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 ملخص البحث
الدار الإيسدد ال د يإا  بم حسرس المرمى من أه  الداار لدى أا سك الفري ، إ   دايد       

يدمل حسرس المرمى ايع زيسدب تمسسك يمساة الفري  كمس ياير لة  أي ل ير  ليتدسان اتفمية 
إلفسسفية بيفة  التع تسدى بدارهس إلى تحإي  الهداا المطيابة بأفقى يةد من أيل الد فسف ا

الد فة بين السياك الإيسدد  تدراريح لأن اليمساة، ل ا تكمن أهمية البحث بةيراك ه ا البحث 
لحراس المرمى اتمسسك الفري  بسلفر  الريس ية لألفدية الدرافية، ايمس ان فدرب الدراسسف التع 

ايةدا البحث الى تدرا الد فة  ايى السياك الإيسدد لحراس المرمى بسلفر  الريس ية، أيريف
بين السيا  الإيسدد لدى حسرس المرمى اتمسسك الفري  الريس ع بكرب الإد  ااست د  البسحث 
المفةر الاقفع بأسيا  المس  االد فسف اارتبسطية االتميف ايفة البحث ايى بدا أفدية 

فع ليدرية ليممتسزب، ااست د  البسحث مإيسس السياك الإيسدد لحراس المرمى امن الدارد الدرا
  ل ه ا استفتر البسحث اياد ا فة ارتبسط دالة بين السيا  الإيسدد لحراس مرمى كرب الإد  

 اتمسسك الفري  الريس ع لدى ال ابين 
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Abstract 
       The leadership role  conducted by the goal keeper is considered 
one of the most important roles of the team members. The goal keeper 
works to increase the solidarity among the team ، provides them with 
the best chances of cooperation and improve the human relationships 
among them which in turn attempt to carry out the required goals with 
the maximum effort in order to raise the group status. Therefore، the 
importance of this research lies in conducting this study to know the 
relationship between the gal keepers' leadership behavior and the team 
solidarity in Iraqi sport teams، though there is scarcity of studies which 
have been conducted on the leadership behavior of goal keepers in 
sport clubs. This research aims to know the relationship between the 
goal keepers' leadership behavior and the solidarity of the football team. 
The researcher used the descriptive approach by the surveying method 
and the coefficient of correlations. The sample included some Iraqi 
football teams of the Iraqi premier league. Also، he used the 
measurement of leadership behavior of goal keepers. Consequently، the 
researcher concluded that there is significant relationship between the 
goal keepers' leadership behavior and the sport team solidarity among 
players.  
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 المقدمة:-1
 الم  افلطة اافسسفية التع تبين تطارأقبحف التربية البدفية االريس ية أحد مظسهر ا   

افةا ةس الح سرد فتيية ليتإد  الديمع االدميع الحسقل يع ه ا الميسل اك لك تفسال  اتإدمةس
أسةمف بلكل كبير ايدسل يع تطار ايا  التربية البدفية اايا  الريس ة مح الديا  ال رى التع 
 اريح المستاى الريس ع لكسية الفدسليسف االفلطة الريس ية 

الدار الإيسدد ال د يإا  بم حسرس المرمى من أه  الداار لدى أا سك الفري ، إ  يدمل  دايد   
حسرس المرمى ايع زيسدب تمسسك يمساة الفري  كمس ياير لة  أي ل ير  ليتدسان اتفمية 

فسف اإلفسسفية بيفة  التع تسدى بدارهس إلى تحإي  الهداا المطيابة بأفقى يةد من أيل الد 
ًثر يع حل الملسكل التع فد تاايم أا سك  ريح لأن اليمساة، كمس يإا  حسرس المرمى بدار م

الدار ال د يإا  بم المدر  من استغ ل  ي   انالفري  من ال ابين   ل اميية التدري  
ابين الففية االبدفية االففسية ااايتمساية مح محسالتم يع تفميتةس حتى يقل أا سك فدراف ال 

 الفري  إلى أايى دريسف الكفسكب االفاز بسلمفسيسسف الريس ية 
ايدد حسرس المرمى الدماد الفإرد ايدد فقا الفري  بسب  المركز ال د يلغيم اال د يتطي    

