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 واملنتديات يف حمافظة نينوىالرياضية  القيادة الرؤيوية بني األندية دراسة مقارنة يف
 *أ.م.د عدي غانم الكواز

 الرياضية/جامعة الموصل/العراق البدنية وعلوم كلية التربية *

 امللخص
 بناء مقياس القيادة الرؤيوية لرؤساء االندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى. -1
 التعرف على صفات القائد الرؤيوي لرؤساء االندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى. -2
 المقارنة بين رؤساء االندية ومدراء المنتديات في القيادة الرؤيوية. -3

( منهم استخدموا  لبناء المقياس و 196( عضوا من االندية والمنتديات ، )265من ) كونت العينةتم استخدام المنهج الوصفي، وت
من قبل الباحث، وفي المعالجات االحصائية تم استخدام التكرار والنسبة المئوية ( لتطبيقه، وتم بناء مقياس للقيادة الرؤيوية 69)

 ت:واختبار )ت( لعينتين مستقلتين وكانت اهم االستنتاجا

 . يمتلك رؤساء االندية الرياضية والمنتديات صفات القائد الرؤيوي بدرجة متوسطة.1 

. يتفق اعضاء االندية والمنتديات على ان رؤسائهم يحددون االهداف في ضوء الموارد المتاحة، وال يتفقون حول امتالكهم توقعات 2
 كن كيفية االداء.

بإشباع حاجات مدربي األلعاب الرياضية و يسعون الى التعاقد مع المدربين المتميزين  . يهتم ورؤساء االندية ومدراء المنتديات 3
 في خبراتهم التدريبية اال انهم ال يجمعوا شكاوى الالعبين واحتياجاتهم .

 . يشعر العاملين بحرية مناقشة وتبادل األفكار مع اإلدارة العليا.4

ال يوجد فروق معنوية بين رؤساء االندية والمنتديات في القيادة الرؤيوية  وابعادها، باستثناء وجود فروق معنوية في بعد  .5
 التمكين لصالح االندية.

A comparative study in the visionary leadership between sports clubs and forums in 

the province of Nineveh 

A . M . Dr. oday Ghanem AL- Kawaz 

Research Summary 

1- Build scale the visionary leadership of heads of sports clubs and forums in the province of 

Nineveh  .  

2-Identify the characteristics of the visionary leader of the heads of sports clubs and forums in 

the province of Nineveh. 

3-Comparison between the heads of clubs and managers index in visionary leadership  .  

A descriptive approach  has  been using , and the sample consisted of (265 ) is a member of 

clubs and forums, (196) were used to build the scale and ( 69) to apply, has been building a 

measure of the leadership of visionary by the researcher , and statistical treatments were used 

repetition and percentage and t-test for two independent samples was the most important 

conclusions  :  

 1-Has the heads of sports clubs and forums Qualities of a Leader Visionary moderately  .  

2-Consistent members of clubs and forums that their superiors identify targets in the light of 

available resources , do not agree about possessing Be how expectations of performance 
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3-The and heads of clubs and managers of forums cares  to meet the needs of sports coaches 

and trying  to contract with the outstanding coaches in training experiences, but they do not 

collect complaints from players and their needs.4-Employees feels free to discuss and 

exchange ideas with senior management. 

5-There are no significant differences between the heads of clubs and forums in visionary 

leadership and dimensions, except for the presence of significant differences in empowerment 

in favor of the clubs. 
 التعريف بالبحث -1
 المقدمة واهمية البحث 1-1

في ظل ما تشهده الساحة الرياضية العالمية من تطور واتساع وفي ظل ظاهرة العولمة الرياضية وما تمخض   
مجبرة على مجاراة المتغيرات البيئية  عنها من انتقال في القوى البشرية بين المنظمات الرياضية فان القيادات الرياضية 

ييرات وخلق رؤية مستقبلية حول اهداف المنظمة الرياضية والعمل على ايصالها الى من خالل ترقب ورصد التغ
االتباع باعتبارهم المنفذين لفكر القائد خصوصا ان العنصر البشري يعد اهم مورد من موارد المنظمة الذي يسهم في 

رياضية وحول سلوك االفراد تحقيق اهدافها، فمن االهمية توفر قيادات تمتلك رؤية واضحة حول اهداف المنظمة ال
الذين تتعامل معهم خصوصا ان السلوك من الصعب التحكم فيه ألنه يتأثر بالعواطف والمشاعر فالقائد الفعال هو 

  الذي يستطيع تحريك سلوك التابعين نحو اداء االعمال المنوطة بهم بكفاءة عالية. 
صة والمسؤولة عن ادارة النشاط الرياضي بشكل لرياضية من المنظمات المتخصاوتعد االندية او المنتديات 
الرياضية وتنظيم العمل من خالل توزيع المسؤوليات ضمن االختصاصات  لألنشطةتخصصي من عن طريق التخطيط 

االندية الرياضية  ، كما تواجهعتها للوصول الى االهداف المرجوةالرياضية المتعددة وتوجيه القوى البشرية العاملة ومتاب
حسب المتغيرة مما يدعوا الى وضع خطط مرنة قابلة للتغيير  والمنتديات متطلبات عديدة تفرضها عليها البيئة الخارجية

، األمر الذي يتطلب وجود قيادات تتبع أنماط قيادية تساعد في مواجهة الضغوط نحو التغيير  متطلبات الوضع الجديد
الرياضية بشكل ايجابي ومن األنماط القيادية التي افرزها التطور في العلوم اإلدارية هو نمط واستثمارها لصالح المنظمة 

القيادة الرؤيوية الذي يتميز بقدرته على مواجهة التحديات والتطورات الحديثة من خالل التأثير في سلوكيات المرؤوسين 
 (.yuki, 2002, 385واجه منظماتهم.)وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على مواجهة المشاكل والصعوبات التي ت

أصبحت القيادة الرؤيوية شرطًا مسبقًا لصنع القرارات الجيدة،  ( فقد1999وكما اشار )ماالسكا و هولستس 
ألخذها حالة عدم التأكد المتزايد في االعتبار. ويجب أن يستفيد المدراء من حقيقة أنه في الوقت الحاضر وفي المستقبل 

ت فرصًا جديدة أكثر من أي وقت مضى. وفي عالم متوقع ليست هناك حاجة لإلدارة الرؤيوية، إذ أن تعرض هذه التغييرا
ن مهمة اإلدارة الرؤيوية هي اإلمساك بدقة  هذه الفرص الجديدة في باإلدارة اإلستراتيجية ستفعل الشيء نفسه بكلفة أقل. وا 

لمنظمة لقضية ناجحة تجاريًا، ومنافع اإلدارة الرؤيوية األعمال مستقباًل. وفي الواقع فإن الرؤية نفسها هي مخطط ا
 .(Malaska & Holstius, 1999,2) ستدرك دائمًا بالقرارات الناجحة في استغالل الفرص. 

يكتسب البحث أهميته من الجانب النظري بكونه يسهم في تعميق المعرفة العلمية لمتغيرات البحث باالعتماد و 
على األدبيات التي تناولت المفاهيم الخاصة بالقيادة الرؤيوية التي تعد من الموضوعات التي تحضى باهتمام العديد من 

راهن الذي يتسم بالتغيير المتسارع وعدم االستقرار، اذ يمكن ان الدارسين في الفكر االداري العربي خصوصا في الوقت ال
تشكل هذه الدراسة ركيزة نظرية تساعد المهتمين في تطوير دراسات مشابهة يمكن ان تسهم في احداث التراكم المعرفي 
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 رؤساء االنديةالمطلوب، كما انه من المؤمل ان تفرز نتائج الدراسة عن مدلوالت حول ابعاد القيادة الرؤيوية لدى 
في االستفادة منها في تشخيص جوانب القوة والضعف في سلوك  الرياضة العراقيةتساعد القائمين على تطوير  والمنتديات

 ومن ثم تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف ان وجدت. والمنتديات رؤساء االتحادات

 مشكلة البحث 1-2
الرياضية ومنتديات الشباب  كازدياد حدة المنافسة وزياادة عادم التأكاد البيئاي،  ةلألندييعد تغير الظروف البيئية العالية 

بااين  وتباااين إمكانااات فشاال تلااك المنظمااات الرياضااية  ونجاحهااا، وتنااوع حاجااات الالعبااين والماادربين ور باااتهم، وانتقااالهم مااا
االنديااة واسااتخدام تقنيااة المعلومااات واالتصاااالت المتمثلااة فااي العماال عاان بعااد، والتاادريب والشااراء واالسااتقطاب االلكترونااي 
ونشوء ظاهرة العولمة من األسباب المؤدياة إلاى قصاور المادخل التقليادي فاي األداء المنظماي، وعادم مقدرتاه فاي المحافظاة 

ن أساليب جديدة ومعاصرة تنسجم ماع التطاورات الحاصالة فاي البيئاة الخارجياة على المنظمة ، فضاًل عن السعي للبحث ع
للمنظماااات لمواكباااة المفااااهيم اإلدارياااة الحديثاااة لضااامان بقااااء واساااتمرارية التنظااايم. اذ تشاااكل ابعااااد القياااادة الرؤيوياااة احااادى 

التغيير السااريع فااي كافااة المجاااالت االساااليب القياديااة الحديثااة والتااي تتماشااى مااع الوضااع المتغياار فااي العااراق الااذي يتمثاال باا
ومنها الرياضية والتي تتطلب وجود قائد يشجع العاملين على االباداع ويعارف كيفياة االهتماام بمشااعرهم وتحفيازهم ، فالقائاد 
 الرؤيوي يسعى لالرتقاء بمرؤوسيه من اجل االنجاز والتطوير الذاتي والعمل على تنمية وتطوير الجماعات والمنظمة ككل 

 ساقا مع ما سبق يمكن تلخيص مشكلة البحث بالتساؤالت االتية : وات
هاال يملااك رؤساااء االنديااة الرياضااية والمنتااديات صاافات القائااد الرؤيااوي ه وان كااانوا يمتلكوهااا هاال تسااود احااداها علااى 

 االخرى ام يملكوها بشكل متساٍو.
لرؤسااء االندياة الرياضاية والمنتاديات، وهاو  االمر الذي يعازز مشاكلة البحاث عادم وجاود دراساات عان القياادة الرؤيوياة

 االمر الذي تحتاج اليه المكتبات العراقية بشكل عام ومكتبات التربية الرياضية بشكل خاص.
 اهداف البحث 1-3
 بناء مقياس القيادة الرؤيوية لرؤساء االندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى. -4
 الندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى.التعرف على صفات القائد الرؤيوي لرؤساء ا -5
 المقارنة بين رؤساء االندية ومدراء المنتديات في القيادة الرؤيوية. -6
 فرضيات البحث 1-4
 االندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى صفات القائد الرؤيوي.ال يمتلك رؤساء  1-4-1
 .ال يمتلك رؤساء االندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى درجة عالية في تحديد االتجاهات 1-4-2
 .ال يمتلك رؤساء االندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى درجة عالية في تحديد االتجاهات 1-4-3
 .عالية في التمكينال يمتلك رؤساء االندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى درجة  1-4-4
 .ال يمتلك رؤساء االندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى درجة عالية في القيم 1-4-5

