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  الملخص
دى االهتمــــام بــــالمجتمع وفعالیــــة برامجــــه إن تقــــدم  األمــــم یرتكــــز إلــــى حــــد كبیــــر علــــى مــــ    

واهتماماتــه التــي یــضعها مــن اجــل تحقیــق االســتفادة القــصوى مــن إمكانیاتــه البــشریة، وتعــد التربیــة 
 وبمـا أن اإلدارة تعنـي العمـل مـع األفـراد ومـن ،واإلدارة أساس صالح المجتمعات البـشریة وفالحهـا

م فــي تحدیــد واجبــات المرؤوســین فــي العمــل خاللهــم لتحقیــق أهــداف المنظمــة، فهــي تقــوم بــدور مهــ
مــن هنــا یتجلــى الــدور ، علــى تحقیــق أهــدافهم المنــشودة وذلــك عــن طریــق القیــادة الفاعلــة والحكیمــة

المهــم الــذي تقــوم بــه إدارة هــذه المنظمــات الریاضــیة بحكــم مــسؤولیاتها إذ تقــع علــى كاهــل المــالك 
مراحلهــــا المبكــــرة والحیلولــــة دون تفاقمهــــا اإلداري مــــسؤولیة إدارة هــــذه الــــصراعات ومعالجتهــــا فــــي 

وتحویلها من صراعات هدامة عن طریق ممارسات أنانیة أو عدائیة أو تخریبیة تستنزف الطاقات 
والجهــود والوقــت واألمــوال إلــى صــراعات بنــاءه عــن طریــق التعــاون والتكامــل والتكــاتف والتنــافس 

إلیجـابي وتالفـي الـسلبیات الـسلوكیة قبـل الشریف لتؤدي نتائج إیجابیة على طریق تعزیز الـسلوك ا
 وتعـد ظـاهرة الـصراع أحـدى الـسلوكیات التـي تواجـه اإلداریـین ،وقوعها أو معالجتها قبل استفحالها

  :وهدف البحث إلى في المنظمات الریاضیة
  .  فاعلیة األسالیب القیادیة لرؤساء المنظمات الریاضیة في محافظة نینوى-١ 

  .اع التنظیمي من قبل رؤساء المنظمات الریاضیة في محافظة نینوى  فاعلیة معالجة الصر -٢
  .  مقارنة فاعلیة األسالیب القیادیة بین رؤساء المنضمات الریاضیة في محافظة نینوى-٣

وشمل البحث عدة مجاالت منها البـشري وضـم رؤسـاء األندیـة الریاضـیة واالتحـادات الفرعیـة الریاضـیة 
نــوى، وشــمل البحــث بعــض األدبیــات وبعــض المــصطلحات منهــا القیــادة ومراكـز الــشباب فــي محافظــة نی

الریاضیة واألسلوب القیادي وأسالیب المعالجة وكانت إجـراءات البحـث فـي البـاب الثالـث حیـث اسـتخدم 
الباحث المـنهج الوصـفي لمالءمتـه وطبیعـة البحـث وضـم مجتمـع البحـث وعینتـه مـن رؤسـاء المنظمـات 

فضال عن أدوات البحث التي مكنت الباحث منم إجـراءات مثـل االسـتبیان الریاضیة في محافظة نینوى 
فــضال عــن األســس العلمیــة لالختبــار مثــل الــصدق والثبــات ، وجــاء بالبــاب الرابــع مناقــشة النتــائج التــي 

 ٢٠٠٩ –) ٥٢( العدد –) ١٥( المجلد –لعلوم الریاضیة مجلة الرافدین ل
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توصـل لهـا الباحـث بعـد إجـراء تحلیـل التبـاین واختبـار اقـل فـرق معنـوي وفـي ضـوء النتـائج التـي توصـل 
 :نها بعض االستنتاجاتإلیها الباحث وم

  . جمیع رؤساء المنظمات الریاضیة كانوا فاعلین في األسالیب القیادیة الریاضیة-١

 رؤساء مراكز الشباب ورؤساء االتحـادات الریاضـیة الفرعیـة كـانوا فـاعلین فـي إدارة الـصراع التنظیمـي علـى -٢
 .حساب رؤساء األندیة الریاضیة

  

ABSTRACT  
The activity of the Leading styles of some of captains of 
the Nineveh Sport Clubs and their Relationships with 

the organized struggle Leadership 
Assistant Abdel_Kader Mahmood Kader AL-heyalee 

Institue of fine Arts/Nineveh 

Developing the nation lean greatly on the interest with the society and activity of its 
programmers. 
In addition to its interest for achieving the maximum benefit of the human capacity. 
The administration and education are the basis of validity and success of the human 
societies .As administration means working with persons by whom the aims are 
achieved kit has an important role to determine  the employees, duties in their jobs by 
a wise and active leadership. 
Accordingly ,the important role of the administration of the sport organization is 
manifested in the sense of their responsibilities .The administration staff first has to 
manage these struggles and then treated them in their early stages. Secondly , it  has to 
prevent the struggles from being grown and thirdly, converting them from destructed  
struggles which involved selfish , aggressive , or destructed struggles through 
cooperating , wholeness , support and honest competition . this way will lead to 
positive results through consolidating the positive behaviors and avoiding negative 
behaviors before they have done or treated them before they have be grown. 
  The struggles phenomenon is regarded one of the behaviors that faced the 
administration of.  
The sport organizations where the research aims at : 

1- the activity of the sport leading styles of the administers of the sport clubs and 
branch sport unions. 

2- The means of the organized struggle of the administered staff in the sport 
clubs of the Nineveh.   

The research includes several respects some of human .It also includes the 
administers of the sport organization in Nineveh. The local respect was in centre 
of the sport organizations. The research includes same of the terms such as; the 
sport leadership, the leading style and treatment means . 
The research procedures are in the third section were the researcher uses the 
descriptive system to be suited for nature of the research. The sample in chosen 
from the administers of the clubs , the sport unions and youth centers. In addition , 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 ٢٤

the research tools which enabled the researcher to conclude his procedures such 
as, meeting and referendum besides , the validity and consistence . 
 The fourth section includes the findings which are resulted after making the 
analyses of the discrepancy and test .The researcher recommended with:  
1- Opening training courses to increase the efficiency of the administers in the 

sporting clubs. 
2- To Increasing of the administrative meetings and interviews among the 

administers of the sporting originations to exchange the experience.    

  
  :المقدمة وأهمیة البحث ١-١

بیــر علــى مــدى االهتمــام بــالمجتمع وفعالیــة برامجــه إن تقــدم األمــم یرتكــز إلــى حــد ك    
 واهتماماتــه التــي یــضعها مــن اجــل تحقیــق االســتفادة القــصوى مــن إمكانیاتــه البــشریة، وتعــد التربیــة

 أساس صالح المجتمعات البـشریة وفالحهـا، فالتربیـة قـوة هائلـة تـستطیع أن تزكـي النفـوس واإلدارة
 تنمیــة مــنهج الحیــاة فــي تنمیــة األفــراد وصــقل مــواهبهم و ، فهــيتنقیهــا وترشــدها إلــى عبــادة الخــالقو 

  .عقولهم وأفكارهم وتدریب أجسامهم وتقویتها
وبمــا أن اإلدارة تعنــي العمــل مــع األفــراد ومــن خاللهــم لتحقیــق أهــداف المنظمــة، فهــي     

تقوم بدور مهم في تحدید واجبات المرؤوسین في العمل على تحقیق أهـدافهم المنـشودة وذلـك عـن 
، ولمــا كانــت القیــادة اإلداریــة العقــل المــدبر والقلــب النــابض لــإلدارة  القیــادة الفاعلــة والحكیمــةطریــق

 یـــشكل اإلنـــسان ،الناجحـــة الفعالـــة كمـــا أنهـــا تـــشكل المـــؤثر الـــرئیس فـــي ســـلوك األفـــراد والجماعـــات
رورة العنصر األساس للمنظمات االجتماعیة المتنوعة التي یجد في انتمائـه إلیهـا وتواجـده فیهـا ضـ

إنـسانیة منبثقــة مـن طبیعــة سـلوكه االجتمــاعي الـسوي المبنــي علـى أســاس دیمومـة وجــود الفـرد فــي 
الجماعـة كــي یتـسنى لــه الوصــول إلـى بعــض أهدافـه التــي یعجــز عـن تحقیقهــا بمفـرده ویــتمكن مــن 

   ).٩، ٢٠٠٢االشریفي،(ذلك في ظل تعاونه وتفاعله مع باقي أفراد هذه المنظمات
أن أكثـــر هــــذه المنظمـــات تــــأثیرًا إیجابیـــًا فــــي األفـــراد والمجتمــــع هــــي  الباحــــثویعتقـــد     

یمثل المجال الریاضي أهم مجـاالت االسـتثمار الحقیقـي للثـروة البـشریة إذ "المنظمات الریاضیة إذ 
یتمیز عن سائر المجاالت األخـرى انـه مجـال للتفاعـل والممارسـة والـذي یـدور حـول تعـدیل سـلوك 

 وخلــق المــواطن الــصالح عــن طریــق تهیئــة المنــاخ المالئــم للعمــل وتكــوین األفـراد لالتجــاه المرغــوب
  ).٢٥، ١٩٩٧حسام الدین ومطر، " (اتجاهات إیجابیة لدى األفراد

ـــه إدارة هـــذه المنظمـــات الریاضـــیة بحكـــم      ـــذي تقـــوم ب ـــدور المهـــم ال ـــى ال ـــا یتجل مـــن هن
صراعات ومعالجتهــــا فــــي  اإلداري مــــسؤولیة إدارة هــــذه الــــولیاتها إذ تقــــع علــــى كاهــــل المــــالكمــــسؤ 

مراحلها المبكرة والحیلولة دون تفاقمها وتحویلهـا مـن صـراعات هدامـة عـن طریـق ممارسـات أنانیـة 
أو عدائیة أو تخریبیة تستنزف الطاقات والجهود والوقت واألمـوال إلـى صـراعات بنـاءه عـن طریـق 

 طریـــق تعزیـــز الـــسلوك التعـــاون والتكامـــل والتكـــاتف والتنـــافس الـــشریف لتـــؤدي نتـــائج إیجابیـــة علـــى
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اإلیجــابي وتالفــي الــسلبیات الــسلوكیة قبــل وقوعهــا أو معالجتهــا قبــل اســتفحالها لكــي یكــون التنظــیم 
  أهمیتــهالبحــثالریاضــي أكثــر قــدرة علــى االســتمرار واإلبــداع، أن هــذه المــسؤولیة الخطیــرة أعطــت 

 تحـادات الریاضـیة الفرعیـة واال األندیـةرؤسـاءالتي تسعى إلى تشكیل قاعدة انطالق تعمیقا إلدراك 
فــي أســالیب معالجــة الــصراع التنظیمــي الریاضــي بغیــة مــساعدتهم فــي النهــوض  ومراكــز الــشباب

بــبعض األعبــاء والمهــام الموكلــة إلــیهم ومــا تفرضــه عملیــات التطــویر التنظیمــي مــن خــالل التأكیــد 
  .)٣، ٢٠٠٥الحیالي، (على استخدامهم الموقف المطلوب في معالجة هذه الصراعات

  :مشكلة البحث ٢-١
إن نجاح أي قیادة ریاضیة كانت أو سیاسیة أو اجتماعیة یتطلب منهـا أن تعمـل مـع     

 وكیفیـة  بـصورة عامـة والمنظمـات الریاضـیة بـصورة خاصـة التي تعتبـر أسـاس المنظمـاتالجماعة
نـــسبة ة بالیـــســـالیب القیاداألممـــا یتطلـــب تنـــوع  هـــا،تعامـــل مع الالتعامـــل معهـــا وبـــأي أســـلوب ممكـــن

 العالقـــات العامـــة  إدارة فـــيهاناســـب بمـــا ی األســـالیب هـــذه وحتـــى الفنیـــین وكیفیـــة اســـتخداملإلداریـــین
  .إدارة الصراعات واالجتماعیة وحتى واإلنسانیة