سلة إ  أن طبيدة المبسريسف تستداع من حسرس المرمى مفم الديس  ان مرمسه بقارب مركزب ايد
تمتدم بتفكير  ططع ا كسك ميدافع ييد لماايةة  ي   انأن يتمتح بمةسراف أسسسية  سقة  

ماافا اليد  الم تيفة اداره المتميز االةس  اال د ي تيا ان بسفع ال ابين، ا  يسم  ييم 
يأداك حسرس المرمى يع كرب الإد  يت من  مفطإتم،الديس  ان المرمى بسست دا  يديم دا ل 

الدديد من الماافا االحساف التع تتطي  أن يتميز ييةس حسرس المرمى  ل ا تكمن أهمية البحث 
الد فة بين السياك الإيسدد لحراس المرمى اتمسسك الفري  الريس ع  لتدرابةيراك ه ا البحث 

أيريف ايع السياك الإيسدد لحراس المرمى  يع الفدية الدرافية، ايمس ان فدرب الدراسسف التع
بسلفر  الريس ية، امس ملكية البحث يتكمن امن   ل  برب البسحث المتاا دة كافم احد 
المةتمين االمتسبدين ليدبة كرب الإد  يرى ان اليسف  الففسع ل  يحظى بسلإدر الكسيع من اهتمس  

ًان الكرب الدرافية ممس ديد ة الى تفسال يسف  السياك الإيسدد لحراس المدربين االمةتمين يع ل
المرمى كافم احد ااامدب المةمة اااسسسية دا ل الفري  الريس ع ييي  ان يتحيى بسلسمسف 
الإيسدية ليدار ال د ييدبم يع الفري  سااك كسن يع المفسيسسف اا التدري  ممس ييدل الفري  الااحد 

ًدد الى دايدية اافيسز اتحإي  أي ل  متمسسكس ايبث ييم را  اليمساة الريس ية االتع ت
ايةدا البحث الى تدرا الد فة بين السياك الإيسدد لدى حسرس المرمى اتمسسك ، الفتس ر

تايد ا فة  اف دالة مدفاية بين السياك ا الفري  الريس ع بكرب الإد ، امس يرا البحث 
يسل البلرد ميمااة من ت من الما الإيسدد اتمسسك الفري  الريس ع  امس ميساف البحث 

/  1353حراس مرمى افدية الدرية الممتسزب بكرب الإد  الملسركين يع بطالة الدارد ليسفة 
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، االميسل المكسفع 11/1/1352الغسية  51/5/1352، االميسل الزمسفع ليمدب من1352
 الم ا  االسسحسف الريس ية بكرب الإد  

جراءاته الميدانية: منهجية-2  البحث وا 
 نهج البحث:م 2-1
است د  البسحث المفةر الاقفع بأسيا  المس  االد فسف اارتبسطية، "امن   ل دراسسف    

الد فسف المتبسدلة يمكن أن فحقل ايى درية الد فة يسفم يبدا مفطإيسق ليبسحث اياد ا فسف 
 (  43: 5813السببية"  س مة: 

 مجتمع وعينة البحث : 2-2
ايى يميح اابع ير  افدية كرب الإد  ليدرية الممتسزب الملسركين يع التميف ميتمح البحث     

( فسديس  ت  13، ا  بيغ ادد اافدية الملمالة بسلبحث  1352/  1353بطالة الدارد ليماس  
من كل فسدد، ابة ا تكان ايفة البحث بفسبة  سق ( ااب15( افدية ابمددل  3ا تيسر  

 ( 5ن يع اليدال  ( من ميتمح البحث، اكمس مبي11% 54 
 يبين تفاصيل عينة البحث (1الجدول )

 :أدوات البحث 2-3 
 مقياس السلوك القيادي )لحراس المرمى(: 2-3-1

( يإرب اتلمل مإيسسين يرايين: 03( ايتكان من  044: 5812فس  بأاداده  اليزار:      
 ( يإرب 51( يإرب، اااهتمس  فحا الريس يين  الد فسف(  51ااهتمس  بسلداك  الدمل(  

