديثة، االتع ترااع ه ْ ِه 
الد فة المدفاية بين اليفسين يع السيا  اإلفسسفع يسكف ل نَّ مدرسع التربية البدفية اايا  
الريس ة من مست دمع ه ا السيا  يتسمان بسلرا  اايتمساية المتفساية االثإة الدسلية ِيع 

لدار اتكاين ا فسف طيبة مبفية ايى ترسيخ المفسهي  ال  فية اال التدسمل مح الطيبة،
بسلملسركة اايتمساية مح أ كبر ادد ممكن من الطيبة، االإيسدب اإلفسسفية تدتمد أسسسقس ايى 
ًاسين ل ُم، ممس ييدل إحسسس  الد فسف اإلفسسفية السييمة بين المدرس فس دقا، االطيبة مر

يم اه ا مس ألسر إل  الطيبة(ال ابين بأهميتة  افيمتة  بين زم  ة ، امدرسية ، اميتمدة  
( ِإلى أ نَّ الإيسدد الترباد يي  أ ْن يحر  ايى إفسمة ا فسف إفسسفية مح 34: 1331 طراد، 

ال ابين  الطيبة( اليس يإط إاطسكه المسدَّب الديمية، ل نَّ الد فسف اإلفسسفية الييدب مح الطيبة 
 المدرس االطسل   رارية لتحإي  الُبدد ااييسبع االفة  القحي  لد فة الترباية السييمة بين 



312074-6032 :ISSN

 

78 
 

( ِإلى "أ نَّ مثل ه   ا ااتيسه اإلفسسفع اتدزيزه ِيع الميمااة يريح 511: 5881األسرف  الإيسع 
: 1330من مدفايسف الطيبة، ايدمل ايى إط   طسفستة "  اه ا مس اتف  ايية  السداد ابطس ، 

يز بغسيسف إفسسفية، اكيفية ( ِإلى أ نَّ الدميية الترباية هع اميية إفسسفية تتس  بفلسط اتتم581
تدسمل فيسدب الفظس  الترباية مح م تيا أبدسد الدميية الترباية، ا لك من   ل الدفقر البلرد، 
ااييم يتاي  ايى الإسدب التربايين أْن يكان لدية  الإدر الكسيع من التفة  االااع بكيفية ه ا 

يةد ابإفساة يع أثفسك ممسرستم اإلفسسن، اكيفية التدسمل مدم، بحيث يحقل مفم ايى أفقى 
 لدار مدين  ابفسكق ايى مس تإد  يكان البسحث فد حإ  أهداا البحث 

 :الخاتمة-4
، إ  أظةرف الفتس ر اد  اياد يرا  ااتعيع  اك فتس ر الدراسة امفسفلتةس يستفر البسحثسن 

كع( ااياد يرا   اف السيا  الديكتستارد،  اف دالة إحقس ية يع السسلي  الإيسدية  الديمإراطع،
مدفاية يع السيا  الإيسدب اإلفسسفية بين مدرسع امدرسسف التربية البدفية اايا  الريس ة  دالة

التأكيد ايى أسسلي  الإيسدب لمدرسع التربية البدفية ،يستعيع محسيظة ديسلى اياقع البسحثسن بمس 
يبة التع تتفسس  االإي  الريس ية اايا  الريس ة، لمس لةس من أهمية بتلكيل القفسف السييمة ليط

السس دب ِيع الميتمح الدرافع من   ل داراف تطايرية تفمع الل قية الإيسدية اتمكفة  من 
است دا  السسلي  الإيسدية الكثر يسايية اتدزيز است دا  الإيسدب اإلفسسفية، لمس ل ُم من آثسر 

سيا  الإيسدد الكثر است دامقس لدى اييسبية ايى الطيبة، باقفة  فسدب المستإبل، كافم ال
مدرسع امدرسسف التربية البدفية اايا  الريس ة ِيع التدريس ايع فيسدب الفر  المدرسية ِيع 

 المدارس الثسفاية كمس أظةرف الفتس ر 
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  والمراجع: المصادر
 د االيمساسف يع سياك اإليرا -لمفظمعارحمن، اإلدارب الترباية االسياك الطايل، هسفع ابد ال