تعد ظاهرة الصراع أحدى السلوكیات التي تواجه اإلداریین فـي المنظمـات الریاضـیة و     
 أن المــصادر اإلداریــة الریاضــیة قــد خلــت مــن هــذه والتــي یمكــن اعتمــاد ســبل جدیــدة إلدارتهــا،  إال

 أن تجنــب الباحــثالمعالجــات فــضًال عــن قلــة تطرقهــا لظــاهرة الــصراع التنظیمــي الریاضــي ویــرى 
مواجهـــــة الـــــصراع وٕادارتـــــه، أو إدارتـــــه بطریقـــــة غیـــــر فعالـــــة دون الرجـــــوع إلـــــى الواقـــــع الریاضـــــي 

ینــة ومــا تفرضــه وضــعیات العمــل فــي وخــصوصیاته النابعــة مــن حاجــات الجماعــات واألفــراد المتبا
 ونظرا التنظیم الریاضي من مستجدات  یسمح بالصراعات السلبیة بالتفاقم لتصبح أزمة مستعصیة

 مـن هنـا جـاءت مـشكلة لتنوع أسـالیب القیـادة التـي تختلـف فـي خصائـصها وحاجـات العـاملین فیهـا
  :األتيالبحث التي تتركز في السؤال 

  الفرعیــة ومراكــز الــشباب االتحــاداتولتــي یــستخدمها رؤســاء األندیــة القیادیــة ا ســالیباألمــا هــي 
  .معالجة الصراع التنظیميمحافظة نینوى وعالقتها ب

   :  أهداف البحث٣-١
  :یهدف البحث إلى    

  .لرؤساء المنظمات الریاضیة في محافظة نینوىاألسالیب القیادیة  فاعلیة  -١
  .نینوىمحافظة  في الریاضیة المنظمات رؤساء من قبل فاعلیة معالجة الصراع التنظیمي  -٢
   . القیادیة بین رؤساء المنضمات الریاضیة في محافظة نینوىاألسالیبمقارنة فاعلیة   -٣
 معالجــــة الــــصراع التنظیمــــي بــــین رؤســــاء المنظمــــات الریاضــــیة فــــي أســــالیبمقارنــــة فاعلیــــة   -٤

  .محافظة نینوى
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ــــة -٥ ــــةاألســــالیب العالقــــة بــــین فاعلی  معالجــــة الــــصراع التنظیمــــي بــــین رؤســــاء وأســــالیب  القیادی
 .المنظمات الریاضیة في محافظة نینوى

  :  مجاالت البحث٤-١
  : المجال البشري١-٤-١
  . محافظة نینوى في ومراكز الشبابواالتحادات الریاضیة الفرعیة رؤساء األندیة 

   : المجال المكاني٢-٤-١
  .محافظة نینوى في ومراكز الشباب  واالتحادات الفرعیةمقرات األندیة الریاضیة

  : المجال ألزماني٣-٤-١
   ١٢/٥/٢٠٠٧ لغایة ١٢/٢/٢٠٠٧من ابتداًء  

  :  مصطلحات البحث٥-١
العملیـة التـي یقـوم بهـا فـرد مـن أفـراد جماعـة ریاضـیة منظمـة بتوجیـه :القیادة الریاضـیة ١ -٥-١

 من اجل دفعهم برغبة صادقة  المنضمین للجماعة الریاضیةاألعضاء أو الریاضیین األفرادسلوك 
  .)١٦، ١٩٩٨عالوي،(نحو تحقیق هدف مشترك بینهم

ــادي األســلوب٢-٥-١ عبــارة عــن ســلوكیات یتبناهــا رئــیس أو إداري النــادي الریاضــي بنــاء : القی
على عملیة المزج بین متطلبات العمل والعاملین بقصد التأثیر االیجابي في سلوك أعضاء الهیئـة 

  .)١٤، ٢٠٠٢االشریفي، (  الریاضةاإلداریة في المنظمة
لطرف اآلخر یـؤثر أو انه عملیة تبدأ حینما یدرك احد األطراف أن ا:  التنظیمي الصراع٣-٥-١

  ). ٢٦١ ،٢٠٠٣العطیة، (یهتم به الطرف األولما على  شیئا ما ا  سوف یؤثر سلب
ـــصراع التنظیمـــي٤-٥-١ ـــدابی : أســـالیب معالجـــة ال ر التـــي یقـــصد بهـــا مجموعـــة األســـالیب والت

تعتمــــدها المالكــــات اإلداریــــة والفنیــــة فــــي المنظمــــات الریاضــــیة للتعامــــل مــــع الــــصراع التنظیمــــي 
  .)المساومة، اإلجبار، المواجهة، التهدئةالتجنب، (ته، ومن هذه األسالیب ومعالج

  )٥ ،٢٠٠٥، الحیالي (
  
  
  
  
  
  : اإلطار النظري-٢
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 ٢٧

  : الصراع التنظیمي١-٢
اف الـــصراع مدركـــًة للتعـــارض فـــي إمكانیـــة الحـــصول علـــى  هـــو وضـــع تنافـــسي تكـــون فیـــه أطـــر -

رض مـع رغبـة الطـرف المراكز المستقبلیة ویرغب كل طرف فـي الحـصول علـى المركـز الـذي یتعـا
  ). ٢٠٠٤،٣٦٣ العمیان،(اآلخر

هو عملیة بذل جهود مقصودة من قبل الفرد أو الجماعة إلعاقة فرد أو جماعـة أخـرى عـن بلـوغ -
  . )p: 1997،Rao.236( لحهم أهدافهم أو تحقیق مصا

  : مستویات الصراع التنظیمي٢-٢
قـد یحـدث الـصراع فـي المنظمـات علـى مـستوى الفـرد أو بـین األفـراد أو بـین الجماعـات وقــد     

تــم تحدیــد أربعــة أنــواع مختلفــة مــن مــستویات الــصراع یمكــن أن تحــدث داخــل المنظمــة الریاضــیة 
  :الواحدة وكما یأتي

  ).المستوى النفسي للصراع ( الصراع داخل الفرد -١
  ).بین فردین أو أكثر( الصراع بین األفراد -٢
  ).بین الفرد ومجموعته( الصراع بین األفراد والجماعات -٣
، )٢٤٣-٢٣١، ١٩٩٧حــریم، )(الجماعــات داخــل المنظمــة الواحــدة ( الــصراع بــین الجماعــة -٤
و الصراع القـائم بـین األفـراد ، والذي یهمنا من هذه الصراعات ه)٢٧٥، ٢٦٧، ٢٠٠٤العمیان، (

، ١٩٩٨الطویل، (وهذا یشتمل على أفراد المنظمة وجماعتها أو ما یطلق علیه الصراع التنظیمي 
، وهو الذي یحصل بین شخصین أو أكثـر عنـد تفاعلهمـا اجتماعیـا وقـد یكـون هـذا الـصراع )٣٠٣

  ).٥١٧، ٢٠٠٠داغر وصالح، (فعلیًا أو حسیًا أو مزیجًا من كلیهما 
  : مراحل الصراع التنظیمي٣-٢

یمكــن أن یفهــم الــصراع بــشكل أكثــر وضــوحا مــن خــالل النظــر ألیــه بوصــفه عملیــة     
تمر عبر سلسلة متعاقبـة مـن المراحـل أو األحـداث التـي تتولـد باسـتمرار، وقـد ) دینامیكیة(متحركة 

  : قسمها بعض الُكتّاْب إلى خمس مراحل وكآالتي
ــة الــصراع الــضمني-١ هــذه المرحلــة الــشروط أو الظــروف الموضــوعیة لحــدوث  تتــضمن : مرحل

والتـي تـسهم فـي خلـق الـصراع غیـر المعلـن الـذي یتمثـل بعـدم الرضـا ) أي أسباب الصراع(الصراع
  .عن الوضع الراهن

ــصراع المــدرك أو المالحــظ-٢ ــة ال  فــي هــذه المرحلــة یــتم إدراك أو مالحظــة الــصراع بــین : مرحل
ع أو كالهمــا أن مــسببات الــصراع قــد تــؤثر ســلبا فیــه وضــرورة األفــراد إذا أدرك أحــد طرفــي الــصرا

  .االستجابة لها بشكل ما
 تمثــل هــذه المرحلــة تــداخًال واضــحًا مــع المرحلــة الــسابقة ویــصعب : مرحلــة الــشعور بالــصراع-٣
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 ٢٨

غالبــا الفــصل بینهمــا مولــدة أشــكاًال مــن القلــق الفــردي المــشجع علــى الــصراع ومولــدة مــن اآلثـــار 
 تحول اإلدراك لـدى أحـد طرفـي الـصراع أو كلیهمـا إلـى حالـة ذاتیـة محـسوسة یـشعر اإلدراكیة التي

  .فیها بالقلق والتوتر
 یمارس الفـرد فـي هـذه الحالـة أسـلوبًا علنیـًا فـي الـرد بـشكل مـن أشـكال : مرحلة الصراع العلني-٤

ه أقرانـه التفاعل مع موضوع الصراع ویبدو ذلك من خـالل الـسلوك العلنـي الـذي یمارسـه الفـرد تجـا
  .بالسبل المختلفة من العداوات والمشاحنات العلنیة

 یحـصل فـي هـذه المرحلـة أمـران أولهمـا أن الموقـف الـذي أدى : مرحلة ما بعد الصراع العلنـي-٥
إلى نشوء الصراع یعد أساسیًا وال یمكن حله وهذا غالبًا ما یؤدي إلى التفكك، وثانیهما هو األكثـر 

تمــــاد الــــسبل الكفیلــــة بمعالجــــة الــــصراع وتخفیــــف حدتــــه بــــین األطــــراف احتمــــاًال إّذ یــــصار إلــــى اع
  )١٩٨، ١٩٩٧القریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي، (،)٢٤٧-٢٤٦، ١٩٩٧حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریم، ( المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصارعة

  )٣٠٠، ٢٠٠٠الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشماع وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود، (،)٣٠٣-٣٠٢، ١٩٩٨الطویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، (
  ).٣٧٧-٣٧٦، ٢٠٠٤العمیان، )(٢٠٠٠،٥١٤داغر وصالح، (

   : أسالیب معالجة الصراع التنظیمي٤-٢
ع إدارة المنظمـــات أن تقـــف مكتوفـــة األیـــدي أمـــام الـــصراعات القائمـــة فـــي لـــن تـــستطی    

التنظــیم فالبـــد مــن تـــدخلها لحـــل هــذه الـــصراعات مـــن خــالل بعـــض األســـالیب التــي اتفقـــت معظـــم 
التجنــب، المــساومة، اإلجبــار، المواجهــة، (أدبیــات الــسلوك التنظیمــي واإلداري علــى وجودهــا وهــي 

  :لكل منهاوفیما یأتي شرح مبسط )  التهدئة
 هـو میـل الفـرد أو المـدیر إلـى االنـسحاب مـن مواقـف الـصراع أو الوقـوف علـى الحیـاد : التجنب-

  في األقل 
 یعكس هذا األسلوب میل بعـض األفـراد إلـى التـضحیة بـبعض مـصالحهم فـي سـبیل : المساومة-

  التوصل إلى حالة اتفاق، ویطلق علیه أسلوب التسویة أو الحل الوسط 
نطوي هذا النمط على المیل نحو استخدام القوة والسلطة للهیمنة والسیطرة على الفـرد  ی: اإلجبار-

  . الرأيلدفعه إلى موافقة 
 هـــو األســـلوب الـــذي یتمحـــور حـــول وجـــود رغبـــة صـــادقة فـــي البحـــث عـــن مـــسببات : المواجهـــة-

  الصراع ومقاسمة المعلومات المتاحة مع اآلخرین، والبحث عن المنافع المتبادلة 
 وهــو األســلوب الــذي مـن خاللــه یمیــل المــسؤول إلــى تلطیــف حالــة الــصراع بتقلیــل أو :تهدئــة ال- 

ضــغط الفــوارق واالختالفــات بــین األطــراف المتــصارعة، وهــم فــي الوقــت نفــسه یبــرزون المــصالح 
  ).١٣-١٢، ٢٠٠٥الحیالي، (المشتركة بین تلك األطراف 