، 54، 51، 53، 8، 1، 0، 1فس :  ايت من المإيسس ال س  بسلداك  الدمل( يإراف الر    
تدفع الدرية  ا ( 1-5(، ايتراا  مدى الدريسف بين  03، 12، 14، 11، 13، 58، 53، 51
 ( أايى مستاى يع ااهتمس  بسلداك 21( افل مستاى يع ااهتمس  بسلداك، االدرية  51 

، 1، 2، 3، 4، 5  يت من المإيسس الفراع ال س  بسلريس يين  الد فسف( يإراف ارفس :ا      
 ا ( 1-5(، ايتراا  مدى الدريسف اي س  18، 11، 13، 11، 10، 15، 51، 52، 50، 55

 عدد الالعبين الكلي لألندية المختارة النادي
 عدد العينة

 حراس المرمى
 النسبة المئوية

 3 18 الزوراء

54 11% 

 3 18 الطلبة
 3 18 القوة الجوية
 3 18 الشرطة
 3 18 بغداد

 3 18 الكهرباء
108 18  
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( اايى مستاى 21( افل مستاى يع ااهتمس  بسلريس يين  الد فسف( االدرية  51تدفع الدرية  
 ( 5يع ااهتمس  بسلريس يين  الد فسف(  اكمس مبين يع  ميح 

 فريق الرياضي )لالعبي كرة القدم(:مقياس التماسك ال 2-3-2
( يإرب، 15( يتكان المإيسس من  23: 5880فس  بأاداده  اايس،  يرالدين ايع احمد:      

 اتلمل المإيسس ايى يإراف اييسبية اسيبية 
، 58، 51، 52، 54، 55، 53، 8، 2، 3، 1، 4، 5يت من الفإراف ااييسبية بسلرفس :      
(، الكل ابسرب  مس 53، 51، 50، 51، 1، 0، 1السيبية بسلرفس :  (، امس الفإراف 15، 13

( افل مستاى من 15تدفع الدرية   ا ( 531-15( ايتراا  مدى الدريسف من  1-5بدا ل من  
  (   1( هع اايى مستاى التمسسك بين اابع الفري  امبين يع الميح   531التمسسك االدرية  

 إجراءات البحث الميدانية: 2-4
 التجربة االستطالعية: 2-4-1

( 51/5/1352فس  البسحث بتسريخ   اس متم من ايل بيسن قحة تطبي  ه ا المإسييس     
( اابس من  سر  ايفة البحث السسسية لتطبي  المإيسس 13( حسرس مرمى ا 53بس تبسر  

س، بيفمس ثبسف اما ااية ه ه المإسييلتدرا ي  ق ان  لك من   ل التيربة ااستط اية ت  
 ايى قدفم من   ل ار م ايى ال براك االم تقين اكساتع:  لتدرا

 االسس العلمية للمقياس: 2-5
ير يع المإيسس حتى يكان ايمثل مفةا  القد  االثبسف من اه  ااسس التع يي  ان تتا       
ين من ل ست دا ، "ا  يتف  الم تقان يع الإيسس الففسع االترباد ايى ان اه   سقيت سقسلح

(  افد ت  التأكد مفةس 525: 1333بين ال قس   السيكامترية همس القد  االثبسف"،   ييل: 
 اكساتع:

 صدق المقياسين: 2-5-1
ًلراف االمفسهي  ااسسسية االمةمة يع تإاي  ادااف الإيسس اهع "الدفة        يدد القد  من الم

 ( 500: 5888حماد اا ران: التع يإيس ييةس اا تبسر الغرا ال د ا ح من اييم"  م
"يسا تبسر القسد  ها ال د يإيس بدفة الظسهرب التع قم  لإيسسةس، بحيث ا يإيس لي س       
 ( 111: 5888افةس أا بسإل سية اليةس"  ا اد، ار اان:  بداق 

افد ت  تدرا قد  المإيسسين من   ل ار ةس ايى ميمااة من السسدب ال براك       
ميسل الديا  الترباية االففسية يع الميسل الريس ع ليتأكد من ق حية المإيسسين  يع االم تقين