 .ال يوجد فروق معنوية بين االنية والمنتديات في القيادة الرؤيوية 1-4-6
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 مجاالت البحث  1-5
المجااال البشااري : يشاامل أعضاااء الهيئااات اإلداريااة  لألنديااة الرياضااية والمشاارفين الرياضاايين فااي المنتااديات، فااي  1-5-1

 محافظة نينوى.
 الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى. لألنديةالمجال المكاني : يشتمل على المواقع الجغرافية  1-5-2
 . 2013/   5/ 15إلى  2012/ 12/ 22المجال ألزماني : من  1-5-3
 تحديد المصطلحات 1-6
   Visionary leadershipالقيادة الرؤيوية :   -

القائاااد الاااذي يلجلاااب إلاااى الموقاااف إحساساااًا واضاااحًا ومقنعاااًا مااان المساااتقبل وعلاااى ( بانهاااا : 2004عرفهاااا )كاااودي 
دراك الفعاليات المطلوبة للوصول إلى تحقيق الهدف بنجاح"   .(Cuddy, 2004, 3)اآلخرين فهم وا 

ويمكن تعريفها اجرائيا بانها: " قدرة رئيس المنظمة الرياضاية  علاى وضاع رؤياة إساتراتيجية فعالاة منساجمة ماع أهاداف  -
المنظمااة وتوقعااات عاليااة تااوازن حاجااات أصااحاب المصااالح، وتتبنااى تمكااين اآلخاارين والمنظمااة وتلهاام وتحفااز العاااملين  

 ن في إنجاز األهداف".للمشاركة والتطور والتعلم ليكونوا مبدعين ومبتكري
 المشابهةوالدراسات  ةالنظري الدراسات 2-1
 مفهوم القيادة وطبيعتها  2-1-1

المفاهيم الخاصة بالقيادة تبعًا الختالف مداخل دراستها، إاّل أن التباين في وجهات النظر حول المفهوم ال  تتعدد
يصل إلى االختالف في أساسياته، إذ ُيظهر الكتاب والباحثون قدرًا كبيرًا من االتفاق على تأكيد أهمية مدلوالته على 

هناك عددًا من التعاريف في القيادة قد تبدو متباينة، إال أنها تتفق ( فإن Stogdill  1974مستوى المنظمة. ووفقًا ل)ا  
 (.28، 1988،  بعض النقاط األساسية )السالم على

فالكتاب التقليديون  البًا ما يتأثرون بنظرية السلطة الرسمية، إذ يعتقدون بأن السلطة الرسمية هي التي تحقق 
ائد حمل الجماعة على الخضوع إلرادته في كل اتجاه إداري يوجههم إليه للقيادة أهدافها، فمن خالل السلطة يستطيع الق

إذ ُيعرفانها بأنها " تمثل  (Mooney & Railey)خوفًا من المساءلة والعقاب،  ويبدو هذا التصور بوضوح في تعريف 
(. ويتضح من هذا 148:1988السلطة، ويجب أن تمتلك كل السلطة الالزمة لممارسة مهماتها القيادية" )جواد وآخرون، 

التعريف أن هناك نوعًا من الخلط بين القيادة والسلطة، كما أن القيادة وفق هذا المفهوم ال تستطيع أن تحقق المشاركة 
واالنسجام والتعاون المطلوب بين القائد وتابعيه، التي تعد من المقومات األساسية لعمل القيادة وفق المفهوم الصحيح 

 والدقيق لها.
تاب السلوكيون فيتأثرون بنظرية قبول السلطة، ويعدونها األساس في تعريفهم للقيادة، وتفترض هذه أما الك

نما تقبل قبواًل اختياريًا، ويعتقدون بأن القيادة تستمد سلطتها من  النظرية بأن السلطة الحقيقية ال تفرض على الجماعة، وا 
تهم وبالتالي استمالتهم وقبول أوامرها وتعليماتها عن قناعة الجماعة عن طريق التأثير فيهم، وتحقيق ر باتهم وطموحا

. ويبدو هذا االتجاه بوضوح في تعريف )ماري (Gomez-Mejia, 2005, 549-550)ورضًى وليس عن ضغط وقهر 
، 1989،  كونها سلطة رسمية عليهم" )حسنباركر فوليت( للقيادة إذ تقول "إن القيادة عملية تأثير في الجماعة أكثر من 

 (، ويركز هذا التعريف على أن جوهر القيادة هو التأثير في الجماعة. 13
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فيما يؤكد أصحاب المدرسة الظرفية في تحديدهم لمفهوم القيادة، على االهتمام بالعمل وبالعالقات اإلنسانية 
. وتأخذ هذه المدرسة والفاعلية التي يقصدون بها أي مدى توافق نمط السلوك القيادي مع الموقف وفاعليته في مواجهته

بنظر االعتبار القائد والتابع والحالة أو الظرف أو الوضع الذي يضمهم جميعًا، وتعرف القيادة بأنها "النشاط االيجابي 
الذي يباشره شخص معين في مجال اإلشراف اإلداري على اآلخرين لتحقيق  رض معين بوسيلة التأثير واالستمالة أو 

 (. 149، 1988، القتضاء والضرورة" )جواد وآخرونعند ا باستعمال السلطة الرسمية
وتعرف القيادة استنادًا على االتجاه الحديث بأنها "العملية التي يتم من خاللها التأثير على سلوك األفراد 

(، ويالحظ 191، 2005، قيق أهداف محددة" )الدهان وآخرونوالجماعات وذلك من أجل دفعهم للعمل بر بة واضحة لتح
من هذا التعريف أن عملية القيادة تشمل تحليل سلوك األفراد والجماعات ودفعهم للعمل بر بة قوية متزايدة لتحقيق أهداف 

 المنظمة. 
يتبين مما تقدم أن القيادة قد ُعرفت بطرائق وتعاريف كثيرة إال أن أكثر العناصر اشتراكًا في تلك التعاريف هو 

 ة تأثير القائد في أتباعه لبلوغ هدف فردي أو جماعي أو تنظيمي. أن القيادة تتضمن عملي
واستنادًا على ما سبق وفي ضوء مفاهيم القيادة وطبيعة الدراسة نعتمد مفهومًا إجرائيًا للقيادة يشير مضمونه إلى أنها 

سناد اآلخرين التي تؤدي إلى إنجاز األ راض المطلوبة ، وتتض المنظمة الرياضية"هي عملية التأثير لرئيس  من اإللهام وا 
المستندة على القيم الشخصية واالحترافية الواضحة، والتأثير على التابعين وأصحاب  او المنتدى نحو إنجاز رؤية النادي

 المصالح اآلخرين لالشتراك في الرؤية، وتسخير الفلسفة والهياكل والنشاطات نحو إنجاز الرؤية المشتركة".
 Visionary leadership : الرؤيويـةالقيــادة  2-1-2

القياادة الرؤيوياة بالقادرة علاى إيجااد رؤياا جذاباة وواضاحة وحقيقياة لمساتقبل المنظماة أو الوحادة التنظيمياة، والتااي عناى تُ 
وينظاار القااادة الرؤيويااون إلااى الواقااع أبعااد ماان حالتااه اآلنيااة، وهاام ماان خاللهااا يتحقااق النمااو والتحسااين علااى الوضااع الحااالي. 

ون رؤية عن المستقبل، ومن ثم يحققون تلك الرؤية التي تتسام بالواقعياة واالعتمادياة والجاذبياة، وكاذلك يقوماون بتولياد يوجد
 األفكار التي تمكن من الوصول إلى ذلك المستقبل بناًء على ما موجود في الحاضر 

(Robbins & David, 2004 ,11-34) . 
ماون، بال إنهام يوحادون رؤياة األعماال ولاديهم  وهناك مان يارى أن القياادة الرؤيوياة "باأن أفضال المادراء ليساوا فقاط ُمنظ 

 & Augustine)مهاااارات االتصاااال ومهاااارات إدارة هادئاااة وفطناااة تقنياااة ماااع القااادرة علاااى التخطااايط والتنسااايق والتنفياااذ 
Woodcock, 2003, 2) بخطاوات متميازة كتصاوير . وُعرفت القيادة الرؤيوياة بأنهاا "عملياة تنظيمياة واجتماعياة حضاارية

. وُعرفات بأنهاا (Wells & Mott, 2006, 4)الحالاة المساتقبلية المر وباة وأسالوب التبلياا للتاابعين وعملياة تنفياذ الرؤياة 
 .  (Schermerhorn & Osborn,1997 , 329)"الشخص الذي يدير مع وجود إحساس واضح بالمستقبل" 

أن القياادة الرؤيوياة هاي  (Safi, 2005, 6) (Robbins &  Coulter, 2005, 441)وجااء فاي كتاباات  
"القاادرة إليجاااد ووضااع رؤيااة جذابااة موثوقااة وواقعيااة ماان المسااتقبل للمنظمااة أو الوحاادة التنظيميااة التااي تنمااو وتتحساان علااى 

  منظمة.الوضع الحالي". واستنادًا على التعريف فإن القائد يقدم صورة مثيرة التي تلهم حماس التابعين لمتابعة أهداف ال
ووفقا لهذه الخصائص والمهام  يرى الباحث ان على رئيس الناادي او مادير المنتادى الاذي لدياه رؤياة ورساالة واضاحة 
للمنظمة الرياضية وقادر على نقلهم نقلة نوعية بين مثيالتها من  المنظمات االخرى من خاالل قدرتاه علاى توصايل رؤيتاه 

 المقصود الهادف الى التطويرير والتابعين  ويكون محبًا للتغي لألعضاء
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الذي يتميز باالنفتاح على المحيط  2003خصوصا وان الوضع الحالي في العراق عامة بعد احداث عام  
االقليمي والعالمي ومحاولة اللحاق بركب التطور الذي مرت به دول العالم العربي والغربي في المجال الرياضي وادارة 

وجود عوائق تتعلق بالوضع الداخلي للبلد الغير مستقر نوعا ما مما يتطلب وجود قادة االندية الرياضية وفي نفس الوقت 
رؤيويون لديهم قدرة على تشكيل رؤية تساعد على مواجهة التغييرات السريعة ويمتلكون خلفية تعليمية ولغوية للتعامل مع 

 لى ارض البلد.  االندية على المستوى االقليمي والعالمي واالستفادة من خبراتهم لنقلها ع
 مهارات القيادة الرؤيوية 2-1-3