  : القیادة الریاضیة٥-٢
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 ٢٩

 فـي المجـال الریاضـي بـصورة خاصـة واإلدارة بـصورة مهمـةال القیادة مـن المـسائل تعد    
عامــة حیــث توجــد القیــادة حیثمــا وجــدت الجماعــة أو ظهــرت الحاجــة إلــى العمــل الجمــاعي وتطــور 
القیـادة بتطـور المجتمـع الـذي نعـیش فیـه وتـزداد مـسؤولیتها بازدیـاد مطالـب الحیـاة وتعقـدها، وتعــدد 

رات قیادة الرؤسـاء اإلداریـین حتـى یـستطیعوا بـث روح المناصب اإلداریة یتطلب ضرورة توافر مها
العمـــل والتعــــاون االختیــــاري فــــي ذلــــك الجهــــاز الـــضخم ، وبــــدون القیــــادة اإلداریــــة یــــصبح الهیكــــل 

 مــن اجلهــا، وتــسود بالتــالي روح الكــسل تالتنظیمــي مفككــا عــاجزا عــن تحقیــق األهــداف التــي وجــد
  .واإلهمال وعدم االهتمام

   :تعریف القیادة ١-٥-٢
إن مفهــوم القیــادة لــیس ســهل التحدیــد وقــد اختلــف معنــاه علــى مــر التــاریخ فقــدیما كــان أي 
منصب مرموق كافیا ألن یضفي على صاحبه صفة قائـد، وقـد أدى هـذا االخـتالف فـي تحدیـد مـا 

وفي تعریفها إلـى العدیـد مـن الدراسـات فـي میـدان العلـوم االجتماعیـة ) القیادة(یرمز إلیه اصطالح 
ول أن تختبر وتفهم طبیعة القیادة ووظیفتها وللتوصـل إلـى تعریـف القیـادة یجـب علینـا أن التي تحا

القـوة، التـأثیر، ( ة ومرتبطة ارتباطا وثیقًا ومباشـرا بالقیـادة، نفهم ونستوعب ثالثة مصطلحات رئیس
أن فــالقوة هــي القــدرة الكامنــة علــى التــأثیر فــي ســلوك األفــراد، وكلمــة كامنــة هنــا تعنــي ، )الــسلطة

، أمـا التـأثیر فهـو یظهـر عنـدما یمـارس شـخص أن یمتلك قوة دون ممارسـتها فعـالباستطاعة الفرد 
 وأخیـرا الـسلطة فهـي أثیر على سلوك واتجاهـات شـخص آخـر،ما قوته بوعي أو بغیر وعي في الت

ومــن هنــا یمكــن .لــرئیس علــى المــرؤوس داخــل المنظمــةالقــوة الناتجــة أو الممنوحــة مــن المنظمــة ل
  .أهدافهمتحقیق ل على أنها عملیة التأثیر في نشاطات الجماعة القیادة تعریف

  :وظائف القیادة ٢-٥-٢
أن الوظیفـــة األساســـیة للقائـــد هـــي العمـــل علـــى الوحـــدة والتماســـك الجـــاد فـــي التنظـــیم     

والتأكید على أن عضویة التنظیم عملیة جزء من الجماعة وتجربتها ناجحة ویجـب علـى القائـد أن 
الجماعـة ویوجـه هـذا العمـل لتحقیـق األهـداف المرسـومة وهنـاك ثـالث وظـائف أساسـیة یتفهم عمل 

  :تعتبر من مستلزمات القیادة هي
 ویتــضمن هنــا قــرب القائــد مــن الجماعــة وتكــرار عالقتــه المتداخلــة : المحافظــة علــى العــضویة-١

  .وقبول الجماعة لشخصه
سؤولیة أساســیة للتأكــد مــن نمــاذج  ویــتلخص فــي أن القائــد تقــع علیــه مــ: االنجــاز الموضــوعي-٢

  .یؤكد أن الجماعة تحقق أهدافهاان العمل المستقرة والمفهومة فضال عن انه یجب 
وینطــوي هــذا علــى أن القائــد یجــب أن یعمــل لتــسهیل تــداخل : تــسهیل تــداخل العمــل الجمــاعي-٣

  .ناحیة في هذه الالمهمةالعمل الفعال بین أعضاء التنظیم ویعتبر االتصال من الظواهر 
   :خصائص القیادة الریاضیة ٣-٥-٢
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مـن المــسلم بــه أن الخــصائص األساســیة للقیـادة واحــدة فــي مختلــف التنظیمــات وعلیــه     
  :یأتيیمكن تلخیص هذه الخصائص وكما 

ـــرة ـــة، القـــدرة علـــى التـــصور، التـــضحیة وٕانكـــار الـــذات، الخب  فـــي التغییـــر الرغبـــة، الـــسلوكیة القیادی
  .والتطور

   :قیادةأسالیب ال ٤-٥-٢
   :هناك ثالث أسالیب للقیادة یستعملها القادة اإلداریون    

 اإلذعــان والــوالء مــن ویطلــبیقــوم القائــد بإصــدار أوامــره  ):األوتوقراطیــة(القیــادة الدكتاتوریــة  -١
مرؤوســي والتأكیــد علــى ضــرورة انجــاز العمــل وممارســة الرقابــة عــن كثــب واتخــاذ القــرارات الفردیــة 

وســین وال یتقبلــون االقتراحــات واللجــوء إلــى أســلوب اإلكــراه والعقــاب والتهدیــد دونمــا مــشاركة المرؤ 
  .والوعید باستخدام السلطة لفرض النظام

ـــة أو المـــشاركة -٢ ـــادة الدیمقراطی القائـــد هنـــا یـــؤمن بمبـــدأ المـــشاركة الجماعیـــة فـــي اتخـــاذ  :القی
م فـي اتخـاذ القـرارات مـن القرارات فیقوم بتشجیع األعضاء على االشـتراك فـي المناقـشات ویـساعده

خالل حثهم وٕارشـادهم وتـوجیههم نحـو تحقیـق الهـدف الـذي تـسعى لتحقیقـه الجماعـة، ویتـرك القائـد 
حریة اختیار زمالء العمـل ویكـون موضـوعیًاً وعـادًال فـي توجیهـه للنقـد والمـدیح ألعـضاء الجماعـة 

مـع تـرك االختیـار لهـم ممـا ویقدم المشورة للجمیع دون تفرقة علـى شـكل اقتراحـات أو بـدائل حلـول 
  .یؤدي إلى تنمیة روح اإلبداع واالبتكار عند األعضاء المرؤوسین

وفـي هـذا النـوع یكـون دور القائـد  ):القیادة غیر الموجهـة(قیادة عدم التدخل أو القیادة الحرة -٣
یكــون ســلبا تاركــا الجماعــة حــرة فــي اتخــاذ القــرارات وأوجــه النــشاط واإلجــراءات التــي تتبعهــا وفیهــا 

  . أمام الجماعة عن تقدیم المعلومات الضروریة واإلمداد بالمواد المطلوبة للعمل فقطالقائد مسؤوالً 
ـــر    ـــادة غی ـــادة التـــسلطیة والقی ـــة الممـــا یتـــضح أن القی موجهـــة تنمـــي شـــتى المـــشاعر العدائی

اون بـین ومظاهر القلق بـین أفـراد المجموعـة داخـل الجماعـة، أمـا فـي القیـادة الدیمقراطیـة نجـد التعـ
  . األعضاء واعتمادهم على بعضهم البعض بدال من اعتمادهم على القائد

 )٢٦٠ ،٢٠٠٤،العمیان(
  
  
  
  :نظریات القیادة ٥-٥-٢

یرى أصحاب هذه النظریة أن الرجال العظام یبرزون في المجتمـع لمـا   :نظریة الرجل العظیم:أوال  
ة وسـمات وراثیـة تجعـل مـنهم قـادة أیـا یتمتعون به من قدرات غیر مألوفة وامتالكهم مواهب عظیمـ

  . كانت المواقف التي یواجهونها
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 وجـدت هـذه النظریـة بعـد نظریـة الرجـل العظـیم حیـث اعتمـدت  :نظریة السمات الشخـصیة :ثانیا
علـــى حقیقـــة وراثیـــة الـــسمات وان القائـــد یولـــد وال یـــصنع، وتـــدور فلـــسفة هـــذه النظریـــة حـــول بعـــض 

مثـــل الطـــول، المظهـــر، الـــصحة :ســـمات جـــسمیة :لنظریـــة وهـــيالـــسمات التـــي تعتمـــد علیهـــا هـــذه ا
  .والنشاط والحیویة

  .مثل الذكاء، الفهم والتفكیر، القدرة على التنبؤ والتخطیط، اإلدراك وبعد النظر: سمات ذهنیة
  .مثل الشجاعة والتحمل والتسامح والثقة بالنفس وأخیرًا الحسم: سمات شخصیة

  .از والمثابرة واالبتكار والقدرة على اإلشراف وتسییر األمورمثل االهتمام باالنج: سمات وظیفیة
مثل النضوج االجتماعي واالهتمام بالعالقات اإلنسانیة والرغبة فـي التعـاون مـع : سمات اجتماعیة

  .اآلخرین وأخیرًا القدرة على التدخل وٕاقامة عالقات مع اآلخرین
   :نظریة لیكرت في القیادة: ثالثاً 

ت أن القیــادة تمثــل محــور العملیــة اإلداریــة وان فعالیــة المنظمــات یعتبــر رنــسس لیكــر     
تعتمد بشكل رئیس على األسـلوب الـذي یتبعـه اإلداریـون فـي قیـادة مرؤوسـیهم، وقـد صـنف لیكـرت 

  )نفعي( تسلطي -٢ )استغاللي (تسلطي -١:أسالیب القیادة إلى أربعة أنظمة
  .) ٢٦٧ ،٢٠٠٤العمیان،( )شاركم( جماعي -٤  استشاري -٣

   :النظریة الموقفیة: رابعا 
ـــة  تتكـــون منهـــالتـــيتجاهـــات  االتعـــد النظریـــة الموقفیـــة إحـــدى   ا النظریـــات اإلداریـــة الحدیث

ویطلق علیها أیضا نظریـة الظـروف وتعـرف النظریـة الموقفیـة بأنهـا تلـك النظریـة التـي تقـر بوجـود 
ع المتنوعـة، وقـد عرفـت اختالف أو ظروف متباینة في الناس وفي مختلـف األوقـات وفـي األوضـا

توجد طریقه واحدة مثلـى یمكـن إتباعهـا فـي جمیـع  بأنها ذلك المدخل في اإلدارة الذي یؤكد بأنه ال
 القیـادة أنوتدرج هذه النظریة ضمن الفكر السلوكي الذي یرى ، )١٨، ٢٠٠٢االشریفي،(المواقف 

 أي فرد سوي عادي أن ترى محصلة عوامل مواقفیة وتتصل بالمواقف التي یتواجد فیها الفرد فهي
 واسـتطاع أن یتعامـل معهـا  تستدعي الحـل وأزمة ما وجد نفسه في مواقفاً  إذا یصبح قائداأنیمكن 

 هـــذه النظریـــة مـــن الفـــرض القائـــل بـــان وأطلقـــت، )١٤٤، ٢٠٠٠القریـــوتي، ( ویقـــدم حلـــوال مقبولـــة
ف ، وبـذلك یكـون  قیادي یختلف تبعا لنضج المرؤوسـین فـضال عـن متطلبـات الموقـأسلوب أفضل

القائـــد الفعـــال هـــو الـــذي یمتلـــك القـــدرة علـــى تـــشخیص متطلبـــات الموقـــف وتحدیـــد مـــستوى نـــضج 
 التــأثیر مثــالي فــي أســلوب القیــادي المناســب أي انــه ال یوجــد األســلوبمرؤوســیه ومــن ثــم یــستخدم 

 األسـالیبعلى سلوك المرؤوسین لكن مستوى نضج المرؤوسـین فـي موقـف معـین هـو الـذي یحـدد 
 لـــم یكـــن القائـــد بتمتـــع ببعـــد نظـــر إذ   بــاألمر هـــذه لـــیس أن إال أعلـــىقیادیــة الفعالیـــة تحقـــق نتـــائج ال