( يسكثر ايى ق حية المإيسسين لتمثيل الظسهرب المطيا  %13لة ا الغرا، افد ت  است دا   
 فيسسةس 
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 ثبات المقياس: 2-5-2
الإيسس يع فيسس "يدد حسس  الثبسف من  قس   المإيسس الييد لفم يًلر اتسس  يإراف       

 ( 101: 5811مس يفترا ان يإيسم بدرية مإبالة من الدفة"  اادب: 
فس  البسحث امن   ل تطبي  المإيسسين ايى الديفة ااستط اية ببيسن ثبستةس ان طري         

مسن( بسلتيز ة الفقفية بإسمة ادد يإراف كل مإيسس الى يإراف يردية اأ رى -است دا   كاف
يراك  اارتبسطسف بين هس ين الإسمين لكل مإيسس يفتر ان  لك اارتبسط اآلتع:  زايية اا 

( لمإيسس التمسسك ل ابين، ابدد 13 3( لمإيسس السياك الإيسدد لحراس المرمى، ا 11 3  
 –مدسلية ه ه الإي  كافةس تدبر ان ثبسف فقا ه ه المإسييس بةد سلةس  من مدسدلة  سبيرمسن 

( لمإيسس التمسسك  14 3( لمإيسس السياك الإيسدد ا 12 3المإيسس  براان( ظةرف فيمة ثبسف 
( "ان مدسمل الثبسف ال د يمكن اااتمسد Lazarus: 1963: 181اه ا مًلر ييد ا  ي كر  

 ( يمس يا " 31 3ايية يتراا  بين  
 موضوعية المقياس: 2-5-3

ية  الديفة لمدفى ابسراف  يع المإسييس ااا تبسراف الففسية من المة  اافتبسه الى       
 المإسييس بلكل اا    افد كسفف ابسراف المإيسسين تتمتح بما ااية اسلية  

 التجربة الرئيسة للبحث: 2-6
فس  البسحث ابدد التأكد من اللراط الديمية التحإي  أهداا البحث الحسلع بتطبي         

 – 51/5/1352 بين  اا تبسراف ايى ايفة من حراس مرمى الدارد الممتسز ليمدب
( ابطريإة المبسلرب مح ال ابين بدد أن فس  البسحث بلر  آلية اإليسبة ان ه ه 11/1/1352

 المإسييس كل ايى حده افد أسفر تدسان ال ابين امدربية  ايى فيس  ه ه اإليراكاف  
 الوسائل اإلحصائية:  .-2

   الفتس ر ( است راspssاست د  البسحث الحإيبة اإلحقس ية         
 النتائج ومناقشتها:  عرض-3
بعاده لحراس مرمى كرة القدم وتحليل 3-1  :تهاومناقش هاعرض األسلوب القيادي وا 
من   ل تطبي  مإيسس السيا  الإيسدد ايى حراس المرمى ابدد تقحي  المإيسس يع ااستمسراف  

 أدفسه يع اكمس مبين  (1المازاة ايى الديفة ت  الحقال ايى الفتس ر المثبتة يع يدال  
 يبين األسلوب القيادي ومجاليه لحراس مرمى كرة القدم (2جدول )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغير
 6.84 122.81 األسلوب القيادي ككل
 .3.2 2..58 االهتمام باألداء )العمل(

 .3.5 64.09 االهتمام بالرياضيين )العالقات(
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( تبين ان فيمة ان فيمة الاسط الحسسبع لألسيا  الإيسدد ككل 1 من   ل اليدال        
(، الا اادفس 14 3(، ابسفحراا مديسرد فدره  15 511ال د يمتسز بم حراس المرمى ها  
( ليدبسرب فيد ان الاسط 1-5( ابدا ل اايسبة  03ي  الفظر لتفقي ف المإيسس بدبسراتم ا

ايى من الاسط الفظرد أط الحسسبع المست ر  كسن (، ابمس ان الاس21الفر ع ليمإيسس كسن  
 اثفسك اداك المبسريسف يع  مرمى يمتسزان بأسيا  الإيسدد اسل  ا ن يمكن الإال ان الحراس ال