 أ لب الباحثين والكتاب في أن المهارات المطلوبة للقادة الرؤيويين تتمثل فيما اآلتي  يتفق        
الرؤيااة واضااحة ماان ناحيااة األعمااال واألهااداف المطلوبااة ماان خااالل  القاادرة لتوضاايح الرؤيااة إلااى اآلخاارين: وتعنااي جعاال -1

 االتصال الشفهي والمكتوب الواضح.
القدرة إلبالغ الرؤية ليس فقط شفهيا، لكن من خالل سلوك القائد، وهو التصرف في الطرائق التي تنقال وتعازز الرؤياة  -2

 بشكل مستمر.
ختلفااة وتعنااي تسلساال النشاااطات، لااذا فالرؤيااة يمكاان أن تطبااق فااي تناااوع القاادرة لتمديااد الرؤيااة إلااى سااياقات القيااادة الم -3

 . (Wells & Mott, 2006, 2)المواقف. 
 أبعـاد القيـادة الرؤيويـة 2-1-4

تتعدد اآلراء وتتنوع حول أبعاد القيادة الرؤيوية، إال أنها تلتقي في أ لب المضامين الفلسفية لهذه األبعاد كما أنها تؤشر 
الدقيق لمضامين هذه األبعاد على أن األبعاد التي ستعتمدها هذه دد هذه األبعاد، ويؤكد االستقراء االتفاق على عقدرًا من 

الدراسة تكاد تكون المتفق عليها بين أ لب الكتابات التي أتيح لنا االطالع عليها. ومن هنا فإنه سيتم اعتماد هذه األبعاد 
 في دراستنا الحالية   

((Westley, & Mintzberg, 1989, 134), و(Nanus, 1992,58)  و(Caglayan, 2003, 32) (وCheong, 
 ( Darrouzet, 2006, 14( و )14 ,2003

 تحديد االتجـــاه -1
( أن تحديااد االتجاااه ُيعااد مهمااة حاساامة للقيااادة، فالقائااد يجااب أن يحاادد Dessler, 1998, 338-339ياارى )

االتجاه سواء أكان بيان الرؤية أو الرسالة أو أهداف يعمل التابعون نحوها. إذ يعتمد بيان الرؤية بشكل كبيار علاى ماا يرياد 
ساتقبلية لمنتجاات جديادة تمكان مان القائد إنجازه، والمستوى الذي يعمل فياه، فضااًل عان أن القائاد يمكان أن يتصاور رؤياة م

 تعظيم قدرة المنظمة للسيطرة على مستقبلها، وقدرها وتأكيد اإلحساس باالتجاه. 
تتطلب بأن يضع األهداف التي هي نتائج محددة يريد مان المجموعاة من هنا فان مهمة رئيس المنظمة الرياضية 

الوظيفاة  يعاد ي الاذ يمكان ان يبادأ باالتخطيط   ماة الرياضايةالمنظ أن تحديد االتجاه مع رؤية ورسالة وهادف وأن تنجزها. 
 األولى للمدير وهو عملية تأسيس األهداف، وتحديد طرائق العمل قبل البدء به. 

 المستفيدينالتركيـز علـى  -2
بأنااه أكثاار األفااراد أهميااة فااي أيااة منظمااة، وأن بناااء هيكاال المنظمااة قااائم علااى  المسااتفيد ( Kotelerلااذلك يعاارف )

تلبياااة احتياجاتاااه، وضااارورة التعامااال معاااه مااان وجهاااة نظااار إنساااانية، ودراساااة وتحليااال تطلعاتاااه ور باتاااه )الفضااال والطاااائي، 
2004، 332.) 
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هااو مفهااوم اسااتراتيجي وموجااه نحااو االحتفاااظ بالزبااائن  المسااتفيد( أن التركيااز علااى Chies, 2002, 11وياارى )
يتطلاب االساتجابة الساريعة  المساتفيدين، وبموجاب ذلاك فاإن التركياز علاى الئهم والحصول على زبائن محتملاين الحاليين وو 

تقاديم يادة فاي ، والاوعي واإلدراك بأهمياة التقنياات الجدوامل وتحليلها التاي تقاود إلاى رضااهموالمرنة إلى ر باتهم، وقياس الع
 الخدمات.

والمسااتفيد ماان الخدمااة الرياضااية هاام الالعبااون والماادربون والحكااام وكاال العاااملين فااي المنظمااة لااذا يجااب ان يعماال 
قائد المنظمة الرياضية علاى اشاباع ر بااتهم لكساب والئهام وانتماائهم للمنظماة الرياضاية الاذي ساينعكس باال شاك علاى رفاع 

 معنوياتهم وزيادة انتاجيتهم.
 التمكيـن -3

"رفااع قدرتااه علااى اتخاااذ القاارارات بنفسااه وباادون إرشاااد اإلدارة". واسااتنادًا إلااى ذلااك يتوقااع ماان  هااوتمكااين الفاارد ان 
 لهاام بتنفيااذ تلااك المسااؤوليات بنجاااحالقااادة تمكااين مرؤوساايهم بتحديااد المسااؤوليات وتفااويض الساالطة بمااا فيااه الكفايااة للسااماح 

 (.138 ،2004)جودة ، 
ويساااعد القااادة الرؤيويااون فااي منظمااات األعمااال فااي التعريااف بااالقيم الرئيسااة، ويسااتعملون المباااد  لتوجيااه العماال، 
ويشاركون في استطالع ومسح البيئة  الداخلية والخارجياة أل اراض المعلوماات الحاسامة إلاى مهماات المنظماة، ويسامحون 

ة المشتركة. فضاًل عن ذلك، فإن اعتماد القياادة الرؤيوياة علاى انهاا لآلخرين بالتمكين إليجاد الخطط وتطبيقها لتمثيل الرؤي
نمااط قيااادي فااي المنظمااات أل ااراض الكفاااءة التنظيميااة يااؤدي إلااى تغيياار الثقافااة بشااكل كبياار، وياانعكس هااذا التغيياار فااي 

ب مانهم أداؤه طريقة السلوك الشخصي لكال فارد بحياث يعارف األفاراد العااملون الهادف مان وجاودهم فاي المنظماة، والمطلاو 
 . (Donald& Dennis, 2003, 47) إلنجاز مهمتهم

 القيــم -4
إلى الكيفياة التاي ياتمكن المادراء بواساطتها مان تشاكيل الثقافاة واألخالقياات، ومان األفكاار  ( 2011)دافت  ويشير

يصاال هاذه  المهمة هنا هي القيادة المستندة على القيم، التي تعني تعريف القائد الذي يحمل رؤية مستندة إلى قايم فضالى وا 
وتقاليااد وطقااوس ورمااوز. إن فهاام نظااام القيمااة  القاايم إلااى المنظمااة وتحويلهااا إلااى صاايا رساامية، وذلااك ماان خااالل ساالوكيات

المعني ألية منظمة ال يمكن أن يتم باألسلوب التقليدي، إذ إ ن إصدار تعليماات رسامية ال ياؤثر كثيارًا أو قاد ال ياؤثر نهائياًا 
خاالل العالقاة في نظام القيم في تلك المنظمة. فالقيم المنظمية تتطاور أساساًا مان خاالل القياادة المساتندة علاى القايم، ومان 

 بين القائد والعاملين والمستندة على المشاركة والقيم المتأصلة بقوة، التي يدعمها ويمارسها القائد.
ويضيف الكاتب أن القادة يؤثرون في القيم األخالقية والثقافية، وذلاك مان خاالل التوضايح الكامال للرؤياة الخاصاة 

بهاا، وكاذلك إيصااال الرؤياة إلاى كال مفاصال المنظماة وتحويال الرؤياة إلااى باالقيم المنظمياة التاي يمكان للعااملين أن يقتنعاوا 
 ,Daft)ممارساات يومياة وساالوكيات وتقالياد ورماوز يوميااة إضاافة إلااى إيضااحها مان خااالل السياساات والانظم المنظميااة. 

2001, 332). 
 المنظمات الرياضية الرؤيوي فيالقائد  2-1-5

الحركااة الرياضااية فااي العااراق بفتاارات ازدهااار علااى المسااتويات كافااة ثاام ماارت بمرحلااة ماان التاادهور والجمااود  ماارت
نتيجااة للظااروف السياسااية واالقتصااادية التااي انعكساات بااال شااك علااى النظااام ألقيمااي العااام للمجتمااع الرياضااي. واليااوم تشااهد 

التغياار اسااتجابة للتغيياارات البيئيااة  لمااا يتوجااب عليهااامسااتمرة  تغيياارات والمنتااديات البيئااة التااي تعماال فيهااا األنديااة الرياضااية
، فسانة التغييار تواكاب حيااة المجتماع فاي كال زماان ولكان (8، 2005)الكاواز، المستمرة من سياسية واجتماعية واقتصادية 
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لااة منااه مجاااراة عاااجزا عاان إحااداث التغيياارات محاو  والمنتاادى باادرجات متفاوتااة كمااا وكيفااا، لاايس هااذا فقااط وانمااا يقااف النااادي
بمجماال  او المنتاادى التطاور التكنولااوجي السااريع الاذي يشااهده العصاار فاي المجاااالت كافااة، والتاي تاانعكس ساالبا علاى النااادي

وبماا ياتالءم  تعاامال مخططاا وعقالنيااالتعامل مع هذه المتغيرات  النادي او مدير المنتدى رئيسنشاطاته، لذلك يتطلب من 
 العامل الحاسم في نجاح التغيير والتطوير. دلتي تعمع قيم وسلوك جماعة النادي ا

و البًا ما يمتلك كل فرد في النادي او المنتدى رؤية إال أن هؤالء األفراد ال يشاركون في صيا ة الرؤى، إن 
الرؤية الفعالة يجب أن تكون صورة ذات مغزى عن المستقبل التي يمكن أن توضع بالكامل وبمشاركة أعضاء الفريق 

نها تزود كافة.  ومن الضروري أن يكون كل فرد قادرًا على لعب دور في الرؤية، والرؤى ليست  اية ولكنها وسائل، وا 
 باالتجاه الذي من خالله سينجز العاملون االهداف والنتائج.