 یـالءم والصورة المرسومة لكل فرد یتعامل معـه لكـي المسبقة  ومعرفتهبتشخیص حاجات مرؤوسیه
 النـــضج القیــادي كلمــا تغیـــر مــستوى نــضج مرؤوســـیه لــذلك تــدعى هـــذه النظریــة بنظریــة األســلوب

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 ٣٢

  .)٢٠ ،٢٠٠٢االشریفي ،(   للعاملینیفيظالو 
 هذه النظریة یشكل نتیجة تفاعل بین ثالث بحسب القیادي األسلوب أنسبق یتضح  ماوم  

فعالیة بعدي سـلوك  أن هي سلوك المهمة وسلوك العالقة ونضج المرؤوسین، وبما  أساسیةمراحل
وى نــضج الفــرد یحــدد المهمــة وســلوك العالقــة یعتمــدان علــى مــستوى نــضج المرؤوســین إْذ إن مــست

 Smoll& Smith(مــستوى  ارتفــاع أو انخفــاض فـــي مــستوى ســلوك المهمـــة وســلوك العالقــة

,1989,1543( .  
 أســالیب أربعــة بــین هــذه المتغیــرات الــثالث التفاعــل انــه ینبثــق مــن هــذا أن) ١٩٩٨(ویــرى عــالوي 

  وهذه األسالیب هي قیادیة یتحرك القائد خاللها تبعا لنضج مرؤوسیه 
 یهتم القائد في اذیستخدم هذا األسلوب مع المرحلة األولى من النضج  :وب الموجهاألسل -١

، واتخـــاذ قـــرارات، ومـــا علـــى العـــاملین إال االدوارهـــذه المرحلـــة بوضـــع األهـــداف، وتحدیـــد 
  الــواطئ بالمهــامانجــاز المهــام التــي تنــاط بهــم ویتــصف هــذا األســلوب باالهتمــام العــالي 

  . بالعالقات
 یــستخدم القائــد التوجیــه اذ هــذا األســلوب مرحلــة النــضج الثالثــة مئــیال :ب األســلوب المــدر  -٢

والمساندة والتشجیع واالستماع إلى ما یقوله العاملون عن سلوكهم ویتصف هذا األسلوب 
 .باالهتمام العالي بالمهام والعالقات في آن واحد

 المحـاورة فـي القائـد یـستخدم اذ مرحلـة النـضج الثالثـة األسـلوب هـذا مئیال:األسلوب الداعم -٣
حــل المــشكالت والقائــد یثــق بمرؤوســیه مــن حیــث كفــایتهم اإلنتاجیــة ویعمــل علــى دعمهــم  
وتشجیعهم في ذلك ویتصف هذا األسـلوب باالهتمـام العـالي بالعالقـات واالهتمـام الـواطئ 

  .بالمهام

 هـــذا األســـلوب مرحلـــة النـــضج الرابعـــة ویتـــصف هـــذا األســـلوب مئـــیال :األســلوب المفـــوض -٤
       ).٢٣-٢٢، ٢٠٠٢االشریفي،( الهتمام الواطئ بالمهام والعالقات في آن واحدبا

  
  
  
  
  :مصادر قوة القیادة ٦-٥-٢
  . السلطة الشرعیة-١
  . سلطة منح المكافأة-٢
  . القوة القسریة-٣
  . القوة المبنیة على الخبرة-٤
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  .القوة المبنیة على امتالك مصادر المعلومات-٥
   ).٢٥٨، ٢٠٠٤عمیان، ال   ( . قوة اإلعجاب-٦
  :  األندیة الریاضیة٦-٢

. هي العمود الفقري الذي یقوم علیه التكوین الریاضي األهلي في أیة دولة من دول العالم  
وهــي مؤســسات ترویحیــة تهــدف إلــى المــساهمة بــدور إیجــابي فــي التنمیــة الریاضــیة واالجتماعیــة 

وهـي بـذلك تـؤدي ) ٣٧٦، ٢٠٠١ذنـون، (ألفراد المجتمـع فـي إطـار احتیاجـات أعـضائه ورغبـاتهم 
رسالة عمیقة تتلخص بأنها مدرسة لها برامجهـا ونظمهـا یـشترك فیهـا اشـتراكًا فعلیـًا مـع بقیـة أجهـزة 
ـــنشء ورعایـــة الـــشباب،فاألندیة الریاضـــیة  ألحقـــه هـــي الوســـیلة  ـــیم ال الدولـــة التربویـــة فـــي غایـــة تعل

لـى مبـادئ اجتماعیـة سـلیمة علـى وفـق أصـول العملیة لتطبیق الفلسفة الریاضـیة الحدیثـة المبنیـة ع
  ).٤١٤، ٢٠٠١بدوي، (ونظریات تربویة ونفسیة 

  :یتكون النادي الریاضي من

 لكل ناٍد هیئة عامة وهي أعلى هیئة فیه وتتـألف مـن األعـضاء العـاملین الـذین : الهیئة العامة -
  .سددوا بدالت االشتراك ووفوا بالتزاماتهم على وفق أحكام القانون

 وهي بمثابة الهیئة التنفیذیة للنادي وتنتخبها الهیئة العامة مرة كل أربع سـنوات :لهیئة اإلداریةا -
ویكـــون عـــدد أعـــضائها ال یقـــل عـــن خمـــسة أعـــضاء وال یزیـــد عـــن عـــشرة أعـــضاء،وثالثة أعـــضاء 
احتیاط وتكون مسؤولة عن األمور المالیة واإلداریة والتنظیمیة والفنیـة ،ویـشترط فـي عـضو الهیئـة 
اإلداریــة أن یكــون حاصــال فــي األقــل علــى شــهادة الدراســة اإلعدادیــة أو مــا یعادلهــا ومــضت علــى 
عــضویته فــي النــادي ســنة واحــدة فــي األقــل ،وتكــون مــدة العــضویة فــي الهیئــة اإلداریــة أربــع ســنین 

وتتجسد األندیـة ، )١٢٩، ١٩٨٦الوقائع العراقیة، (ویجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضویته 
ولــذلك ) ١٦، ٢٠٠٤همــام، (اضــیة برؤســائها وأعــضاء هیئاتهــا ومــدربیها الــذین یعــدون مــربین الری

ـــشرائح القیادیـــة فـــي ســـلوك  تكتـــسب مـــسؤولیة القـــادة الریاضـــیین أهمیتهـــا مـــن خـــالل تـــأثیر هـــذه ال
ومــن أهـــم واجبــات الهیئــة اإلداریــة النظــر فـــي ، )٢٢٣، ١٩٨٩الخطیــب والمــشهداني، (الالعبــین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضاء  الت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ب   تق
  النــــــــادي التــــــــي لهــــــــا عالقــــــــة بالنــــــــادي، وتمتلــــــــك الهیئــــــــة اإلداریــــــــة صــــــــالحیات لغــــــــرض فــــــــرض 
  الــــــضبط والنظــــــام داخــــــل النــــــادي إذ یحــــــق لهــــــا فــــــرض العقوبــــــات فــــــي حالــــــة ثبــــــوت المخالفــــــات 

  ).  ١٧١، ١٦٩، ١٩٨٦الكاتب وآخران، (
   : االتحادات الریاضیة٧-٢

لتي تشرف على اللعبـة الریاضـیة وتـدیرها وفقـا لقواعـد یعرف االتحاد المركزي بأنه الهیئة ا  
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وأنظمة االتحاد الدولي لتلك اللعبة، ویتكون االتحاد مـن األندیـة الریاضـیة والمؤسـسات ذات الفـرق 
الریاضیة التي لها نشاط في اللعبة، ویحق لـه تأسـیس اتحـاد فرعـي فـي مركـز أي مـن المحافظـات 

یــة والمالیــة ویــشترط لتأســیس االتحــاد الفرعــي أن ال یقــل عــدد یــرتبط بــه مــن النــواحي اإلداریــة والفن
إذ یحــق ألي ) ٣(النــوادي الریاضــیة والمؤســسات ذات الفــرق الریاضــیة الراغبــة فــي التأســیس عــن 

من النوادي والمؤسسات التي تمارس بفریق واحد على األقل فعالیة ریاضیة مـن اختـصاص اتحـاد 
االتحــاد الفرعــي  لــنفس أحكــام االتحــاد المركــزي و أحكــام ریاضــي االنتمــاء لهــذا االتحــاد، ویخــضع 

نظامه الداخلي وتدیر شؤون االتحاد هیئة إداریـة تتـألف مـن عـدد مـن األعـضاء یحـدده االتحـاد ال 
مــن ذوي االختــصاص والخبــرة ینتخبــون مــن بــین مرشــحي األندیــة ) ٥(وال یزیــد عــن ) ٣(یقــل عــن 

ــــى أن تكــــون مــــدة والمؤســــسات األعــــضاء فــــي االتحــــاد الفرعــــي وبأ شــــراف االتحــــاد المركــــزي ،عل
سـنوات وتجتمـع الهیئـة اإلداریـة لالتحـاد الفرعـي ) ٤(العضویة في الهیئـة اإلداریـة لالتحـاد الفرعـي 

أیــــام مـــن تــــاریخ إعــــالن نتــــائج االنتخابــــات لتنتخــــب ) ٧(بكامـــل أعــــضائها فــــي موعــــد ال یتجــــاوز 
شترط فــي عــضویة االتحــاد الفرعــي أن یكــون بــاالقتراع الــسري رئیــسا وســكرتیرا وأمینــا للــصندوق، یــ

) ٢٤(عراقیا أومـن الهـواة الـذین مارسـوا لعبـة أو مـن ذوي االختـصاص والخبـرة وعمـره ال یقـل عـن 
ســنة وحــائز علــى شــهادة الدراســة الثانویــة أو مــا یعادلهــا فــي األقــل وتتكــون الهیئــة العامــة لالتحــاد 

ل واحــد عــن كــل نــاٍد أو مؤســسة، مــارس اللعبــة الفرعــي مــن الهیئــة اإلداریــة لالتحــاد الفرعــي وممثــ
، ١٥٧، ١٩٨٦الكاتــب وآخــران، (وشــارك فــي ســباقات االتحــاد الفرعــي للموســم الریاضــي األخیــر 

٢٣١ ،٢٢٩ ،٢٢٨.(  
   :)منتدیات الشباب(:   مراكز الشباب٨-٢

 هیئة تقیمها الدولة والمجالس المحلیة مجهزة بالمباني واإلمكانات بقصد تنمیة الشباب في
أوائـــل العمـــر واســـتثمار أوقـــات فـــراغهم فـــي ممارســـة األنـــشطة الترویحیـــة واالجتماعیـــة والریاضـــیة 

وهــي مؤســسات ) ٤٢٣، ٢٠٠١بــدوي، (والقومیــة ومــا یتــصل بهــا تحــت إشــراف قیــادة متخصــصة 
رســـمیة مهمتهـــا اســـتثمار أوقـــات فـــراغ الـــشباب اســـتثمارا واعیـــا وموجهـــا مـــوفرة لهـــم بـــذلك مختلـــف 

لنــشاطاتهم وفعالیــاتهم المتنوعــة لمــساهمتهم الفعالــة فــي بــرامج التنمیــة الــشاملة الخــدمات ومنظمــة 
وان مــن بــین األهــداف المهمــة لمراكــز الــشباب تــدعیم أواصــر األلفــة ) ١٩، ١٩٨٤عبــد المجیــد،(

واإلخــاء والتعــاون بــین الــشباب فــي مختلــف القطاعــات وخلــق األجــواء والظــروف التــي تعمــل علــى 
  ).١٧٨، ١٩٨٦الكاتب وآخران، (الفكري بینهم صهرهم وتحقیق التجانس 

  : إجراءات البحث-٣
  .مته وطبیعة البحثئ المنهج الوصفي بطریقة المسح لمالالباحثاستخدم  : منهج البحث١-٣
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ـــة ٢-٣  مـــن المنظمـــات الریاضـــیة فـــي رئیـــسًا◌ً  )٣٨(تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن  :البحـــث عین
مـن ) ٤(تحـادات الریاضـیة الفرعیـة من اال) ١٧(من األندیة الریاضیة ) ١٦(محافظة نینوى بواقع 

 كمـا موضـح فـي اسـتمارة لعـدم اكتمـال اإلجابـة) ١( الشباب في محافظة نینوى وتم اسـتبعاد مراكز
  . )١(الجدول