كثيرا مس يطي  ايى ان حسرس المرمى فقا الفري  ل ا الفري  ال د يمتيك حسرس مرمى       
ال ابين ايزيد من ازيمتة  امدفايستة  يع مااقفسف اامكسفيسف ييدب يبدث الثإة يع ففاس  ا 

( "يي  ان يكان حسرس المرمى ليساس يإظس  ا ارادب 111: 1338الفاز  ايلير  محماد: 
قيبة اثإة اسلية بسلففس ايمتسز بسلقبر االتحمل االإدرب ايى التفكير احسن التقرا اان يتمتح 

ايبستم بلكل قحي ، ان ماافا بسفتبسه اسلع اتااي  ا يع اقبع لكع يتمكن من الإيس  با 
اليد  االحساف المتيددب   ل سير المبسراب تيدل من ال ا  يغير ماففم بين لحظة اا رى 
تبدس لحركة ال ابين االكرب ل لك يتطي  حسرس مرمى بتيك المااقفسف التع تسساده ايى تففي  

 اايبستم" 
 بسلداك ليحراسلحسسبع ل هتمس  ( اي س فيد ان فيمة الاسط ا1امن   ل اليدال        

(  امس فيمة الاسط الحسسبع ل هتمس  12 0(، ابسفحراا مديسرد فدره  21 11المرمى ها  
(، اهع اي س اايى من الاسط 12 0( ابسفحراا مديسرد فدرب  38 34بسلد فسف يإد بيغف  

من  تاى اسل  دية  مس(  اه ا يدفع ان الحراس المرمى ل1 04الحسسبع الفر ع ليمإيسس  
 ااهتمس  بسلداك االد فسف الييدب مح اابع الفري  

اايى الحراس المرمى المز  بين ااسيابين بلكل ا يتدسرا ااهتمس  بسلداك مح ااهتمس        
من الفتس ر  "افد اظةرف  بيفةمس مح الحفسظ ايى مستاى اسل   بسلد فسف اافم بسإلمكسن اليمح

س د ال د يستطيح ان يحسيظ ايى التاازن بين ااهتمس  بسلداك اااهتمس  فتس ر البحاث ان الإ
 ( 011: 1332بسلد فسف يكان اكثر يدسلية من الإس د ال د يري  ااحدا ايى اا ر"  رات : 

 : تهاعرض تماسك الفريق الرياضي لالعبي كرة القدم ومناقش 3-2
ايفة البحث من اابع كرب الإد  يع من   ل تطبي  مإيسس تمسسك الفري  الريس ع ايى   

أفدية الدارد الممتسز ابدد تقحي  استمسراف المإيسس المازاة ايى الديفة ت  الحقال ايى 
 (:0الفتس ر المثبتة يع يدال  
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 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتماسك الفريق الرياضي (3جدول )

( تبين أن فيمة الاسط الحسسبع لتمسسك الفري  الريس ع ال د يتميز 0من   ل اليدال         
(  الا أادفس الفظر 13 0(، ابسفحراا مديسرد  80 31بم اابا كرب الإد   ايفة البحث( ها  

( ليفإرب الااحدب، بمس 1-5ف بين  ( ابدا ل اإليسبة التع ترااح15لتفقي ف المإيسس بفإراتم الم  
(، ابمس إن الاسط الحسسبع 1 13يفق  ان فيمة الاسط الفر ع ليمإيسس ال د كسن  

اك ال ابين يمتسزان المست ر  ل ابين كسن أايى من الاسط الفر ع إ ن يمكن الإال ان هً 
 أثفسك تأدية مبسريستة   يع ارا  مدفاية اسلية بتمسسك اسل  

بعاده لحراس المرمى كرة القدم بتماسك الفريق عرض عالق 4-3 ة األسلوب القيادي وا 
 :تهاالرياضي ومناقش

بعاده لحراس المرمى كرة القدم  (4جدول ) يبين طبيعة عالقة االرتباط بين األسلوب القيادي وا 
بعادها لالعبيهم  مع تماسك الفريق الرياضي وا 