ويجب أن تكون الرؤية مرنة وتأخذ بعين االعتبار التغييرات في األوقات وحاجات المجموعة، وأنها يجب أن 
مدروسة بشكل جيد وبعناية، لكي يكون القائد قادرًا على توقع الحقائق القادمة للحالة المعطاة، ويعدل رؤيته وفقًا تكون 

عليه يجب أن تمتلك إدارة النادي القدرة على التخطيط في إدارة الموارد البشرية  لذلك، وهذه ستحسن من فرص نجاحه.
دارة التغيير بما يالئم  متغيرات البيئة الخارجية،  ففضال عن همقيم أفراد النادي الرياضي وعاداتفي النادي الرياضي وا 

فالتخطيط يعطي المربي الرياضي اإلحساس بالتحكم في األحداث المحيطة بمنظمته إذا ما قام بتوقع بعض المتغيرات 
  .(49،  2004)أبو حليمة ،  ظهور منافس قوي أو انحطاط مفاجئ في النشاط الرياضي المحتملة وخطط

أن القائد يجب أن يعيش الرؤية ويبلغها إلى جميع العاملين، واألكثر من ذلاك هاو أن يصابح أكثار وضاوحًا وأكثار 
تعمقااًا فااي فهمهااا، وأنااه يحتاااج إلااى أكثاار ماان الكلمااات، والخطابااات، والمااذكرات لتبليااا الرؤيااة، وأنااه بحاجااة ليعاايش ويجسااد 

 ة في كل شيء يعمله واعتمادها في الواقع.الرؤية يوميًا وُيمكن كل فرد لتنفيذ تلك الرؤي
 اذ كماااا اشاااار المتمياااز بعااادم التاكياااد، فاااي الوقااات الاااراهن ةالرياضاااي للمنظماااة الرؤياااويمااان هناااا يبااارز دور القائاااد 

شرطًا مسبقًا لصنع القرارات الجيادة، ألخاذها حالاة عادم  الرؤيوية القيادةأصبحت  ( الى انه "1999هوليستوس )ماالسكا و 
التأكااد المتزاياااد فااي االعتباااار. ويجااب أن يساااتفيد الماادراء مااان حقيقااة أناااه فااي الوقااات الحاضاار وفاااي المسااتقبل تعااارض هاااذه 
رة التغيياارات فرصااًا جدياادة أكثاار ماان أي وقاات مضااى. وفااي عااالم متوقااع ليساات هناااك حاجااة لااإلدارة الرؤيويااة، إذ أن اإلدا

ن مهمااة اإلدارة الرؤيويااة هااي اإلمساااك بدقااة  هااذه الفاارص الجدياادة  باااطرافاإلسااتراتيجية سااتفعل الشاايء نفسااه بكلفااة أقاال. وا 
فاي األعمااال مسااتقباًل. وفااي الواقااع فااإن الرؤيااة نفسااها هااي مخطااط المنظمااة لقضااية ناجحااة تجاريااًا، ومنااافع اإلدارة الرؤيويااة 

 .(Malaska & Holstius, 1999, 6) ستغالل الفرص.ستدرك دائمًا بالقرارات الناجحة في ا
 اجراءات البحث -3
 المنهج المستخدم 3-1

 تم استخدام المنهج الوصفي بطريقة المسح لمالئمته طبيعة الدراسة الحالية.
 مجتمع البحث وعينته 3-2
 مجتمع البحث 3-2-1

اشاتمل مجتمااع البحااث علاى اعضاااء الهيئااات االداريااة فاي  االنديااة والعاااملين فااي النشااط الرياضااي فااي المنتااديات 
( ناديااً  رياضايًا  فيماا 23( عضاواً  إداريااً  ماوزعين علاى )206ضام مجتماع األندياة الرياضاية  )في محافظاة  نيناوى،  اذ 

( منتاديات  فاي محافظاة نيناوى . ليبلاا المجتماع الكلاي 10) ( موظف موزعين على100ضم مجتمع المنتديات الرياضية )
 ( عضوًا.306للبحث )
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 (1الجدول )      
 مجتمع البحث

 االندية
 

 العدد المنتديات العدد
 10 منتدى المنصور 9 نادي الفتوة
 10 منتدى االندلس 9 نادي سنجار
 10 الكرامةمنتدى  9 نادي ربيعة
 10 منتدى العياضية 9 نادي القوش
 10 منتدى بعشيقة 7 نادي أياد شيت
 10 منتدى الحدباء 8 نادي حكنه

 10 منتدى الموصل 11 نادي أدوية نينوى
 10 منتدى تلعفر 11 نادي أم الربيعيين 
 10 منتدى القوش 10 نادي النصر األهلي

 10 منتدى برطلة 11 نادي تلكيف
     7 برطلةنادي 

     10 نادي عمال نينوى
     8 نادي الموصل
     8 نادي كرمليس
     7 نادي الفتاة

     10 نادي الرشيدية
     10 نادي نينوى لبناء األجسام

     9 نادي قرقوش
     8 نادي حضر

     10 نادي المستقبل 
     9 نادي القيارة
     7 نادي الصقور
     9 نادي تلعفر
 100   206 المجموع

 
 عينة البحث  3-2-2

تم قسمة عينة البحث الى قسمين القسم االول شمل عينة البناء والثاني عينة التطبيق واعتمد التقسايم علاى مبادأين 
االول هاو ان تكاون عيناة التطبياق ممثلاة لمجتماع البحاث اذ تشاير المصاادر الاى اناه " أظهارت خالصاة الخبارات والتجااارب 

%( مااان حجااام المجتماااع األصااالي يبااادو مالئماااا فاااي معظااام الدراساااات والبحاااوث 15% إلاااى 10حجااام عيناااة فاااي حااادود)أن 
 & Borgبورج وجال )  اخصائي القياس والتقويم ومنهم ويقترح   (،104، 2001( )ميخائيل، 104، 2007")القصاص، 

Gall, 1979( ونااانللي )Nannally, 1978( وجااي )Gay, 1980 أن ال يقاال عاادد أفااراد العينااة فااي فااي الدراسااات )
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%( إذا كاان المجتماع كبيارًا 10%( من األفراد المجتمع إذا كان المجتمع صغيرًا نسابيًا )بضاع مئاات( و )20الوصفية عن )
   (62، 2005)المياحي،  )بضعة آالف(

العيناااة كبيااارة للحصاااول علاااى  والتاااي تشاااير المصاااادر الاااى ضااارورة ان تكاااون والمبااادأ الثااااني متعلاااق بعيناااة البنااااء 
 1994)الهماالي ، على ان نتائج العينات الكبيرة افضل بكثير من العيناات الصاغيرة  االحصائيين و يوكد مصداقية النتائج 

( وحاادة تعااد ماان العينااات الكبياارة 120( الااى ان " العينااات التااي تزيااد عاادد وحاداتها عاان )2005و تشاير )المياااحي  (179، 
 (.62، 2005مل التوزيع الطبيعي )المياحي، ونتعامل معها تعا

 %( من المجتمع كعينة تطبيق ، والباقي لعينة البناء وكاالتي:20) اكثر من عليه قام الباحث بفرز
 عينة البناء -1

%( ماان مجتمااع 74،7( عضااوا و يمثاال نساابة )154بواقااع ) ( عضااوا ماان المجتمااع كعينااة بناااء234) تحدياادتاام 
، وبعاد اساتبعاد عيناة التطبياق االساتطالعي %( مان مجتماع المنتاديات80( عضوا من المنتاديات بماا يمثال )80االندية و )

مثلات  وباذلك ( اساتمارة لام تساترجع 30و )( اساتمارة 196، واسترجعت )( استمارة 226تم توزيع ) (افراد 8البالغة )االولي 
 %( من مجتمع البحث.64نسبة ) العينة

 عينة التطبيق -2
( منهااا 49) ( اسااتمارة 69( ماان االنديااة والمنتااديات، وتام الحصااول علااى )72)تام تطبيااق المقياااس علااى عيناة بلغاات 

%( مان مجتماع البحاث. والجادول 23،5( اساتمارات لام تساترجع وتمثال العيناة نسابة )3و )( للمنتاديات 20تعود لالندياة و )
 ( يبين تفاصيل ذلك2)

 (2الجدول )
 يبين عينة البناء وعينة التطبيق

 عينة التطبيق عينة البناء
 العدد االندية والمنتديات العدد المنتديات العدد االندية

 9 نادي قرقوش 9 منتدى المنصور 8 نادي الفتوة
 7 نادي حضر 10 منتدى االندلس 7 نادي سنجار
 10 نادي المستقبل 10 منتدى الكرامة 8 نادي ربيعة
 8 نادي القيارة 8 منتدى العياضية 9 نادي القوش
 7 نادي الصقور 7 منتدى بعشيقة 7 نادي أياد شيت
 8 نادي  تلعفر 10 منتدى الحدباء 7 نادي حكنه

 10 منتدى القوش 10 منتدى الموصل 9 نادي أدوية نينوى
 10 منتدى برطلة 10 منتدى تلعفر 10 نادي أم الربيعيين
         8 نادي النصر األهلي

         8 نادي تلكيف
         7 نادي برطلة
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 عينة التطبيق عينة البناء
 العدد االندية والمنتديات العدد المنتديات العدد االندية

         10 نادي عمال نينوى
 ( التطبيق االستطالعي8) نادي الموصل

  
      

         7 نادي كرمليس
         لم تسترجع نادي الفتاة

         8 نادي الرشيدية
         9 نادي نينوى لبناء األجسام

 69   74   122 المجموع
 69 196 الكلي

 %23   %64 النسبة المئوية
 اداة البحث 3-3

لتحقياق اهااداف البحااث تطلااب بناااء مقيااس للقيااادة الرؤيويااة لعاادم وجااود مقياااس مناساب لااذلك وقااد اتبعاات فااي بنائااه 
 الخطوات االتية: 

 تحديد ابعاد المقياس 3-3-1
 منهاااا غااارض تحدياااد ابعااااد المقيااااس تااام االطاااالع علاااى البحاااوث والمقااااالت والدراساااات المتعلقاااة بالقياااادة الرؤيوياااةل

(Westley, & Mintzberg, 1989, 134), و(Nanus, 1992,58)  و(Caglayan, 2003, 32) (وCheong, 
( ، وقااد تاام التوصاال الااى اربعااة ابعاااد رئيسااية تمثاال القيااادة الرؤيويااة هااي ) Darrouzet, 2006, 14( و )14 ,2003

 .تحديد االتجاهات، التركيز على المستفيدين، التمكين، القيم(
 صياغة عبارات المقياس  3-3-2

بمحتااوى كاال بعااد ماان االبعاااد وقااد تاام مراعاااة عاادة نقاااط فااي صاايا ة  التعريااف  تاام صاايا ة عاادد ماان العبااارات بعااد
 العبارات هي: 

تحااوي العبااارة علااى مطلبااين  وان ال للتأوياالتكااون قابلااة  اسااتخدام لغااة بساايطة مناساابة لمسااتويات المبحااوثين وان ال
  (.  5، 2010،  مع تجنب االسئلة الشخصية )الفرا

 صدق المحتوى 3-3-3

اذ  المناساابة لكاال بعااد، النااوع ماان الصاادق ماان خااالل التعريااف بأبعاااد المقياااس وصاايا ة العباااراتتاام التحقااق ماان هااذا 
يؤشاار صاادق المحتااوى الدرجااة التااي يقاايس فيهااا المقياااس مااا صاامم لقياسااه فااي محتااوى معااين ماان خااالل التحلياال المنطقااي 