 العینة المتبقیة عینة الثبات المستبعدون النسبة المئویة العدد مكان العمل

 ٧ ٩ - %٤٢.١ ١٦ األندیة الریاضیة

ریاضیة االتحادات ال
 الفرعیة

٨ ٩ ١ %٤٧.٣٦ ١٨ 

 ٤ - - %١٠.٥٢ ٤ مراكز الشباب

 ١٩ ١٨ ١ %٩٩.٩٨ ٣٨ المجموع

  :  أداة البحث٣-٣
لغــرض الوصــول إلــى أهــداف البحــث تــم اســتخدام مقیــاس األســالیب القیادیــة لرؤســاء     

ــــــــة الریاضــــــــیة ــــــــاس أســــــــالیب معالجــــــــة الــــــــصراع  )١٠٧-١٠٣، ٢٠٠٢االشــــــــریفي،  (األندی ومقی
  .) ٩٦-٩٣، ٢٠٠٥الحیالي،(التنظیمي

   : االستبیان١- ٣- ٣
إذ یعد " ولتحقیق أهداف البحث، ستبیان بوصفه أداة لجمع البیانات  االالباحثاستخدم     

قصیر نسبیًا كما انه االستبیان وسیلة مالئمة للحصول على معلومات وبیانات وأراء في وقت 
  ."شرة من مصادرها ومات مبا على المعلالباحث لحصول یكون المصدر الرئیسي

  )٤١، ٢٠٠٥المولى، (
   :  صدق المقیاس٤ -٣

واســتخدامها  طــوات األساســیة إلعــداد االختبــاراتویعــد الــصدق مــن الــشروط المهمــة والخ  
  ).٢٣١، ٢٠٠٠عالم، (واتخاذ القرارات المالئمة لغرض معین 

   : الصدق الظاهري١-٤-٣
علـى مجموعـة مـن المحكمـین للحكـم إلى أن عرض الفقـرات ) أیبل وكذلك ألن وین(یشیر     

علـى مــدى صـالحیتها فــي قیـاس الخاصــیة المـراد قیاســها تعـد أفــضل طریقـة فــي اسـتخراج الــصدق 
  .)Able, 1972, 556) (Allen and yen 1979, 95-96( الظاهري

  والقیـاس فـي مجـال اإلدارة الریاضـیة∗الخبـراءیاسـین علـى مجموعـة مـن لذا تم عـرض المق    
                                                 

  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل                إدارة وتنظیم التربیة الریاضیةد راشد حمدون ذنون. أ∗
  األساسیةكلیة التربیة / جامعة الموصل                  التربويد ثابت محمد خضیر          علم نفس  .م.أ
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حــصل الباحــث علــى ، وقــد همــا  وطلــب مــنهم إبــداء آرائهــم ومالحظــاتهم حولوالتقــویم وعلــم الــنفس
 المقیاسین صادقان فـي قیـاس أصبحوبذلك %) ٩٢(  بخصوص قبول المقیاسین بلغتاتفاقنسبة 

وٕاضــافة نـصوص علــى بعــض الفقــرات بمــا بالئـم البحــث ویحــافظ علــى فكــرة  وضــع مــن اجلهمــا مـا
 )%٧٥(یمكــن االعتمــاد علــى موافقــة آراء المحكمــین نــسبة " إلــى انــه ) بلــوم(الفقــرة، حیــث یــشیر 

 وقــد یعــود ارتفــاع نــسبة االتفــاق هــذه )١٢٦، ١٩٨٣بلــوم " (فـأكثر مــن قبــل هــذا النــوع مــن الــصدق
 فــي المجتمــع  تمتــع المقیاســین بالمعـامالت العلمیــة فــضال عــن أنهمـا طبقــا علــى العینـة نفــسهاوالـى

  .العراقي
  :قیاس الم ثبات٥-٣

 باستخراج ثبـات مقیـاس أسـالیب معالجـة الـصراع ومقیـاس الباحثوفي البحث الحالي قام     
إذ طبـق المقیـاس علـى عینـة ) Half-split method(األسالیب القیادیة بطریقة التجزئة النصفیة 

 بعــض األندیــة واالتحــادات الریاضــیة فــي مركــز محافظــة نینــوى تــم اختیــارهم بالطریقــة رؤســاءمــن 
 الریاضــیة واالتحــادات الفرعیــة بواقــع األندیــة موزعــة بالتــساوي بــین رئیــسًا◌ً ) ١٨(وائیة وبواقــع العــش

 وقد تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین فقرات المقیاس الفردیة والزوجیة وبلـغ معامـل رؤساء) ٩(
  ).٠.٨٩(الثبات 

  
  
  
  : الصورة النهائیة للمقیاس ٦-٣

  ن منتكونت الصیغة النهائیة للمقیاسی    
حالـــة ) ١٢( مـــن تكـــون المقیـــاس :اء األندیـــة الریاضـــیةمقیـــاس األســـالیب القیادیـــة لرؤســـ :أوال 

فـي حـین ) ٤٨(حاالت لكل موقـف لـذلك یكـون الحـد األعلـى ) ٣(مواقف وبواقع ) ٤(موزعة على 

                                                                                                                                            
  األساسیةكلیة التربیة /         قیاس وتقویم التربیة الریاضیة      جامعة الموصلد سعد فاضل عبدالقادر.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة/ إدارة وتنظیم التربیة الریاضیة      جامعة الموصل       د ریاض احمد إسماعیل.م.أ
  األساسیةكلیة التربیة /        إدارة وتنظیم التربیة الریاضیة      جامعة الموصل ولید خالد همام النعمةد.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة/      إدارة وتنظیم التربیة الریاضیة      جامعة الموصل الكواز محمودد عدي غانم.م
  كلیة التربیة الریاضیة/ ریاضیة      جامعة الموصل              إدارة وتنظیم التربیة الذاكر سالمد محمد .م
  كلیة التربیة الریاضیة/               إدارة وتنظیم التربیة الریاضیة      جامعة الموصلحسین عليد بثینه .م
  كلیة التربیة الریاضیة/                   جامعة الموصلریاضيد مؤید عبدالرزاق الحسو       علم نفس  .م
                                       مدیریة تربیة نینوى عاملم نفس ع           الكریم سلیم عليعبد. م
         مدیریة تربیة نینوى           قیاس وتقویم التربیة الریاضیةم شهاب احمد حسین.م
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 ٣٧

 درجة للمقیاس ككل ،) ١٢(الحد األدنى لها 
فقـرة كمـا موضـحة ) ٥٠(یـة للمقیـاس مـن  تكونـت الـصیغة النهائ:مقیاس الـصراع التنظیمـي: ثانیا

وتكون اإلجابة على الفقرات شبیهة بأسلوب االختیار مـن متعـدد إذ یقـدم للمجیـب ) ١(في الملحق 
فقـــرات ویطلـــب منـــه تحدیـــد أجابتـــه باختیـــار بـــدیل واحـــد مـــن خمـــسة بـــدائل لهـــا أوزان مختلفـــة كمـــا 

  ایــــة للمقیــــاس متراوحــــا بــــین ، بنــــاء علیــــه یكــــون مــــدى الدرجــــة النه)٢(رقــــم موضــــح فــــي الملحــــق 
  . درجة) ٢٥٠-٥٠(

 : الوسائل اإلحصائیة٧- ٣
  الوسط الحسابي- 
  االنحراف المعیاري- 
  التباین تحلیل- 
 )١٩٩٦التكریتي والعبیدي، ( معامل االرتباط البسیط بیرسون - 

  .)٩٠- ٨٩، ٢٠٠٢عمر وآخران،  (النسبة المئویة - 
  :عرض النتائج ومناقشتها -٤

 یــــنص الهــــدف األول علــــى مــــدى فاعلیــــة األســــالیب القیادیــــة لرؤســــاء المنظمــــات :الهــــدف األول 
الریاضــیة فــي محافظــة نینــوى وقــد أظهــرت النتــائج فاعلیــة هــذه األســالیب لــدى رؤســاء االتحــادات 

 إذ  ∗ظهــرت النتــائج حــصول رؤســاء مراكــز الــشباب علــى أعلــى متوســطاالریاضـیة ومراكــز الــشباب 
ـــغ  ـــة رؤســـاء أمـــا) ٣٦.٦(ء االتحـــادات الریاضـــیة علـــى فـــي حـــین حـــصل رؤســـا) ٣٩.٥(بل  األندی

 وكانــــت األوســــاط الحــــسابیة اعلــــى مــــن المتوســــط )٣٤.٩(الریاضــــیة قــــد حــــصلت علــــى متوســــط 
ــالغ  فاعلیــة إلــى مــن ممــا یــشیر ،)٢(كمــا مبــین فــي الجــدول ) ٣٠(الفرضــي لألســالیب القیادیــة الب

بــین المؤســسات نــسیق فــي العمــل الریاضــي  التإلــى القیــادة لــدیهم جمیعــا والــذي قــد یرجــع األســالیب
ـــثالث ـــىوالـــذي قـــد یـــستند  ال ـــنص علـــى هـــذا إل  وان النـــشاط التنـــسیق التوجیهـــات المركزیـــة التـــي ت

 قیادیـة تتناسـب بأسـالیب قیادات نوعیـة قـادرة علـى التفاعـل إلى التي تحتاج األنشطة من الریاضي
  .مع مختلف الشرائح الموجودة فیها

ـــاني ـــ:أمـــا الهـــدف الث فاعلیـــة معالجـــة الـــصراع التنظیمـــي مـــن قبـــل رؤســـاء ( ذي یـــنص علـــى  وال
، تبین حصول كل من رؤساء االتحادات الریاضیة على )المنظمات الریاضیة في محافظة نینوى 

                                                 
  عدد الفقرات × دد البدائل ع/دائلیمكن احتساب المتوسط الفرضي من خالل تطبیق القانون األتي مجموع أوزان الب ∗

 (  على سبیل المثال فاعلیة األسالیب القیادیةلذلك فقیمة المتوسط الفرضي
30  12

4
1234

=×
+++

  درجة ) 

 ( فاعلیة معالجة الصراع التنظیميأما المتوسط الفرضي
150  50

5
12345

=×
++++

 درجة) 
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 ٣٨

 رؤســـاء أمـــا) ١٦٥.٢٥٠٠( ورؤســـاء مراكـــز الـــشباب علـــى متوســـط قـــدره )١٦١.٨٨٢٤(متوســـط 
 وكانت األوساط الحسابیة أعلى مـن )١٤٦.٨٧٥٠( على متوسط قدرهاألندیة الریاضیة قد حصلوا

والــــذي یظهــــر فاعلیــــة إدارة  ) ٢(رقــــم  كمــــا مبــــین فــــي الجــــدول )١٥٠( المتوســــط الفرضــــي البــــالغ
الــصراع التنظیمــي لـــدى كــل مــن رؤســـاء االتحــادات الفرعیـــة ومراكــز الــشباب وعـــدم فاعلیتــه لـــدى 

 الشخـصیة لـدیهم واخـتالف  اخـتالف فـي طبیعـة الخـصائصإلـى الریاضیة والـذي قـد ترجـع األندیة
 ضــوابطه وقلـــة التفاعـــل االجتمـــاعي بـــین هـــؤالء الرؤســـاء وبـــین األفـــراد الـــذین یعملـــون فـــي أنـــدیتهم

 كثــرة الخالفــات  إلــىفــي معالجــة الــصراع التنظیمــي تعــزى فاعلیــة مــدراء مراكــز الــشباب أنویمكــن 
ن ممــا یولــد فرصــة  متقاربــة وصــغار الــسأعمــار لكــونهم مــن المركــز نظــراالحاصــلة بــین مرتــادي 

 تربویـة تـضمن أسـسللمدیر بزیادة التعامـل مـع هـذه الخالفـات وزیـادة فـرص نجـاح معالجتهـا وفـق 
 وٕادارتـهالمراكز، هذا فضال عن التقـارب المكـاني بـین وحـدات أي مركـز شـباب إلى  ارتیادا لشباب