 (. 0.05هو اكبر من الدرجة مستوى داللة ) اذ * معنوي
( يتبين بأن ا فة اارتبسط بين السيا  الإيسدد ابين تمسسك الفري  كسن 4من اليدال         

ًثرب امدفاية ألرف اي020 3بإيمة بسيطة هع   اد ا فة حإيإية مايادب بين ( إا أفةس كسفف م
هس ين المتغيرين حيث كيمس ازدادف درية السيا  الإيسدد افد الحراس كسن  لك مداسب لزيسدب 
يع التمسسك لدى اابية  االحسل كسن ففسم بسلفسبة لد فة ميسلع  بددد( السيا  الإيسدد اهمس 

( 010 3( ا  011 3ألسرف في    ا ااهتمس  بسلداك اااهتمس  بسلد فسف مح تمسسك الفري  
ًثرب تيسد الد فة الطردية بين هس ين الميسلين  ايى التاالع اهع في  بسيطة لكفةس مدفاية ام

 اتمسسك الفري  
 :الخاتمة-4

يع  اك فتس ر الدراسة تاقل البسحث الى ان حراس مرمى كرب الإد  ليدارد الممتسز        
هتمس  بسلداك اااهتمس  بسلد فسف مح اابية   ااي س اياد يمتسزان بممسرسة أسيابع الإيسدب ااا

ا فة ارتبسط دالة بين السيا  الإيسدد لحراس مرمى كرب الإد  اتمسسك الفري  الريس ع لدى 
 ال ابين 
ًالين ايى زيسدب التلييح لحراس المرمى من ايل         ل ا ياقع البسحث ب رارب امل المس

اييسبية أكثر لمس ل لك من اثأر يع تحسين أداك ال ابين ايديم اكثر  زيسدب أسيابة  الإيسدد

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغير
 3.50 62.93 تماسك الفريق

 االهتمام بالعالقات االهتمام باألداء األسلوب القيادي )ككل( المتغير
 * 0.383 * 0.358 * 0.3.3 تماسك الفريق 
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حمسسيس" يع المفسيسة  ا رارب تلييح حراس المرمى ل ابع الفري  احثة  ايى اليد  الريالع 
ة  السيي  يع المفسيسة  اتداي   بدان ممسرسة الدداان يع المفسيسة أا التدري  لكع فتأكد من أدا

 ال ابين امكسيأتم، مح إطفسك سياك الدداان  تمسسك الفري  افد 
 :والمراجع المصادر

 : رسسلة مسيستير  ير مفلارب، الإسهرب، كيية التربية مقياس االسلوب القيادياليزار، سيي ،
  5812يسمدة حياان،  –البدفية االريس ة 

 :ربية الريس ية ، كيية الت1، طاالختبارات والمقاييس في التربية الرياضية ييل، محمد السيد
  1333يسمدة المفقارب،   –

 :الإسهرب، دار الفكر 4، طالتطبيقات -علم النفس الرياضة المفاهيم رات ، اسسمم كسمل ،
  1332الدر ،
 :5813، الإسهرب، دار المدسرا، مناهج البحث في التربية البدنيةس مة، ابراهي  احمد  
 :اس في التربية الرياضية وعلم القيا اد، محمد حسن ار اان، محمد فقرالدين

  1333، الإسهرب، دار الفكر الدربع، النفس
 :ااردن، مطبدة الاطفية القياس والتقويم في العملية التدريبيةاادب، احمد سيمسن ،

  5811ليفلر، 
 :مقياس التماسك للفرق الرياضية، المجلة العلمية للتربية اايس،  يرالدين ايع احمد

  5880يسمدة حياان،  –، الإسهرب، كيية التربية البدفية االريس ة 2،  البدنية والرياضة
 :امسن، مكتبة دار الثإسية مبادئ التقويم والقياس في التربيةمحماد، زكريس اا ران ،

  5888ليفلر، 
 :1338، امسن، دار ديية، 1، طاالختبارات والتكتيك في كرة القدممحماد، ماي  اسدد  