عليهاااا ، أو التحقااااق ماااان تمثيلااااه لمحتاااوى المقياااااس أو للنطاااااق السااالوكي الشااااامل للساااامة أو الخصيصاااة المااااراد االسااااتدالل 
( ، وعلياه 190،  2000( )عاالم ، 549،  1985للمحتوى المراد قياسه تمثياًل جيدًا الاذي ياتم تحدياده مسابقًا )الخطياب ، 

فإن تحقق درجاة عالياة مان صادق المحتاوى للمقيااس ماا هاي إال داللاة علاى إن فقارات المقيااس تمثال نطااق السالوك الماراد 
 ( .96،  2000دًا )األنصاري ، قياسه تمثياًل جي
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 الصدق الظاهري 3-3-4

وهااو " كيااف يباادو االختبااار مناساابًا للغاارض الااذي وضااع ماان اجلااه فااي شااكله الظاااهري " )عبااد الحفاايظ وباااهي ، 
الااذي يعتمااد علااى تقاادير المختصااين أو المحكمااين أو الخبااراء لصااالحية الفقاارات كمااا تباادو ظاهريااًا فااي (، 175،  2000

، وباذلك تاام توزياع المقياااس بصايغته االوليااة علاى عاادد (137، ص 1999لماراد قياسااها )الظااهر وآخاارون ، قيااس الساامة ا
وقاد اسافرت عان مالحظاات نالات ( ، 1)الملحاق للحكم على صاالحية العباارات  1من الخبراء في االدارة والتربية الرياضية 

( خباراء 7) اتفااق اجراء التغييرات بعد الحصول علاى، وقد تم (2)الملحق  عبارات(  4) حذفاهتمام الباحث وافضت عن 
إذ يشااير )بلااوم وآخاارون( إلااى انااه " علااى الباحااث أن يحصاال علااى نساابة اتفاااق للخبااراء فااي صااالحية   فاااكثر حااول الحااذف

مكانية إجراء التعديالت بنسبة ال تقل عن )  (.126، 1983%( فأكثر من تقديرات الخبراء ) بلوم وآخرون ،75العبارة وا 

 التطبيق االستطالعي االولي 3-3-5

الهااف منهااا تحديااد درجااة اعضاااء ماان نااادي الموصاال الرياضااي و  (8تاام تطبيااق المقياااس علااى عينااة مؤلفااة ماان )
 12علاى مجمال المقيااس والاذي بلاا ) لإلجاباةاستجابة المبحوثين والتعرف على العباارات الغامضاة وتحدياد متوساط الازمن 

 دقيقة(.

 احصائياتحليل العبارات  3-3-7
( فااردًا وتفريغهااا ، تاام التحقااق ماان صاادق البناااء عاان طريااق 196بعااد جمااع االسااتبيانات ماان عينااة البناااء البالغااة )

 االساليب االتية:
 أسلوب المجموعتين المتطرفتين   3-3-7-1

ن ينسااجم ماان الخصااائص الممياازة للفقاارة الجياادة هااي قاادرتها علااى التمييااز بااين الفئااة العليااا و الفئااة الاادنيا، بمعنااى أ
 ات االتية:قد تم اتباع الخطو (، و 126،   2000تمييز الفقرة مع تمييز االختبار بأكمله )عودة  ، 

 عليه تم إجراء اآلتي:

 ترتيب الدرجات تنازليا لكل عبارة من عبارات المقياس ولجميع االستمارات. -

                                                 
1

  

 االختصاص الجامعة الكلية االسم اللقب

 إدارة وتنظيم الموصل الرياضيةالتربية  راشد حمدون ذنون أ . د
 ادارة عامة الموصل االدارة واالقتصاد محفوظ حمدون الصواف أ.د

 ادارة عامة الموصل االدارة واالقتصاد ميسر ابراهيم احمد أ.د
 ادارة عامة الموصل االدارة واالقتصاد اكرم احمد الطويل أ.د
 ادارة وتنظيم الموصل التربية االساسية وليد خالد همام النعمة أ.د

 ادارة تربوية الموصل التربية احمد عزيز فندي أ.م.د

 ادارة تربوية الموصل التربية محمد علي عباس أ.م.د

 ادارة وتنظيم الموصل التربية الرياضية رياض احمد اسماعيل أ.م.د

 ادارة وتنظيم الموصل التربية الرياضية خالد محمود عزيز أ.م.د
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( 53ماان المجموعااة العليااا والبالغااة )%(  27تحديااد حجاام المجمااوعتين المتطاارفتين العليااا والاادنيا بسااحب نساابة ) -
( إلاااى" أن نتاااائج معامااال 1979( اساااتمارة، وأشااار )بيجااارد ومنااادوزا 53%( مااان المجموعاااة الااادنيا والبالغاااة ) 27اسااتمارة و)

%( 50%( أو )30%( ال تختلااف كثياارا عاان تلااك المحسااوبة علااى نساابة )27تمييااز الفقاارة المحسااوب علااى نساابة مئويااة )
 (Beuchert&Mendoza,1990,109-118( أو أكثر".)100صين بواقع )عندما يكون عدد المفحو 

ومان ثاام إيجااد الفااروق بااين المجماوعتين باسااتخدام اختباار )ت( لقياااس قاادرة العباارة علااى التميياز بااين المجمااوعتين 
ي صافر( وها - 0،035باين ) ( وبقيماة داللاة تراوحات ماا7،484 -2،169وتبين أن قيم )ت( المحتسبة تراوحت ما باين )

 (.3( مما يدل على ان جميع العبارات مميزة وكما في الجدول )0،05اصغر من قيمة الداللة المعتمدة البالغة )
 اسلوب معامل االتساق الداخلي 3-3-7-2

تم أيجاد عالقة االرتباط بين العباارة والمجماوع الكلاي للمقيااس، وذلاك للكشاف عماا إذا كاان االرتبااط القاائم حقيقياا 
( عبااارة ، وتبااين أنهااا متسااقة داخليااا، إذ تراوحاات 40( اسااتمارة و) 196تاام إيجاااد معاماال االتساااق الااداخلي لااا ) أم ال، وبهااذا

  والجدول االتي يبين ذلك ( 0،05( وهي معنوية عند مستوى الداللة )0،806 -0،338بين ) قيم ارتباطاتها ما
 (3الجدول )

 التمييز واالتساق لعبارات مقياس القيادة الرؤيوية
تسلسل 
 العبارات

المجموعتين 
 المتطرفتين

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االرتباط   الداللة ت المحتسبة
 بالدرجة الكلية

 *0.559 0.000 5.877 0.775 3.704 مجموعة عليا  .1
 0.844 2.407 مجموعة دنيا 

 *0.563 0.0213 2.809 1.111 3.329 مجموعة عليا  .2
 0.823 2.102 مجموعة دنيا 

 *0.531 0.000 5.597 0.751 3.889 مجموعة عليا  .3
 1.152 2.407 مجموعة دنيا 

 *0.469 0.000 4.810 0.934 3.778 مجموعة عليا  .4
 0.934 2.556 مجموعة دنيا 

 *0.590 0.000 5.931 0.747 4.407 مجموعة عليا  .5
 0.940 3.037 مجموعة دنيا 

 *0.338 0.000 7.484 0.480 4.333 مجموعة عليا  .6
 0.770 2.852 مجموعة دنيا 

 *0.622 0.000 8.338 0.480 4.333 مجموعة عليا  .7
 0.706 2.963 مجموعة دنيا 

 *0.599 0.001 3.448 1.217 3.407 مجموعة عليا  .8
 0.888 2.407 مجموعة دنيا 

 *0.692 0.000 5.940 0.892 3.889 مجموعة عليا  .9
 0.849 2.481 مجموعة دنيا 

 *0.659 0.000 5.927 0.555 4.333 مجموعة عليا  .10
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تسلسل 
 العبارات

المجموعتين 
 المتطرفتين

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االرتباط   الداللة ت المحتسبة
 بالدرجة الكلية

 0.801 3.222 مجموعة دنيا
 *0.686 0.000 6.794 0.594 4.259 مجموعة عليا  .11

 0.829 2.926 مجموعة دنيا 
 *0.720 0.000 6.501 0.698 4.222 مجموعة عليا  .12

 0.993 2.704 مجموعة دنيا 
 *0.617 0.000 6.562 0.698 4.111 مجموعة عليا  .13

 0.869 2.704 مجموعة دنيا 
 *0.659 0.000 7.041 0.801 3.778 مجموعة عليا  .14

 0.934 2.111 مجموعة دنيا 
 *0.687 0.002 3.312 1.271 3.667 مجموعة عليا  .15

 0.920 2.667 مجموعة دنيا 
 *0.730 0.000 6.409 0.877 3.667 مجموعة عليا  .16

 0.864 2.148 مجموعة دنيا 
 *0.742 0.000 5.096 0.577 4.111 مجموعة عليا  .17

 1.018 2.963 مجموعة دنيا 
 *0.728 0.000 4.617 0.784 4.000 مجموعة عليا  .18

 1.027 2.852 مجموعة دنيا 
 *0.647 0.000 6.826 0.629 4.370 مجموعة عليا  .19

 0.832 3.000 مجموعة دنيا 
 *0.361 0.000 4.589 0.847 3.889 مجموعة عليا  .20

 0.751 2.889 مجموعة دنيا 
 *0.682 0.000 7.649 0.724 4.296 مجموعة عليا  .21

 0،662 2،852 مجموعة دنيا 
 *0.673 0.002 3.213 1.209 3.333 مجموعة عليا  .22

 1.074 2.333 مجموعة دنيا 
 *0.649 0.003 3.121 1.363 2.370 مجموعة عليا  .23

 0.844 1.407 مجموعة دنيا 
 *0.603 0.000 4.223 1.391 3.370 مجموعة عليا  .24

 0.781 2.074 مجموعة دنيا 
 *0.664 0.000 3.806 1.240 4.000 مجموعة عليا  .25

 1.039 2.815 مجموعة دنيا 
 *0.662 0.011 2.621 1.095 4.259 مجموعة عليا  .26

 1.188 3.444 مجموعة دنيا 
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تسلسل 
 العبارات

المجموعتين 
 المتطرفتين

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االرتباط   الداللة ت المحتسبة
 بالدرجة الكلية