ت بـــین الـــشباب  علـــى الخالفـــاوالتعـــرف والمرتـــادین اإلداریـــین لاللتقـــاء بـــین أكثـــرممـــا یـــوفر فـــرص 
 إلـىتفوق رؤساء االتحادات الریاضـیة الفرعیـة فـي معالجـة الـصراع التنظیمـي فقـد یعـود أما  وحلها

 ومعالجــة  معهــاالتعامــلنوعیــة العبــي هــذه االتحــادات والتــي غالبــا مــا تتمیــز بــالجودة ممــا یــسهل 
بـا مـن هــذه  قریاألغلــب االتحـاد علـىبینهـا، فــضال عـن ضـرورة تواجــد رئـیس  الـصراعات الحاصـلة

 الریاضیة فقد یعود انخفاض فاعلیتهم فـي األندیة بالنسبة لرؤساء والتقییمانالفرق لغرض المتابعة 
 أمــاكن تباعــد إلــى أو ومــستویاتهم األعــضاء اخــتالف نوعیــات إلــى إمــامعالجــة الــصراع التنظیمــي 

 إال بهـــم  فـــرص رئـــیس النـــادي فـــي االلتقـــاءمـــنل یقلـــ أمـــاكن تـــدریب فرقـــه ممـــا أو وحـــدات النـــادي
 علـــى معالجـــة یـــؤثر ســـلباللـــضرورة القـــصوى وبالتـــالي یـــؤثر علـــى تفاعلـــه وتعاملـــه معهـــم ممـــا قـــد 

تواجـد عـضو هیئـة إداري كمـشرف علـى لعبـة معینـة دورا فـي  كمـا یلعـب  التنظیمـي بیـنهمالصراع 
معالجة الصراعات فیهـا وهـو مـا یقلـل مـن فـرص تعامـل رئـیس النـادي مـع هـذه الـصراعات وتقلیـل 

  .فه في التعامل معهاتكی
  

  

  

یوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لفاعلیة األسالیب القیادیة ) ٢(رقم الجدول 
  وفاعلیة أسالیب معالجة الصراع التنظیمي والعالقة بینهما

العالقة بین  فاعلیة معالجة الصراع فاعلیة األسالیب القیادیة 
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 ٣٩

 -س ع± -س
 

 الفاعلتین ع±

 ١٤.٥٩١ ١٤٦.٨٧٥٠ ٥.٦٠٣ ٣٤.٩٣٧ الریاضیةرؤساء األندیة 

 ٥.٠٨٦٠ ٣٥.٦٤٧ رؤساء االتحادات الفرعیة
 

١١.٩٠٠٠ ١٦١.٨٨٢ 

 ٨.٢٢٠٩ ١٦٥.٢٥٠ ٢.٢١٧ ٣٩.٢٥ رؤساء مراكز الشباب

 ٣٤.٧١١٩ ٤٧٤.٠٠٧ ١٢.٩٠٦ ١٠٩.٨٤٣ المجموع

٠.٨٩ 

یاضـیة لرؤسـاء األندیـة  على فاعلیـة األسـالیب القیادیـة الر  والذي ینص الثالثللوصول إلى الهدف
الریاضــیة واالتحــادات الریاضــیة الفرعیــة ومراكــز الــشباب لجــأ الباحــث إلــى تحلیــل التبــاین إلیجــاد 

  . )٣ ( رقم الموضحة في الجدولنتائجالالفروق فیما بین عینات الدراسة وقد توصل الباحث إلى 
الیب القیادیة في المنظمات  یمثل تحلیل التباین إلیجاد الفروق في فاعلیة األس)٣(رقم الجدول 

  الریاضیة في محافظة نینوى

 مصدر التباین
مجموع 

المربعات 
S.S.R 

  درجات الحریة
D. F 

  متوسط مجموع
المربعات 
M.S.R 

  )ف(قیمة 
 المحسوبة

 النتیجة

 ٢٩.٨٤٦ ٢ ٥٩.٧٢ بین المجموعات

 ٢٦.٤٥٨ ٣٤ ٨٩٩.٥٧٠ داخل المجموعات

  ٣٦ ٩٥٩.٢٩٧ المجموع الكلي

١.١٢٩ 
غیر 
 معنوي

  ).١.٨٢(الجدولیة ) ف(قیمة ) ٣٦( وأمام درجة حریة ٠.٠٥ ≥معنوي عند نسبة خطأ *

الجدولیـة ممـا یـدل علـى انـه ) ف(المحتـسبة اقـل مـن قـیم ) ف(أن قـیم ) ٣(رقـم ول یتبین من الجـد
 المنظمــات الریاضــیة ویعتقــد بــین رؤســاءلــیس هنــاك فــروق معنویــة فــي فاعلیــة األســالیب القیادیــة 

 لرؤســـاء  األســـالیب القیادیـــةفـــي أن هـــذه النتیجـــة ربمـــا تـــدل علـــى تقـــارب وجهـــات النظـــر باحـــثال
  .المنظمات الریاضیة في محافظة نینوى

والــذي یــنص علــى فاعلیــة معالجــة الــصراع التنظیمــي مــن قبــل رؤســاء األندیــة   أمــا الهــدف الرابــع
بمجمـــل أســـالیب و ة نینـــوى الریاضـــیة واالتحـــادات الریاضـــیة الفرعیـــة ومراكـــز الـــشباب فـــي محافظـــ

  ).٤(رقم  توصل الباحث إلى النتائج الموضحة في الجدول المعالجة
 یمثل تحلیل التباین إلیجاد الفروق في فاعلیة معالجـة الـصراع التنظیمـي فـي  )٤(رقم الجدول 

  المنظمات الریاضیة في محافظة نینوى
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 ٤٠

مجموع المربعات  مصدر التباین
S.S.R 

  درجات الحریة
D. F 

  سط مجموعمتو 
 M.S.Rالمربعات 

  )ف(قیمة 
 المحسوبة

 النتیجة

 ٣٧٧٢.٧٩١ ٢ ٧٥٤٥.٥٨٢ بین المجموعات

 ٢٥٢.٦٧٧ ٣٤ ٢٨٥٥٢.٤٥٣ داخل المجموعات

  ٣٦ ٣٦٠٩٨.٠٣٤ المجموع الكلي

 *معنوي ١٤.٩٣١

  .)٣.١(الجدولیة ) ف(قیمة ) ٣٦( وأمام درجة حریة ٠.٠٥ ≥معنوي عند نسبة خطأ *

 الباحـثالمحسوبة اكبر من قیمتها الجدولیة ویستدل ) ف(أن قیمة ) ٤(یتبین من الجدول     
  الریاضــیة االتحــاداتلرؤســاء مــن ذلــك علــى وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي فاعلیــة المعالجــة

أفــضل فــي  كــان الرؤســاء الفرعیــة واألندیــة الریاضــیة ومراكــز الــشباب وبغیــة التعــرف علــى أي مــن
  .   ذلكیبین )٥(رقم  والجدول) L. S.D( معنوي فرق إلى اختبار اقل الباحث لجأ فاعلیة المعالجة

یمثــل دالالت الفــروق فــي المتوســطات الحــسابیة فــي فاعلیــة معالجــة الــصراع ) ٥( رقــم الجــدول
  التنظیمي في المنظمات الریاضیة في محافظة نینوى

  

 مراكـــــز الـــــشباب رؤســـــاء فـــــروق معنویـــــة لمـــــصلحةوجـــــود ) ٥(رقـــــم  مـــــن الجـــــدول یتبـــــین    

ذلـك إلـى أن الریاضـة  الباحـثواالتحادات الریاضیة الفرعیة على حساب األندیـة الریاضـیة ویعـزو 
 حریــة اختیــار الفریــق  الالعبــینأعطــىالیــوم فــي األندیــة الریاضــیة ضــعفت بــسبب االحتــراف الــذي 

األندیة من مؤسـسیها  رؤساء أن فضال عن واستهتارهم لكونهم العبین أكفاء، الذي یلعب لصالحه
 رؤسـاء االتحادات فأنهم ینتخبون من األندیة الریاضیة أي یأتي بدافع االنتخاب بعكس رؤساءأما 

 یـأتون والعبـیهم یعینون أي یكلفون رسمیًا عن طریق دوائر الریاضة والـشباب فأنهممراكز الشباب 
 یتعاملون معهم بصورة خاصـة اإلداریینا یجعل  مم االتحاداتمن في مراكز الشباب وتكلیفا رغبة

  الفروق وساط الحسابیةاأل مكان العمل
 بین األوساط

  قیمة
L. S. D النتیجة 

 ١٤٦.٨٧٥٠ رئیس النادي 
 ١٦١.٨٨٢٤ رئیس االتحاد

 معنوي ٤٠١٥٠ ١٥.٠٠٧٤

 ١٤٦.٨٧٥٠ رئیس  النادي 

 ١٦٥.٢٥٠٠ رئیس مركز الشباب
 معنوي ٤٠١٥٠ ١٨.٣٧٥

 ١٦١.٨٨٢٤ رئیس االتحاد

 ١٦٥.٢٥٠٠ شبابرئیس مركز ال
 غیر معنوي ٤٠١٥٠ ٣.٣٦٧٦
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 انـــه مهمـــا تعـــددت ســـبل الباحـــثویــرى   ،األندیة في لرؤساءاغیر المعاملة التي یتعامل فیها 
الــصراع وشــدته لیــة هــذا الحــل الن تكــرار عا تهــتم بتحقیــق فإدارة الــصراع والتعامــل معــه یجــب أن

نتیجة كبته ومعالجتـه بأسـلوب (إلى أزمة  وتحوله  التخفیف منهأو لحله أسلوب إلىوعدم التوصل 
 بأكملـه بغـض النظـر  والفریـق علـى سـلوك الالعبـین وسـلبیةیمكـن أن یولـد آثـارًا مـدمرة) غیر فعـال

  .ا مما یؤثر سلبًا على نتائج المنظمةي یعمل فیهعن المنظمة الت
ة الـصراع فقـط،  حول العالقة بین أسالیب القیادة وأسالیب معالجـأما فیما یتعلق بالهدف الخامس

والذي یشیر إلى وجود عالقة ) ٠.٨٩(ضحت النتائج وجود عالقة قویة إْذ یبلغ معامل االرتباط أو 
قویة والذي قد یرجع إلى التناغم في استخدام أسالیب القیادة وأسالیب إدارة الصراع التنظیمي لـدى 

 كــــال فاعلیتــــه فــــي ظهــــرتأ والثــــاني التــــي األول نتــــائج الهــــدفین والــــذي أشــــرته القیــــادات الریاضــــیة
   الجانبین

  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥

  : تّم استنتاج ما یأتيالباحث ضوء النتائج التي توصل إلیها في
  .الریاضیة القیادیة األسالیب فاعلین في كانوا المنظمات الریاضیة رؤساءجمیع  -١
 كــــانوا فــــاعلین فــــي إدارة الــــصراع یــــة االتحــــادات الریاضــــیة الفرعرؤســــاء و  مراكــــز الــــشبابرؤســــاء  -٢

 . األندیة الریاضیةرؤساء أكثر من التنظیمي 

  : التوصیات٢-٥
  : بما یأتيالباحثعلى ضوء االستنتاجات التي أسفر عنها البحث یوصي 

تطبیـــــق األســـــالیب القیادیـــــة ومعالجـــــة الـــــصراع  اإلداریـــــینفـــــتح دورات تدریبیـــــة لزیـــــادة كفـــــاءة  -١
  .التنظیمي

ركة ودوریــــة بــــین إداریــــي المنظمــــات الریاضــــیة لبیــــان كیفیــــة المعالجــــة عقــــد ورش عمــــل مــــشت -٢
 .للصراع التنظیمي والتطبیق الكامل لألسالیب القیادیة 

 . والمدربین وعلى مستوى القطرواإلداریین إجراء بحوث مشابهة على وفق الجنس  -٣

  
  :واألجنبیةالمصادر العربیة 

  المصادر العربیة 
تأثیر األسـالیب القیادیـة لرؤسـاء أندیـة الدرجـة ): "٢٠٠٢(ل االشریفي، ریاض احمد إسماعی -١

، أطروحــة دكتــوراه غیــر "األولــى الریاضــیة فــي االلتــزام التنظیمــي ألعــضاء هیئاتهــا اإلداریــة
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 .منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