  1333الفظ ،امسن،دار اا ل،
   مييمممد، ريسمممسن  مممريبط، مفمممسهر البحمممث يمممع التربيمممة البدفية،يسمدمممة ماقمممل،مديرية دار الكتممم

           5811ليطبساة االفلر 
 اممممممسن، دار 5ففمممممدليع،اسمر إبمممممراهي ، البحمممممث الديممممممع ااسمممممت دا  مقمممممسدر المدياممممممسف، ط ،

  5888اليسزارد ليفلر االتازيح، 
  اد، حيدر ابد الر س، الفممسط الإيسديمة ليممدربين اا فتةمس بمساحترا  الففسمع ل ابمع الكمربطر 

 ( 1331الطس رب:  رسسلة مسيستير، كيية التربية الريس ية، يسمدة بسبل، 
  الإيسممممع،هفسك محممممماد، أفمممممسط الإيممممسدب اإلدارد اا فتةممممس بممممبدا المتغيممممراف كمممممس تممممراه الةيممممأ ب

 ( 5881تير  ير مفلارب، كيية التربية، يسمدة بغداد،التدريسية:  رسسلة مسيس
  السممداد، راتمم ، ابطممس  أحمممد، ا تيممسر مممدير المدرسممة الثسفايممة أسممس مإترحممة:  مييممة أبحممسث

 ( 1330يسمدة اليرماك، أربد، 
  ًهيمممة ا تيمممسر الإيمممسداف اإلداريمممة بسلمًسسمممسف الريس مممية الكفدمممسن، يةمممد ابمممداهلل، المتطيبمممسف الم

 ( 1353رسسلة مسيستير، يسمدة اإلسكفدرية، كيية التربية الريس ية، بدالة الكايف:  
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 استبانة أساليب القيادة لدى مدرسي التربية الرياضية

س الفإراف ف  أبدقا فسدرقا أحيسفقس  سلبقس دا مق
      ألرك الطيبة يع اميية ات س  الإراراف   5
      أليح الطيبة ايى الفإد البّفسك  1
ًالة  0       اترك ليطيبة ميساق ليحرية  من الحداد المس
      احتر  رأد الطيبة اأفدره   4
      اسم  ليطيبة بساستفسسر ان أد م حظة ت   التديي   1
      أكان مرفقس  ير متقي  برأد  3
      أ ح افتراحسف الطيبة ما ح الدمل االتففي  المةمة مفةس  2

1  
ستة  ااسمممممتثمسرهس لقممممسل  المدرسمممممة أتدممممرا ميممممال الطيبمممممة ااتيسهمممم

 االدرس
     

8  
أحر  ايى تطبي  الفظمة االإاافين المتديإة بسلدميية التدريسمية 

 بمرافة فااقس مس
     

      أامل ايى ت قي  افف ل ستمس  لملك ف الطيبة اهمامة   53
      أتميز بسللفسيية االا ا  اأفس أتدسمل مح الطيبة  55
      را ايى دريستة  اامتحسفيةأسم  ليطيبة بسلتد  51
      أليح الطيبة ايى االتراك يع اميية الفإسش  50
      أسدى ِإلى تحإي  أهداا اليمساة ان طري  الطيبة أففسة    54

افممدمس يطيمم  بدمما الطيبممة مفممع إاممسدب لممر  الممدرس أا الحركممة   51
 أتإبل الطي  اُأايد لرحم 

     

       ية بلكل قحي الس انأليح الطيبة افد اإليسبة   53
      رقاسيفية است دا  الدااف الريس ية مأتأكد من ية  الطيبة لك  52
      أيرا ايى الطيبة مس أراه من آراك افلسطسف ترباية مفسسبة  51
      أثفسك الدرس يع است د  أسيا  الحز  يع تقريستع  58
      أقر ايى تففي  فراراتع ايرا رأيع من دان فإسش  13
      فسفلة أامسلع أا إبداك الرأد ييةس اأ ِادَُّه م يإة لياففأريا م  15
      أدير درس التربية الريس ية بحز  لديد  11
      أريا تفسير فراراتع ليطيبة اتا حيةس  10

14  
ًكمممممد ايمممممى  مممممرارب إفيمممممسز الاايبمممممسف االاممممممسل يمممممع المااايمممممد  أ