 *0.703 0.011 2.624 1.192 4.037 مجموعة عليا  .27
 1.581 3.037 مجموعة دنيا 

 *0.667 0.001 3.394 1.564 2.296 مجموعة عليا  .28
 0.506 1.222 مجموعة دنيا 

 *0.636 0.000 5.932 0.879 4.185 مجموعة عليا  .29
 1.083 2.593 مجموعة دنيا 

 *0.731 0.035 2.169 1.412 3.074 مجموعة عليا  .30
 1.347 2.259 مجموعة دنيا 

 *0.711 0.000 4.351 1.353 3.704 مجموعة عليا  .31
 0.839 2.370 مجموعة دنيا 

 *0.674 0.009 2.728 1.469 2.815 مجموعة عليا  .32
 1.099 1.852 مجموعة دنيا 

 *0.557 0.000 4.377 1.210 3.815 مجموعة عليا  .33
 1.152 2.407 مجموعة دنيا 

 *0.556 0.010 2.688 1.357 2.926 مجموعة عليا  .34
 1.476 1.889 مجموعة دنيا 

 *0.764 0.000 3.772 1.059 3.741 مجموعة عليا  .35
 1.500 2.407 مجموعة دنيا 

 *0.731 0.000 4.852 1.219 3.556 مجموعة عليا  .36
 1.192 1.963 مجموعة دنيا 

 *0.806 0.000 4.689 1.228 3.741 مجموعة عليا  .37
 1.210 2.185 مجموعة دنيا 

 *0.710 0.018 2.447 1.219 3.556 مجموعة عليا  .38
 1.228 2.741 مجموعة دنيا 

 *0.718 0.021 2.371 1.577 2.556 مجموعة عليا  .39
 1.144 1.667 مجموعة دنيا 

 *0.719 0.000 4.513 1.121 3.556 مجموعة عليا  .40
 1.111 2.185 مجموعة دنيا 

 
 تبات المقياس  3-3-8

( KR-20كرونباخ" امتداد لمعادلتي )-ان معادلة "الفا،  للتحقق من ثبات المقياس تم استخدام طريقة معامل الفا
( وتطويرًا لهما من خالل مالءمتها لحساب معامل ثبات المقاييس ذات الفقرات المتدرجة اإلجابة فضاًل KR-21و )

     عن اإلجابة المتقطعة 
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(ann&wendy, 1995, 286)( ويعد معامل ثبات عالي إذ انه "يتراوح معامل 0،97. اذ بلغت قيمة معامل الفا ، )
(، وحسبما أشار إليه كل من 68،  2002" )ابو حويج  وآخران ، 0.90 إلى 0.70االرتباط لثبات االختبار مابين 

 (.146،  2000( و )عودة والخليلي ، 120،  1989)سمارة وآخرين ، 
 التطبيق النهائي للمقياس 3-4

( عضوًا بعد تزويدهم بالتعليمات حول كيفية االجابة على 69تم تطبيق المقياس على عينة البحث البالغة )
 2013/  1/ 23المقياس استرشادًا بالمالحظات الواردة في التطبيق االستطالعي االولي، وقد امتدت فترة التطبيق من 

 .2013/  3/  6لغاية  
 وصف المقياس وتصحيحه 3-3-6

لكال مجاال ،و تام وضاع خمسااة  فقارات( 10( مجااالت بواقاع )4موزعاة علاى ) فقارات( 40اساتقر المقيااس علاى )
-5علياه تام إعطااء الادرجات )) اتفق تماما ، اتفق ، اتفق إلى حٍد ما ،ال اتفق ، ال اتفق إطالقاا (،  هي  الستجابة  بدائل

بي، و بااذلك تكااون أعلااى درجااة يحصاال عليهااا المسااتجيب صاايغت بشااكل ايجااا الفقاارات( درجااة مرتبااة تنازليااا الن جميااع 1
( والتاااي تمثااال اجاباااة مرتفعاااة، فاااي حاااين اقااال قيماااة يحصااال عليهاااا 5مضاااروبا فاااي أعلاااى وزن وهاااو ) الفقاااراتتسااااوي عااادد 

توزياع عباارات  وتام ، (3( وتمثل اجاباة منخفضاة، )الملحاق 1المستجيب تساوي عدد العبارات مضروبا في اقل وزن وهو )
 توزيعا عشوائيا حتى اليتاثر المجيب بنمط الفقرة وكما في الجدول االتي: لى االبعادالمقياس ع

 (4الجدول )
 التوزيع العشوائي المنتظم لعبارات المقياس

 تسلسل العبارة في المقياس البعد التسلسل
   37-33-29-25-21-17-13- 9- 5-1 تحديد االتجاهات 1
 38-34-30-26-22-18-14-10-6-2 التركيز على المستفيدين 2
 39-35-31-27-23-19-15-11-7-3 التمكين 3
 40-36-32-28-24-20-16-12-8-4 القيم 4

االسااتجابة ماان خااالل المتوسااط الحسااابي  نتيجااةوبمااا ان المقياااس خماسااي االسااتجابة حسااب مقياااس ليكاارت ساايتم حساااب 
 على وفق المستويات االتية : الموزون

 (5الجدول )
 نتيجة االستجابة على وفق مقياس ليكرت الخماسي

 نتيجة االجابة المتوسط الحسابي الموزون
 ال اتفق اطالقا 1.79الى  1من 
 ال اتفق 2.59الى  1.80من 
 اتفق الى حد ما 3.39الى  2.60من 
 اتفق 4.19الى  3.40من 

 اتفق تماما 5الى  4.20من 

 (26، 2010)الفرا، 
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 ومناقشتهاعرض النتائج -4
   من خالل اختبار فرضيات البحث وكاالتي: ومناقشتها سيتم عرض النتائج

 .صفات القائد الرؤيوي االندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوىال يمتلك رؤساء :  الفرضية االولى 4-1
 (6الجدول )

 استجابات العينة حول القيادة الرؤيوية وابعادها
 درجة االستجابة النسبة المئوية االنحراف المعياري الوسط الحسابي ابعاد القيادة الرؤيوية

 ةمتوسط %61.39 3.82 30.7 تحديد االتجاهات
 ةمتوسط %61.68 3.97 30.84 التركيز على المستفيدين

 ةمتوسط %62.06 4.48 31.03 التمكين
 ةمتوسط %63.25 3.84 31.62 القيم

 ةمتوسط %62.09 9.38 124.19 القيادة الرؤيوية
 

( ان درجاااة االساااتجابة حاااول ابعااااد القياااادة الرؤيوياااة جااااءت بدرجاااة متوساااطة بنساااب مئوياااة 6يتباااين مااان الجااادول )
( كذلك الحال بالنسبة للقيادة الرؤيوية بشكل عاام فقاد حصالت علاى درجاة متوساط %63.25 -%61.39بين ) تراوحت ما

 مما يدفعنا الى رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل . %(.62،09بنسبة مئوية قدرها )
وقد يكون السبب في امتالك رؤساء المنظمات الرياضية درجة متوسطة في القيادة الرؤيوية هو عدم قادرتهم علاى 

يملكاون  ايصال رؤيتهم الى االعضاء العاملين فربما يمتلك الرؤساء رؤية عن تحقيق اهداف المنظمة الرياضاية اال انهام ال
الاذين يفتارض ان يكوناوا مساؤولون  واقنااعهم بهاا مهارات االتصال الكافية التي تساعد على ايصال رؤاهم الاى بقياة االتبااع

 .  عن تحقيق هذه الرؤية 
قاد يكاون المادير قاادرًا علاى وضاع الاى اناه "   ) (Kuhnert& Lewis, 1987, 648الى وفي هذا الصدد يشير 

 المنظمااةرؤيااة مسااتقبلية ألهااداف المنظمااة وأن يمتلااك قاادرات التحفيااز وكااذلك أن يكااون صااانعًا ممياازًا للقاارارات المااؤثرة فااي 
، مماا يااؤثر ذلاك ساالبيًا علاى قدرتااه فاي النجاااح كمادير ولكااي واقنااع االخاارين ولكناه  يار قااادر علاى تسااويق أفكااره لآلخاارين

يحقااق الماادير قاادرة علااى االتصااال الناااجح البااد أن يعااي مفهااوم المقولااة التاليااة "لاايس ماان المهاام مااا نعاارف ولكاان المهاام ماان 
، منظمتااهعلااى تحقيااق أهااداف ه االتصااال تعتباار أداة رئيسااية تساااعدنعاارف" فالقاادرة علااى مقابلااة اآلخاارين، وتطااوير عالقااات 

فهاااو ال يساااتطيع أن يمتلاااك كااال اإلجاباااات وكااال المهاااارات الضااارورية ليكاااون ناجحاااا فاااي عملاااه ، فهاااو بحاجاااة إلاااى جهاااود 
اآلخرين، ودعمهم وبالتالي فهو بحاجة إلى شبكة من العالقات مع اآلخرين، فكلما التقى بأفراد جدد وعلام نقااط القاوة فايهم، 

عناادما يحتااااج إلااى مهاااارة أو معلومااة معيناااة يسااتطيع أن يحصااال عليهااا باتصااااله فإنااه يبناااي بنكااًا مااان المصااادر البشااارية، ف
 .بالشخص المناسب من شبكة العالقات الخاصة به

وللحصااول ان هاذه النتيجااة تعطيناا صااورة اجمالياة عاان القياادة الرؤيويااة وابعادهاا لرؤساااء المنظماات الرياضااية،    
تاام تحليااال اجاباااات العيناااة حااول عوامااال كااال بعاااد ماان ابعااااد القياااادة الرؤيوياااة وكمااا فاااي التحقاااق مااان  علااى نتاااائج اكثااار دقاااة

 الفرضيات االتية: 
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درجــة عاليــة فــي تحديــد االنديــة الرياضــية والمنتــديات فــي محافظــة نينــوى ال يمتلــك رؤســاء :  الفرضــية الثانيــة  4-2
 االتجاهات

 (7الجدول )
 تحديد االتجاهات لرؤساء المنظمات الرياضية نتيجة استجابات العينة حول

 ت
 الفقرات

ال اتفق 
 اطالقا

ال 
 اتفق

اتفق الى 
 اتفق حد ما

اتفق 
 تماما

الوسط 
 الحسابي

النتيج
 ة

اتفق  2.99 10 14 15 25 5 يضع اهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى 1
الى 

 حد ما
ال  2.45 11 6 10 18 24 يمتلك توقعات كن كيفية االداء 5

لديه رؤية متميزة تؤثر إيجابيًا في االنشطة   9 اتفق
 3.32 9 23 18 19 0 وعملياتها.