، دار ١، ط"موســوعة التنظــیم واإلدارة فــي التربیــة البدنیــة والریاضــة: "٢٠٠١بــدوي، عــصام  -٢
 .الفكر العربي، القاهرة

، ترجمـــة "تقیـــیم یعلـــم الطالـــب التجمیعـــي والتكـــویني): "١٩٨٣(بلـــوم، بنیـــامین ســـي وآخـــران  -٣
 .محمد أمین المفتي وآخرون، مطابع المكتب المصري الحدیث، القاهرة

التطبیقــات اإلحــصائیة فــي ) "١٩٩٦(التكریتــي، ودیــع یاســین والعبیــدي، حــسن محمــد عبــد  -٤
 .، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل" الریاضیةبحوث التربیة

، دار زهـران للنـشر "السلوك التنظیمي سلوك األفراد في المنظمات):" ١٩٩٧(حریم، حسین  -٥
 .والتوزیع، عمان، األردن

، مركــز "مقدمــة فــي اإلدارة الریاضــیة): "١٩٩٧(حــسام الــدین، طلحــة ومطــر، عدلــه عیــسى  -٦
 .هرةالكتاب للنشر، القا

االختبــــــارات والقیــــــاس واإلحــــــصاء فــــــي المجــــــال ):" ٢٠٠٤(الحكــــــیم، علــــــي ســــــلوم جــــــواد،  -٧
، وزارة التعلـــــیم العـــــالي والبحـــــث العلمـــــي، جامعـــــة القادســـــیة، الطیـــــف للطباعـــــة، "الریاضـــــي

 .القادسیة

أسالیب معالجة الصراع التنظیمي من قبل ): " ٢٠٠٥(الحیالي، عبدالقادر محمود قادر -٨
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "تدریبي في المنظمات الریاضیة العراقیةالمالك اإلداري وال

 .كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

نظریــــــة المنظمــــــة والــــــسلوك ):" ٢٠٠٠(داغــــــر، منقــــــذ محمــــــد وصــــــالح، عــــــادل حرحــــــوش  -٩
 .، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد"التنظیمي

ات اإلداریــــــة لرؤســــــاء األندیــــــة الریاضــــــیة تقــــــویم الكفایــــــ): "٢٠٠١(ذنــــــون، راشــــــد حمــــــدون  -١٠
، مجلـــة )"٢٠٠١-٢٠٠٠(المـــشاركین ببطولـــة الدرجـــة األولـــى والنخبـــة بكـــرة القـــدم للموســـم 

 ). ٢٥(، العدد)٧(الرافدین للعلوم الریاضیة، المجلد

، دار الـسیرة، "نظریـة المنظمـة) "٢٠٠٠(الشماع، خلیل محمد حسن وحمود، خضیر كـاظم  -١١
 .عمان

اإلدارة التربویــة والــسلوك ألمنظمــي ســلوك ): "١٩٩٨(بــد الــرحمن صــالح الطویــل، هــاني ع -١٢
 .، دار وائل للنشر، عمان، األردن"األفراد والجماعات في النظم
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البحث العلمـي ، دار الفكـر للنـشر والتوزیـع ، عمـان ) : ١٩٩٦(عبیدات ، ذوقان وآخران  -١٣
 . 

، دار الــــشروق ١، ط"ةســــلوك المنظمــــة ســــلوك الفــــرد والجماعــــ): "٢٠٠٣(العطیــــة، ماجــــدة  -١٤
 .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

 .، عمان، األردن"مبادئ اإلدارة، دار الیازوري): "١٩٩٨(العالق، بشیر -١٥

أساســـــیاته (القیــــاس والتقـــــویم التربــــوي والنفــــسي ): ٢٠٠٠(عــــّالم، صــــالح الـــــدین محمــــود،  -١٦
 .، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر١، ط)وتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة

، مركــز الكتـاب للنــشر، ١، ط"سـیكولوجیة القیــادة الریاضـیة): "١٩٩٨(الوي، محمـد حــسنعـ -١٧
 .القاهرة، مصر

 .، مصر٢، ط"اإلحصاء التعلیمي في التربیة البدنیة والریاضیة):"٢٠٠١(عمر، وآخران -١٨

، دار ٢، ط"الــسلوك التنظیمــي فــي منظمــات األعمــال):" ٢٠٠٤(العمیــان، محمــود ســلمان  -١٩
 . األردنوائل للنشر، عمان،

الــــسلوك التنظیمــــي ودراســــة الــــسلوك اإلنــــساني الفــــردي ): "١٩٩٧(القریــــوتي، محمــــد قاســــم  -٢٠
 .، عمان٢، ط"والجماعي في المنظمات اإلداریة

الــــسلوك التنظیمــــي دراســــة للــــسلوك اإلنــــساني الفــــردي ): " ٢٠٠٠(القریــــوتي، محمــــد قاســــم  -٢١
 .دار الشروق للنشر، عمان" والجماعي في المنظمات المختلفة

تقویم واقع الممارسات التدریسیة لمعلمي التربیة ): "٢٠٠٥(المولى، شكر محمود سعید -٢٢
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة "الریاضیة للمرحلة االبتدائیة في مدینة الموصل

 .الریاضیة، جامعة الموصل

23- Able, R. L. (1972) Essentials of Educational Measurement. Prentice-
hall, New York 

24- Allen, M. and Yen, W. M. (1979) Introduction to Measurement Theory, 
Brook/Cole California. 

25- Rao, M. G., & Rao, V. S. and Narayana, P. S. (1997), Organizational 
Behavior, Delhi, Kinark publishers. 

26- Smo, F.L & Smith, R.E (1989) Leadership Behaviors in Sport A 
Theoretical Madel and Research paradigrn, VOL (19). No (18).V.H 
.Winston & Son, Inc, Journal of Applied Social Psy chology. 
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   الرحیم الرحمن اهللا بسم
 )١( رقم الملحق

  مقیاس فاعلیة وتكیف رئیس النادي الریاضي
  لتنظیميومقیاس إدارة الصراع ا

اإلداري ) نادي ، اتحاد، مركز الشباب(السید رئیس 
  المحترم .................................................. 

  نظرا لما تؤذونه من عمل وتتحملونه من مسؤولیات العمل القیادي في األندیة واالتحادات 
  الریاضیة أضع بین یدیكم مقیاسي
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 ٤٥

ندیة واالتحادات الریاضیة وأسالیب معالجة الصراع التنظیمي لبحثي األسالیب القیادیة لرؤساء األ
  الموسوم    

األسالیب القیادیة لبعض رؤساء أندیة و اتحادات  محافظة نینوى وعالقتها بالصراع (
  )التنظیمي

         علما بان إجاباتكم ألغراض البحث العلمي فقط
  -:           السم الثالثي

   - :                                         الجنس- :           العمر
           أعزب                              متزوج                     - :           الحالة الزوجیة

  -:                                       سنة التأسیس-:  اسم النادي
  - :  سنة انتمائك لهذا النادي

  -:ضو هیئة إداریة مدة الخدمة كع
  - : مدة الخدمة كرئیس نادي

  -: التحصیل الدراسي
  -:الوظیفة خارج النادي أن وجدت

  -:األلعاب التي مارستها كالعب في فرق النادي
  -:أندیة ریاضیة أخرى كنت تنتمي إلیها

  :تعلیمات اإلجابة
           افترض انك تواجه هذه الحاالت علیك اختیار بدیل واحد فقط 

(       ) قراءة الحالة بإمعان والتفكیر فما تتصرف به في مثل هذه الحالة واضعا عالمة  بعد 
  .الختیار إحدى بدائل اإلجابة والذي تراه مناسبا للحالة بعد التقدیر

  
   الباحث

 أسالیب المعالجة

 الفقرات ت

دئة
 ته

   
جهة 

موا
   

 

بار
 إج

   
ومة 

مسا
   

 

نب
 تج

  
 

      .قة العب زمیل قبل التمرین أو بعدهیمتنع العب عن مراف ١

      .استعداد طرفي الصراع لمشاكسة بعضهما البعض وٕایذائه ٢

وجــود العبــین قــادرین علــى شــغل مركــز لعــب واحــد بكفــاءة وفاعلیــة یطمــح كــل واحــد  ٣
 .منهما إلى الفوز به

     

      .كلةوجود رغبة من طرفي الصراع بالتوصل واالتصال والتعاون لحل المش ٤
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 أسالیب المعالجة

 الفقرات ت

دئة
 ته

   
جهة 

موا
   

 

بار
 إج

   
ومة 

مسا
   

 

نب
 تج

  
 

      .یقابل العب بالتغافل إساءة العب أخر ٥

اســتعداد الطــرفین إلــى تجاهــل العنجهیــة واســتعمال العنــف واللجــوء إلــى رصــانة العقــل  ٦
 .والمنطق والتفكیر السلیم

     

      .یتردد العب في قبول صداقة العب زمیل خارج إطار الریاضة ٧

      .ي الصراعحصول مشادة كالمیة حادة بین طرف ٨

      .وجود العبین أساسیین یمتلكان وجهتي نظر مختلفة تماما حول موضوع معین ٩

      .یرفض العب قضاء وقت فراغه مع العب زمیل ١٠

      .یتحامل أحد طرفي الصراع على الطرف اآلخر ١١

      .فاقهماأدركت أن طرفي الصراع راغبین في الوصول إلى حلول إبداعیة تنبع من ات ١٢

      .یقلل أحد طرفي الصراع من أهمیة الخالف ویؤكد إمكانیة حله مع الطرف اآلخر ١٣

      .یمتلك العبان مواصفات الكابتن ویتنافسان للحصول علیه ١٤

      .یرفض أحد طرفي الصراع االعتراف بالخطأ تجاه الطرف اآلخر ١٥

      .ا بالعمل المشتركتخلي طرفي الصراع عن الجدل وأیمانهم ١٦

      .یقابل العب باإلحسان إساءة العب آخر ١٧

      .ینتقد العب زمیًال له بغیة تحسین أدائه ١٨

      .وجود سوء فهم لدى كال طرفي الصراع تجاه بعضهما ١٩

      .الحظت استعداد طرفي الصراع للتركیز على أسباب الصراع وترك األسباب الجانبیة ٢٠

      .یرفض أحد طرفي الصراع أراء الطرف اآلخر دون أن یناقشها أو یسوغ رفضها ٢١

      .یرفض العب تقبل معلومات من العب آخر صاحب خبرة ودرایة ٢٢

      .یطلب العب تجاوب العب آخر في السرعة والدقة في أثناء التمرین ٢٣

      .تقبل طرفي الصراع للتصویت على آرائهما ٢٤

      .یكرر العب مزاحه في أثناء التدریب مع العب آخر یرفض المزاح ٢٥

أدرك الطـرفین المتـصارعین الخــسارة واآلثـار الـسلبیة التــي سـتلحق بهمـا فــي حالـة عــدم  ٢٦
 .التوصل إلى اتفاق

     

      .یتنافس العبان في الحصول على ثقة زمالئهما وتأییدهما ٢٧

      .و كالهما بوجهتي نظر بعضیهمایستهزئ أحد طرفي الصراع أ ٢٨

      .طرفین تحذر من خسارة أحدهما نتیجة الصراع بینهما ٢٩

      .یرفض العب اختیار العب آخر ككابتن للفریق ٣٠

      .یقف أحد طرف الصراع في طریق الطرف اآلخر للوصول إلى أهدافه ٣١

      .یدة أثناء التمرینیتسابق العبان في محاولة الحصول على الكرة الج ٣٢

      .وجود مرونة لدى طرفي الصراع في آرائهما ٣٣

      .یختلق أحد طرفي الصراع أو كالهما معلومات غیر صحیحة عن بعضیهما ٣٤

      .وجود العب یأخذ األمور بجدیة أكثر من الالزم مع زمالئه ٣٥

      .تركیمتنع أحد طرفي الصراع أو كالهما من أداء عمل مش ٣٦

      . یتقبل العب مزاح العب آخر أثناء التدریب ٣٧
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 ٤٧

 أسالیب المعالجة

 الفقرات ت

دئة
 ته

   
جهة 

موا
   

 

بار
 إج

   
ومة 

مسا
   

 

نب
 تج

  
 