 المحددب
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      ُأحي  من تإبل أيكسر الطيبة اافتراحستة   11
      أمتفح ان تفايا السيطة ِإلى الطيبة  13
      تكان مريدية ات س  الإرار بيدد  12
      أتميز بأيكسرد ااتيسهستع حتى الا كسفف ايى حسس  الطيبة  11
      الفإد البفَّسك ليس من أالايستع  18
      أتدسمل مح الطيبة بدرية اسلية من الحدية  03
      التغي  اا طرارد أريا الا ار من الطيبة يع حسلة  05
ًدان اايبستة   01       أامل بمدسفبة الطيبة ال ين ا ي
      يع مدسفبة الطيبة ال ين يثيران الملسكل سأكان حسزم  00
      أسساد الطيبة يع حل ملسكية  الل قية   04

01  
أسممممساد الطيبممممة يممممع تسمممماية القممممرااسف أا الفزااممممسف الل قممممية 

ييسد الحيال المفسسبة لةس  اا 
     

      اهت  بسلمار الل قية ليطيبة  03
      أحسال تتبح أ بسر الطيبة  سر  المدرسة  02
      أليح الد فسف الادية أا  ير الرسمية بيفع ابين الطيبة  01
      أهت  بترابط الطيبة كية  كاحدب ااحدب  08

43  
اسممم  ليطيبممة لممإلداك بطممريإتة  ال سقممة حتممى لمما ارتكبمماا بدمما 

 ال طسك البسيطة
     

      أداا الطيبة لزيسرتع يع مفزلع يع الافسف المحددب  45

41  
ألممميح الطيبمممة ايمممى تإايمممة ا فمممستة  ييممممس بيمممفة  دا مممل المدرسمممة 

 ا سريةس
     

ًان الطيبة مح أاليسك أماره   40       أفسفش ل
ًدد الطسل  بلكل ييد  44       ُأابر ان استحسسفع افدمس ي
      اية فحا الطيبةُأابر ان ملسارد الطبيدية الب  41
س مس  43       أ  ي  اليسف  اإلفسسفع ايى مقيحة الدمل فااق
      ايدل الطيبة يلدران بسطم فسن افدمس أتدسمل مدة   42
      احر  ايى س مة الطيبة من التدرا لأل ى دا ل المدرسة  41
      استدمل الدبسراف اليطيفة االادية تيسه الطيبة  48
      دبير ان لداره  الطي  تيسه اآل رين أليح الطيبة ان الت  13
ًدد داره طبإقس لإدراتم   15       أتأكد أ نَّ كل طسل  ي
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11  
أمد  الطسل  أمس  الطيبة أا  زم  م( اآل مرين افمدمس يإما  بمأداك 

 ييد
     

      أحسال أ ْن يفة  الطيبة سياكع افراراتع بسستمرار  10
      يدأفا  بمكسيأب الطيبة فتيية لألداك الي  14
      أفا  بأداك أفما   ليمةسرب فبل أدا ةس من فبل الطيبة  11
      أفد  تسةي ف ا دمسف ل قية ليطسل  التع تتااي  مح الدرس  13
      أليح الطسل  ال كع ال د يبسدر بأداك امل اآل رين امسسادتة   12
      أتقا بسلددالة ااد  التحيز أا المحسبسب يع مدسميتع مح الطيبة  11
      أا   أسيا  اميع ليطيبة لكع يفةماا  لك بلكل مستمر  18
      أليح الطيبة األسرك أامسلة  يع أدا ة  ليدرس  33
      أتدسمل با ا  ابقارب متسساية امستمرب مح الطيبة  35
      ا أ ير من اتيرب اميع بلكل متفسفا يربك الطيبة  31
      لطيبةافتر  فمس   ليدمل يع أثفسك الدرس ليفةمم ا  30
      أتحيى برا  المر   مح الطيبة أثفسك الدرس  34

31  
أيسممم  الميمممسل أممممس  الطيبمممة لمدريمممة ممممس يتافمممح أْن يإامممماا بيمممم ممممن 

 أامسل
     

33  
أحمممُث الطيبمممة ايمممى ااهتممممس  بمممسلدااف الريس مممية اأثمممسث المدرسمممة 

س  دا مق
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