اتفق 
الى 

اتفق  3.35 13 17 20 19 0 تسهم رؤيته في تعزيز اإلبداع التنظيمي. 13 حد ما
الى 

 حد ما
من أولوياته االتجاه نحو التحسين المستمر في  17

 2.83 11 4 16 38 0 العمل.
اتفق 
الى 

اتفق  3.22 11 12 27 19 0 يوضح لنا رسالة المنظمة والغرض من وجودها 21 حد ما
الى 

 حد ما
اتفق  3.19 14 12 16 27 0 يضع اهداف العمل استنادًا إلى متطلبات العاملين. 25

الى 
 حد ما

اتفق  3.14 9 15 22 23 0 يضع جدواًل زمنيًا إلنجاز االهداف اإلستراتيجية. 29
الى 

 حد ما
 اتفق 3.62 26 17 5 16 5 يحدد االهداف في ضوء الموارد المتاحة. 33
بما بنسجم و الوضع  االستراتيجيةيحدد الخطط  37

ال  2.59 16 1 6 31 15 التنافسي مع مثيالتها من المنظمات األخرى .
 اتفق

علااى متوسااط حسااابي  ( ان ا لبيااة العبااارات جاااءت بنتيجااة )اتفااق الااى حااد مااا( فقااد حصاالت7يتبااين ماان الجاادول )
( التاي حصالت علاى نتيجاة )ال اتفاق( بوساط حساابي بلاا علاى 37، 5( باساتثناء الفقارتين )3.35-2.83بين ) تراوح ما
 (.3.62( التي جاءت بنتيجة )اتفق( بوسط حسابي قدره )33(، والفقرة )2.59، 2.45التوالي )

البيئااي الااذي تعاايش فيااه المنظمااات  التأكياادعاادم ( الاى 37، 5عاازى نتيجااة عاادم االتفاااق حااول الفقاارات )ويمكان ان ت
الرياضية وعدم االستقرار في البيئة و الخارجية ، اذ ان توقعات رئايس المنظماة الرياضاية تعتماد علاى قدرتاه علاى قاراءة 
المستقبل في ضاوء التجاارب الساابقة وبماا ان المساتقبل يتمياز باالغموض فاناه ال يساتطيع اعطااء توقعاات حاول االداء ، 

رئايس المنظماة الرياضاية  لاذلك المنظمات الرياضية في تغير مساتمر  فإمكانياتلنسبة للمنظمات المنافسة االمر نفسه با
ق ( أن أبارز العوامال التاي تعيا 1985خطاب )  يستطيع ان يضع خطة ستراتيجية في ضل بيئة مضطربة  اذ يشير ال

، 1985)خطاااب،  خطاايط متقادًمااا قباال بدئااهيجعاال التالخارجيااة ممااا  اضااطراب البيئااة تطبيااق التخطاايط االسااتراتيجي هااي
132  .) 

( ، اذ ان رؤسااء المنظماات الرياضاية تكاون اهادافهم ضامن الماوارد 33يفسار نتيجاة االتفااق علاى الفقارة ) وهذا ما
 .المتاحة فاذا كانت منحة الوزارة  ير كافية سيتم تحديد اهداف قصيرة المدى قابلة للتنفيذ في وقت قصير
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علـى  درجة عاليـة فـي التركيـزاالندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى ال يمتلك رؤساء :  الثالثةالفرضية  4-3
 المستفيدين

 (8الجدول )

 نتيجة استجابات العينة حول التركيز على المستفيدين  من قبل رؤساء المنظمات الرياضية

 ت
 الفقرات

ال اتفق 
 اطالقا

ال 
 اتفق

اتفق الى 
 اتفق حد ما

اتفق 
 تماما

الوسط 
 النتيجة الحسابي

 اتفق 3.77 36 1 12 20 0 يهتم بإشباع حاجات مدربي األلعاب الرياضية. 2
يضع تحقيق حاجات الالعبين في أولويات  6

 2.94 9 15 13 27 5 اهتماماته.
اتفق الى 

 حد ما
يجمع شكاوى الالعبين واحتياجاتهم ويحللها  10

 ال اتفق 2.54 12 10 5 18 24 إلى فرص للتحسين.

يختبر وبانتظام رضا الالعبين حول متطلبات  14
 3.20 17 7 18 27 0 اللعبة.

اتفق الى 
 حد ما

يوفر نظامًا شاماًل لتحفيز المدربين لمساعدتهم  18
 ال اتفق 2.52 12 7 9 18 23 على التطوير واإلبداع.

في إطار  يقّيم نتائج التدريب على نحو جيد 22
 3.25 13 13 26 12 5 إنجاز األهداف التنظيمية.

اتفق الى 
 حد ما

يؤكد على أمان وسالمة الوظيفة وصحة مواقع  26
 2.72 8 11 16 22 12 العمل.

اتفق الى 
 حد ما

يسعى الى توفير األجهزة المساعدة للمدربين  30
 3.12 17 5 16 31 0 في التدريب

اتفق الى 
 حد ما

اتفق الى  3.35 17 13 16 23 0 يهتم بالمواصفات القانونية للمالعب.  34
يسعى الى التعاقد مع المدربين المتميزين في  38 حد ما

 اتفق  3.43 14 18 21 16 0 خبراتهم التدريبية.
 

فقاد ( نتيجاة ا لبياة فقارات التركياز علاى المساتفيدين حصالت علاى نتيجاة )اتفاق الاى حاد ماا( 8نلحظ من الجادول )
( بنتيجااة )اتفااق( بوسااط حسااابي بلااا علااى 38، 2)(، وجاااءت الفقاارتين 3.35-2.72بااين ) تراوحاات اوساااطها الحسااابية مااا

، 2.54( على نتيجة )ال اتفق( بوسط حساابي بلاا علاى التاوالي )18، 10(، فيما حصلت الفقرتين )3.43، 3.77التوالي )
2.52  .)   

حصلتا على نتيجة )اتفق( نجد ان المنظمات الرياضية تسعى الى من خالل مالحظة مضمون العبارتين التي 
اشباع حاجات المدربين والتعاقد مع المتميزين منهم وهذا امر يمكن ان ننظر اليه باإليجابية لصالح المنظمات الرياضية، 
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هتمام بحاجات ( ان المنظمات الرياضية قليلة اال18، 10بينما نالحظ من خالل نتيجة )ال اتفق( على الفقرتين ) 
 الالعبين وضعف الحوافز المقدمة اليهم.

نظرًا لمحدودية ويمكن ان يكون السبب في ذلك هو اعتماد المنظمات الرياضية على المنح المالية من الوزارة ، و 
مر المنح وزيادة االحتياجات الرياضية من اجور لمدربين لعدة فعاليات رياضية وفنيين واداريين ومشاركات خارجية اال

 الى تقليل اجور الالعبين. باإلدارةالذي يدفع 
ويرى الباحث ان هذا االجراء هو السبب في تراجع مستوى الرياضة العراقية فغياب القوانين والتشريعات التي 
ا تحفظ حق االندية والالعبين مع وجود المنح المادية من قبل الوزارة تساعد على الفساد بالتالي المتضرر هو الالعب، مم

يضطر بالالعب الجيد الى البحث عن االندية التي تضمن حقوقه والتخلي عن النادي االم، بالتالي يبقى في االندية 
  والمنتديات الالعبين المتواضعين وبهذا تتقهقر الرياضة شيئا فشيئا.   

 التمكيندرجة عالية في نينوى االندية الرياضية والمنتديات في محافظة ال يمتلك رؤساء :  الفرضية الرابعة  4-4

 (9الجدول )
 نتيجة استجابات العينة حول التمكين  من قبل رؤساء المنظمات الرياضية

ال اتفق  الفقرات ت
 اطالقا

ال 
 اتفق

اتفق الى 
اتفق  اتفق حد ما

 تماما
الوسط 
 النتيجة الحسابي

يوفر المعلومات الكافية التي يحتاج إليها األفراد  3
 2.91 3 13 28 25 0 وظائفهم.في 

اتفق 
الى حد 

يوفر قنوات اتصال سهلة وسريعة وفي جميع  7 ما
 2.91 4 13 25 27 0 االتجاهات.

اتفق 
الى حد 

يمتلك العاملون المعلومات الكاملة عن رؤية  11 ما
 2.78 0 15 24 30 0 المنظمة وغاياتها وأهدافها.

اتفق 
الى حد 

مناقشة وتبادل األفكار مع يشعر الجميع بحرية  15 ما
 اتفق 3.65 14 27 19 8 1 اإلدارة العليا.

يمتلك األفراد العاملين صالحيات تصحيح األخطاء  19
 اتفق 3.65 20 19 16 14 0 عند وقوعها.

 اتفق 3.70 22 19 15 11 2 لديه ثقة عالية بقدرات االفراد  في العمل. 23
من قدرات األفراد  يدرك بأن الرقابة المباشرة تحد 27

 2.90 5 15 21 24 4 على االبتكار واإلبداع.
اتفق 

الى حد 
يتفهم وظائف العاملين ومكانتها كجزء حيوي في  31 ما

 2.97 0 15 37 17 0 المنظمة. 
اتفق 

الى حد 
اتفق  2.43 3 12 12 27 15 يشجع على تبني أفكار جديدة في العمل. 35 ما

الى حد 
 ما

39 
على أن األخطاء هي فرص حقيقية يؤكد للعاملين 

 3.12 8 14 27 18 2 للتعلم.
اتفق 

الى حد 
 ما
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(، 3.12-2.43( ان سبعة فقرات كانت بنتيجة )اتفق الى حاد ماا( بوساط حساابي تاراوح ماا باين )9الجدول ) يبين
(، والتااي 3.70، 3.65، 3.65علااى التااوالي ) ( علااى نتيجااة ) اتفااق( بوساط حسااابي بلااا23، 19، 15وحصالت العبااارات )

 كنسااتدل ماان مضاامونها ان فااي المنظمااات الرياضااية هناااك حريااة فااي مناقشااة االفكااار مااع االدارة ويوجااد ثقااة متبادلااة وهنالاا
فااي حااال اكتمااال جوانبهااا فااالتمكين فااي الاادول المتقدمااة هااو تفااويض لاابعض الصااالحيات، وهااي ماان الممارسااات االيجابيااة 

دة فااي المنظمااة ولكاان بعااد تااوفير بيئااة عماال ماديااة ونفسااية مناساابة اذ يعاارف التمكااين بانااه" اسااترتيجية تنظيميااة الساامة السااائ
العماال ماع تااوفير الماوارد كافااة وبيئاة عماال مناساابة  ألداءتهادف اعطاااء العااملين الصااالحيات والمساؤوليات وماانحهم الحرياة 

   (.362، 2009بهم )المعاني واخران،  العمل مع الثقة التامة ألداءمهنيا وسلوكيًا  لتأهيلهم
 درجة عالية في القيماالندية الرياضية والمنتديات في محافظة نينوى ال يمتلك رؤساء :  الخامسةالفرضية   4-5

 (10الجدول )
 نتيجة استجابات العينة حول القيم   لرؤساء المنظمات الرياضية

 ت
 الفقرات

ال 
اتفق 
 اطالقا

ال 
 اتفق

اتفق الى 
 اتفق حد ما

اتفق 
 تماما

الوسط 
 الحسابي

 نتيجة
االستجا
 بة

 اتفق 3.41 12 23 18 13 3 يمتلك اخالق عالية في تعاملة مع العاملين. 4
اتفق الى  2.97 6 14 25 20 4 يعتمد على الموضوعية في تقييم العاملين. 8

اتفق الى  2.94 2 14 31 22 0 يوزع الحوافز بعدالة على العاملين. 12 حد ما
يؤمن بالشفافية في سياسة المنظمة الداخلية  16 ما حد

 3.25 8 18 27 15 1 والخارجية.
اتفق الى 

 حد ما
اتفق الى  2.80 1 13 26 29 0 يستند على التغذية العكسية حول أداء العاملين. 20

يستند على معايير موضوعية في تقدم العاملين  24 حد ما
 2.90 2 11 34 22 0 يعرفها الجميع.