      .تقدیم مقترحات من قبل طرفي الصراع لحل مشاكلهما ٣٨

      . العب توجیهات صحیحة من العب آخر خوله المدرببهمل ٣٩

      .وجود العبین یستحقان المشاركة في بطولة قریبة معلنة تتطلب مشاركة أحدهما ٤٠

      .یرفض أحد طرفي الصراع التأثیر فیه ویقبل التأثیر في غیره ٤١

      .یرفض العب مصافحة العب بدیل في أثناء عملیة االستبدال ٤٢

یرغـــب العـــب ذو مكانـــة فـــي الـــسیطرة علـــى حركـــة وأداء العـــب آخـــر قریـــب منـــه فـــي  ٤٣
 .اللعب

     

      .یتطرف العب في تقدیر مصلحته على حساب زمالئه ٤٤

      .تقبل طرفي الصراع للوساطة بینهما وتقریب وجهات النظر ٤٥

استعداد أحد طرفي الصراع لسماع وجهة نظـر الطـرف اآلخـر ومناقـشتها بعـد أن كـان  ٤٦
 .یرفضها

     

      .یأخذ العب دور العب آخر في أثناء التمرین ٤٧

      .یجرح العب شعور العب زمیل له ٤٨

      .ن العبا قریبا منه في اللعب یشكل عبئا علیهیظن العب أ ٤٩

      .یتمسك العب بنیة حسنة برأیه المخالف لرأي العب آخر ٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بدائل اإلجابة الحاالت ت
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 ٤٨

١ 

في اآلونة األخیرة لم یعد أعضاء الهیئة اإلداریة 
  في نادیك متجاوبین لمحدثتك الودیة

ازهم متدنین معهم واهتمامك بمصلحتهم وأصبح إنج
 بوضوح

  -:فهل
 تؤكد استخدام إجراءات موحدة وضرورة إنجازهم للمهام -أ

  الموكلة إلیهم
 توضح استعدادك للمناقشة معهم ولكن ال تفرض نفسك -ب

  .علیهم 
 تتكلم معهم وتحدد بعد ذلك أسلوب العمل لتحقیق - ج

  .األهداف
  تتعمد أن ال تتدخل في شؤونهم-د

٢ 

ضاء الهیئة اإلداریة في الحظت إن إنجازات أع
نادیك في تحسن مستمر ، وانك ال تزال تعمل 
لتتأكد من إنهم یدركون مسؤولیاتهم واإلنجاز 

 .المطلوب منهم 

  -:فهل
تكون عالقة صداقة معهم مع االستمرار في التأكد من أنهم -أ

  .یدركون مسؤولیاتهم ومستوى اإلنجاز المطلوب منهم 
   ال تتخذ أي إجراء محدد-ب

 تعمل كل ما تستطیع لتجعلهم یشعرون  بأهمیتهم وأهمیة - ج
  .مشاركتهم 

 تؤكد على أهمیة المهام الموكلة  إلیهم والوقت المحدد -د
 إلنجازها

٣ 

أعضاء الهیئة اإلداریة في نادیك غیر قادرین على 
حل مشكالت النادي بأنفسهم  وعلى الرغم من ذلك 

الشخصیة ترك لهم  األمر ، ولكن ال تزال عالقتهم 
 وٕانجازاتهم في مستوى جید

  -:فهل
   تعمل وتشترك معهم في حل المشكالت-أ

   تدعهم یحلون المشكالت بأنفسهم-ب
   تعمل بسرعة وبحزم لتصحیح الوضع وتوجیهه- ج
  تشجیعهم على حل المشكالت وتدعم جهودهم-د
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 ٤٩

 بعض التغیرات التنظیمیة إجراءلدیك النیة في  -٤
 اإلداریة الهیئة اءأعضفي نادیك وكان تقییم 

 انجازهم وقبولهم إلى جودةفي نادیك یشیر 
 فكرة التغییر

  -:فهل
 مع عدم التغیراتتدعهم یشاركون في تطویر  - أ

  المبالغة في توجیههم عند التنفیذ
  . تعلن التغیرات ثم تشرف على تنفیذها بدقة- ب

  .تدعهم یحددون اتجاهاتهم نحو التغیرات بأنفسهم - ج
 االهتمام مقترحاتهم على أن توجه تأخذ بنظر -د

 .عملیة التغیرات وتنفیذها بنفسك

خالل األشهر القلیلة الماضیة تدنى مستوى   -٥
انجاز أعضاء الهیئة اإلداریة في نادیك 

وأصبحوا غیر مهتمین بتحقیق األهداف وكانت 
إعادة تحدید المسؤولیات والمهام قد ساعدت 

یق األهداف على تحقكثیرًا في الحقبة الماضیة 
وبذلك فإنهم محتاجون إلى تذكیرهم بصورة 
مستمرة بضرورة انجاز مهامهم في الوقت 

 .المحدد لها

  -:فهل
دون مسؤولیاتهم ومهامهم بأنفسهم حدتدعهم ی -أ

   لتحقیق األهداف
 بنظر االهتمام مقترحاتهم حول تحدید تأخذ -ب 

 تتأكد أن على األهدافوالمهام لتحقیق  المسؤولیات
  .نجازهامن ا

 األهدافتعید تحدید المسؤولیات والمهام لتحقیق  - ج
  . ثم تشرف على التنفیذ بدقة

 مسؤولیات والمهام تحدیدتدعهم یشاركون في  -د
 . مع عدم المبالغة في توجیههم األهدافلتحقیق

تم إلحاقك كرئیس لنادي ریاضي یسیر بكفایة   -٦
 عالیة وكان رئیسه السابق شدیدا وحازما ولدیك
الرغبة في المحافظة على مستوى االنجاز فیه 
فضال على تحسین العالقات اإلنسانیة داخل 

 .إطار ذلك النادي 

  -:فهل
تعمل كل ما تستطیع لتجعل أعضاء الهیئة  -أ

اإلداریة في النادي الجدید یشعرون بأهمیتهم وأهمیة 
  مشاركتهم 

تؤكد على أهمیة المهام الموكلة إلیهم والوقت  -ب
  . النجازها المحدد

  .تتعمد أال تتدخل في شؤونهم - ج
تشرك أعضاء الهیئة اإلداریة  في النادي الجدید  -د

 .في اتخاذ القرارات وتتأكد من تحقیق االهداف
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 ٥٠

ترغب بإجراء تغییر تنظیمي في نادیك والذي  ٧
سیكون حدیث العهد على أعضاء الهیئة 

اإلداریة فیه والذین ساهموا بمقترحات حول 
 إلى التغییر المطلوب علما بابهم الحاجة

 یمتازون باإلنجاز الجید والمرونة في العمل

  -:فهل
  تحدد التغییر وتشرف على تنفیذه بدقة  - أ
تشترك معهم في تطویر إجراءات التغییر   -  ب

  وتدعهم ینظمون عملیة التنفیذ
 تستعد لتنفیذ التغییر كما اقترحوا ولكن - ج

 .تحافظ على السیطرة في عملیة التنفیذ

 تتجنب موجهتهم وتدع األمور تسیر على -د
 نحو طبیعي

 نادیك اإلداریة فيإنجازات أعضاء الهیئة   ٨
وعالقتهم الشخصیة جیدة ولكن لدیك شعور 

 بوجود نقص في توجههم 

  -:فهل
  تدعهم على نحو طبیعي   - أ

تناقش الموقف معهم وبعد ذلك تحدد   -  ب
  التغییرات الضروریة

ههم لعمل تتخذ اإلجراءات الالزمة لتوجی- ج
 .بطریقة واضحة ودقیقة

تساندهم في مناقشة المشكلة مع عدم -د
 .المبالغة في توجیههم

 مجموعة عمل كان قد اخفق رأسعینت على  ٩
أعضاؤها في إعداد مقترحات مطلوبة منهم 

في وقت محدد إلحداث تغییر ما وذلك ألنهم 
ال یعرفون األهداف بوضوح وكان حضورهم 

یر فعال ، علما بان لالجتماعات ضعیفا وغ
لدیهم المواهب التي تساعدهم في إنجاز 

 .مهامهم بشكل جید

  -:فهل
  تدعهم یحلون مشكالتهم بأنفسهم   - أ

تأخذ بنظر االهتمام توصیاتهم ولكن تتأكد   -  ب
  .من تحقیق األهداف

 تعید تحدید األهداف وتشرف على تحقیقها - ج
 .بدقة

 تدعهم یشاركون  في تحدید األهداف ولكن -د
 .ضغوطبدون 
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 ٥١

 بدائل اإلجابة الحاالت ت

برغم من أن أعضاء الهیئة  ١٠
اإلداریة في نادیك معرفون بقدرتهم 

 إال أنهم لم المسؤولیةعلى تحمل 
یتجاوبا مع تعلیماتك الخاصة 

جدیدة ) مواصفات(بتحدید معاییر 
 .المستوى اإلنجاز المطلوب 

  -:فهل
  ابة تدعهم یشاركون في تحدید المعاییر بال رق  - أ

تعید تحدید مواصفات مستوى اإلنجاز   -  ب
  المطلوب وتشرف على تحقیقه بعنایة 

 تتجنب مواجهتهم من خالل عدم ممارسة أیة - ج
ضغوط علیهم وتدع الموقف یسیر على نحو 

 طبیعي 

 تأخذ بنظر االهتمام توصیاتهم ولكن تتأكد -د
  من تحقیق المعاییر الجدیدة في اإلنجاز

 
ي في عینت في منصب إدار  ١١

وظیفة جدیدة وكان القائد اإلداري 
 شؤونالسابق ال یتدخل في 

مرؤوسیه وعلى الرغم من ذلك 
استطاعوا السیطرة على أنجاز 

مهامهم وضبط اتجاهاتهم وكانت 
بینهم  العالقات الشخصیة في ما

 .جیدة

  -:فهل
تتخذ من الخطوات الالزمة لتوجیه مرؤوسیك   - أ

  لعمل بطریقة واضحة ودقیقة
سیك في اتخاذ القرارات وتشجعهم تشرك مرؤو   -  ب

  .على المشاركة الجیدة 
 تناقش وضع اإلنجاز في الماضي معهم ثم - ج

 :تختبر الحاجة إلى تطبیق إجراء جدید

 . تستمر في تركهم یسیرون على نحو طبیعي-د

أفادت المعلومات الحدیثة بوجود  ١٢
بعض الصعوبات الداخلیة بین 

 أعضاء الهیئة اإلداریة في نادیك
علما بان تقییمهم السابق یشیر 

إلى إنجازهم العالي وحرصهم على 
تحقیق أهداف النادي ،وٕانهم كانوا  

یعملون بانسجام خالل السنة 
الماضیة وجمیعهم مؤهلون لقیام 

 .بالمهام الموكلة إلیهم

  -:فهل
تحاول الخروج بحل معهم ثم تختبر الحاجة   - أ

   تطبیق إجراء جدید إلى
   همبأنفستدعهم یحلونها   -  ب
 تتصرف بسرعة وبحزم لتصحیح الموقف - ج

 .وتتخذ القرارات الالزمة للتنفیذ

 تشاركهم في مناقشة المشكالت وتقدم الدعم -د
 .لهم في حلها

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  )٢(ملحق 

  
  مفتاح تصحیح االستبیان

  
ى مـــع األســـلوب اســـتخدام الجـــدول المرفـــق أدنـــاه والـــذي یوضـــح إمكانیـــة اســـتخدام األســـالیب األخـــر     

تلیــه بالترتیــب األســالیب األخــرى وحــسب وجهــة نظــر ) ٥(األمثــل الــذي یحقــق أعلــى درجــة وهــي 
الباحث بعد الدراسة واالطالع واستطالع أراء بعض الخبراء المختصین في مجال القیاس والتقـویم 

  ...مع التقدیر. واإلدارة العامة واإلدارة الریاضیة
  
  

 تجنب مساومة إجبار مواجهة تهدئة 

 ٢ ٣ ١ ٤ ٥ تهدئة

 ١ ٤ ٢ ٥ ٣ مواجهة

 ١ ٢ ٥ ٤ ٣ إجبار

 ١ ٥ ٢ ٤ ٣ مساومة

 ٥ ٢ ١ ٣ ٤ تجنب
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