Lazarus .R: Personality and Adjustment، New Jersey، Englewood 
Cliffs، 1963، P.181. 
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 مقياس األسلوب القيادي
 ابدا   نادرا   احيانا   غالبا   دائما   العبارات ت

      يحمع ال ابين ايدايح افة    5
      ال  ا يع الرأد تحديداق لسيطستم   يدد 1
      يتي  الفرقة ل بتكسر ااإلبدا    0
      يسم  بسلملسركة يع ات س  الإراراف التع تة  الفري    4
      يإقر يع اايبستم التدريبية  1
      يةت  بسلحاايز المسدية االمدفاية   3
      يث  يع ال ابين   2
      يإدر ملسار ال ابين ايحس بأحسسيسة    1
      ييبر ال ابين ايى تففي  أاامره   8
      أثفسك التدري    يع سرك يع الداكيل 53
      محبا  اقدي  لييميح ال ابين  55
ًاليسف بحيث ي ح كل اا  يع المكسن المفسس    51       ياز  المس
      يدمل ايى ف سك اكبر يترب ممكفة مح ال ابين  50
همسلم   54       يدمل ايى افتحسل الا ار افد تإقيره اا 
      ن إمكسفيسف افدراف يميح ال ابين  يستفيد م 51
      يريا التيديد االتغيير   53
      يفمع احترا  ال اف لدى ال ابين   52
      يفسفش اراك ال ابين اافتراحستة   51
      لديم  برب يفية كبيرب  58
      يكان ااثإس يع ادا م  13
      يةت  يميح اا سك الفري   15
      إ  فتس ر متاا دة ليفري  يح 11
      يسساد ال ابين ايى حل ملسكية  دا ل الفسدد ا سريم  10
      ا يةت  بفتس ر الفري   14
      يثفع ايى يةاد ال ابين  11
      يتمتح برا  طيبة احسفة  13
      ييدل اداك الفري  يتمتح بيدية  12
      بين يسدى الى تايير يا اي ل ل ا 11
      يبث يا السدسدب االمر  بين ال ابين 18
      يست د  الطر  اااسسلي  الحديثة يع التدري   03
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 مقياس التماسك الفريق الرياضي
تنطبق  العبارات ت

علي 
بدرجة 
 كبيرة

تنطبق 
علي 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
علي 
بدرجة 
 مقبولة

تنطبق 
على 
بدرجة 
 قلية

ال تنطبق 
 علي

      ل يةدد كيم من ايل مقيحة الفري   اب  5
      لمس ا اسساد اا رين ا ا ل  يإدراا مسسادتع   1
      الدر بسل ي  ا ا كررف المسسادب لزم  ع يع الفري    0
      ارتفس  مدفايستع يدا  تمسسك الفري    4
      اسة  كثيرا يع افيسزاف الفري   1
      سف القدبة  افس فسدر ايى اداك المةم 3
ًالية كبيرب   2       ارى ان االتراك يع البطااف المةمة مس
      ليس  راريس ااهتمس  بسليمساة   1
ًازرفع الفري  ايت سمن مدم بأحاالم   8       ااتز لمن ي
      هديع ان فكان اكثر تراقفس ااحدب  من الفري    53
      لتزامس اتمسسكس اطم ن ليفاز دا مس لففس اكثر ا 55
      ايد قدابة يع اامثسل لراد الميمااة   51
ًدد الى امل  50 احيسفس اميع الملترك مح الفري  ا ي

 متكسمل 
     

      ادايح ان اا سك الفري  حتى حيفمس فةز    54
      استسك كثيرا من ايادفس طاي  يع الفسدد   51
      الةدا  ليس الت سمن من ييي  تحإ   53
      من ايل تمسسكفس ااطع افتع كيم ليد  مح الفري    52
الرا  المدفاية الدسلية تديدفع ابإاب لتحإي  اهداا  51

 الفري  
     

      يةمفع ان فتدر  كميمااة ااحدب  58
ًكد لع اميع برا  الفري   13       فكران ال اف ي
      اامل دا مس من ايل احدب الفري   15

 
 
 
 
 