اتفق الى 
 حد ما

اتفق الى  2.86 3 7 36 23 0 يبحث باستمرار عن أفضل الطرائق ألداء األعمال. 28
 اتفق 3.86 24 19 18 8 0 يتدخل في حل النزاعات التي تحدث في منظمتنا. 32 حد ما

يعمل على تنمية الشعور بالفخر كوننا أعضاء في  36
 3.35 16 14 20 16 3 المنظمة.

اتفق الى 
 حد ما

 اتفق 3.78 18 24 21 6 0 هناك احترام متبادل بيننا وبين رئيس منظمتنا.  40
بين  ( ان سبعة فقرات حصلت على نتيجة )اتفق الى حد ما( بوسط حسابي تراوح ما10يتبين من الجدول )

، 3.41على التوالي ) ( على نتيجة )اتفق( بوسط حسابي بلا40، 32، 4(، فيما حصلت الفقرات )2.80-3.35)
وهو ما يدل على اتفاق العينة حول امتالك الرئيس اخالق عالية وانه يتدخل في حل النزاعات القائمة  (.3.78، 3.86

العالية والتي يستدل عليها  باألخالقبين الرئيس واالعضاء  ويرى الباحث تمتع رئيس النادي  وان هناك احترام متبادل ما
الى انتخابه ليقود منظمتهم اما في المنتديات  ماالعضاء من خالل سلوكه وتصرفاته معهم هو السبب نفسه الذي دفعه

حث ان ا، ويرى البفيعزى الى االختيار الصائب لوزارة الشباب والرياضة في اختيار مدير منتدى لديه اخالق عالية
ظمة اخالقية بالمقام االول فالرياضة اخالق ورئيس المنظمة الرياضية يقرر االسلوب القيادي المنظمة الرياضية هي من
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يا قائما على اسكات المعارضين ونحن نعيش في دالذي ينعكس على مناخ المنظمة، فال يعقل في استخدام اسلوب استبدا
عن طريق تشجيع الراي المستقل واالنصات منظمة ديمقراطية و في ظل بيئة سياسية تؤكد على الممارسات الديمقراطية 

والء العاملين  وهنا يشير له وهذا ما ادركه رؤساء المنظمات الرياضية خصوصا وانهم يحتاجون الى هذا االسلوب لكسب 
للموظف لتنفيذ عمله بمرونة وبطريقة سريعة بعيدة عن تعقيدات  تقديرا إن القيادة الديمقراطية التي تمنح ( 2011  )خوام

بحيث تكون مناسبة لقدراته وطموحاته تساعده على التجديد واالبتكار ومن ثم الشعور بالرضا  إلحاق ضرر لروتين " دونا
 (.54، 2011)خوام،  وابراز والئه للمنظمة مهام ،  لما يقوم به من

 : ال يوجد فروق معنوية بين االنية والمنتديات في القيادة الرؤيويةالسادسةالفرضية  4-5

 (11الجدول )

 مقارنة بين االندية والمنتديات في القيادة الرؤيوية
القيادة 
 الرؤيوية

 العدد المنظمات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحتسبة

 الداللة
 المعنوية

تحديد 
 االتجاهات

 3.167 31.150 20 المنتديات

0.628 0.532 

غير 
 4.078 30.510 49 االندية معنوي

على  التركيز
 المستفيدين

 3.747 31.400 20 المنتديات

0.745 0.459 

غير 
 4.076 30.612 49 االندية معنوي

 التمكين  

 4.236 28.450 20 المنتديات

3.266 0.002 

 معنوي

 4.173 32.082 49 االندية

 قيمال

 3.031 30.650 20 المنتديات

1.353 0.180 

غير 
 4.085 32.020 49 االندية معنوي

القيادة 
 الرؤيوية

 6.515 121.650 20 المنتديات

1.448 0.152 

غير 
 10.199 125.224 49 االندية معنوي

( باانحراف 31.400-28.450باين ) ( تراوحت االوساط الحسابية للمنتديات في ابعااد القياادة ماا11من الجدول )
باااين  فاااي ابعااااد القياااادة الرؤيوياااة ماااا لألندياااة( فيماااا تراوحااات االوسااااط الحساااابية 4.236 -3.031) باااين معيااااري تاااراوح ماااا

 )تحديااد االتجاهااات، التركيااز علااى المسااتفيدين، القاايم( لألبعاااد( ، وعنااد المقارنااة بااين االوساااط الحسااابية 4.076-4.173)
، 0.459، 0.532بقيماة داللاة بلغات علاى التاوالي )( 1.353-0.745 -0.628) على التوالي بلغت قيمة )ت( المحتسبة

( ممااا ياادل علااى عاادم معنويااة الفااروق فااي 0.05( علااى التااوالي وهااي اكباار ماان مسااتوى الداللااة المعتماادة البالغااة )0.180
( وهااو اصااغر ماان قيمااة 0.002( بمسااتوى داللااة )3.266االبعاااد باسااتثناء بعااد التمكااين اذ بلغاات قيمااة )ت( المحتساابة لااه )

ة المعتمدة مما يدل على معنوية الفروق لصاالح رؤسااء االندياة الرياضاية. اماا الفاروق فاي القياادة الرؤيوياة الكلياة فقاد الدالل
( وبلااااااا الوسااااااط الحسااااااابي للمنتااااااديات 10.199( بااااااانحراف معياااااااري قاااااادره )125.224) لألنديااااااةبلااااااا الوسااااااط الحسااااااابي 

  توى داللااةساا( بم1.448ارنااة بلغاات قيمااة )ت( المحتساابة )( وعنااد اجااراء المق6.515( بااانحراف معياااري قاادره )121.650)
 ( مما يدل على عدم معنوية الفروق.0.152قدره )

ويمكن ان تعزى هذه النتيجة الى االختالف بين هيكلية االندية والمنتديات  فالسالطات الممنوحاة لارئيس النادياة ال 
خطااوط الرئيسااية فااي العماال ويلبااي احتياجاااتهم وهاام لااديهم فهااو يحاادد لهاام التمكنااه ماان الاازامهم بالاادوام وفاارض رايااه علاايهم، 

 الحرياااة فاااي اختياااار طريقاااة التنفياااذ مااان حياااث كيفياااة التااادريب واوقاتاااه واسااالوب التعامااال ماااع الالعباااين ، اماااا فاااي المنتاااديات 
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مااان  فاألعضااااء هااام موظفاااون ملتزماااون بالااادوام الرسااامي وعلااايهم االلتااازام بتعليماااات المااادير، فقاااد ال يعطاااي المااادير مزيااادا
 الصالحيات حرصا منه على الزامهم بساعات العمل المطلوبة من كل موظف حكومي. 

 . االستنتاجات والتوصيات5

 االستنتاجات 5-1

 . يمتلك رؤساء االندية الرياضية والمنتديات صفات القائد الرؤيوي بدرجة متوسطة.1

، وال يتفقاااون حاااول االهاااداف فاااي ضاااوء الماااوارد المتاحاااة ونيحاااددلمنتاااديات علاااى ان رؤساااائهم . يتفاااق اعضااااء االندياااة وا2
الخطاط االساتراتيجية بماا بنساجم و الوضاع التنافساي ماع مثيالتهاا  وقادرتهم علاى تحدياد  توقعات كان كيفياة االداء امتالكهم

 من المنظمات األخرى .

الاى التعاقاد ماع المادربين  ونيساعو  بإشاباع حاجاات مادربي األلعااب الرياضايةورؤساء االندياة ومادراء المنتاديات   يهتم .3
نظامًا شااماًل لتحفياز المادربين  وليس لديهمشكاوى الالعبين واحتياجاتهم  وايجمعاال انهم ال  المتميزين في خبراتهم التدريبية

 على التطوير واإلبداع.

 حيح األخطاااء عنااد وقوعهاااصااالحيات تصاا ويمتلكااون بحريااة مناقشااة وتبااادل األفكااار مااع اإلدارة العليااا. العاااملينيشااعر . 4
 .ثقة عالية بقدرات االفراد  في العمل ملديهورؤساء االندية ومدراء المنتديات  

فاي حال النزاعاات التاي تحادث فاي  ونيتادخلو  ماع العااملين. هماخالق عالية فاي تعاامل رؤساء االندية والمنتديات يمتلك. 5
 العاملين.االعضاء وبين  بينهمهناك احترام متبادل هم و منظمت

وابعادهاا، باساتثناء وجاود فاروق معنوياة فاي   ياة والمنتاديات فاي القياادة الرؤيوياةداالن رؤسااء ال يوجد فروق معنوياة باين .6
 بعد التمكين لصالح االندية.

 التوصيات 5-2

 . تشجيع رؤساء االندية والمنتديات على االشتراك بدورات حول اساليب القيادة الرؤيوية.1

يكاون التنفياذ  رؤساء االندية ومدراء المنتديات وضع اكثر من خطة فاي ضاوء توقعااتهم للمتغيارات البيئياة حتاى ال. على 2
 ارتجاليا.

الااادورات االشاااتراك . علاااى االندياااة والمنتاااديات االهتماااام باااالالعبين وتشاااجيع المااادربين علاااى تطاااوير انفساااهم مااان خاااالل 3
 التدريبية.

 ندية ومدراء المنتديات من جهة وبين العاملين من جهة اخرى.تعزيز روح الثقة بين رؤساء اال. 4

 . ضرورة استمرار التعامل االخالقي بين القائد والعاملين في االندية والمنتديات.5

 على المنتديات توسيع صالحيات العاملين في المجال الرياضي فيما يتعلق بعملهم .. 6
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 المصادر
 واالجنبية المصادر العربية

( : مبااد  اإلحصااء والقيااس االجتمااعي ، عاامر للطباعاة والنشار، المنصااورة، 2007القصااص، مهادي محماد، ) -1
 مصر.

، الادار العلمياة الدولياة للنشار  1( : القيااس والتقاويم فاي التربياة وعلام الانفس ، ط2002أبو حويج ، مروان وآخران ) -2
 والتوزيع ، عمان.

 القياس والتقويم في التربية ، دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان( : مباد  1989سمارة ، عزيز وآخرون ) -3
( : اإلحصاااء للباحااث فااي التربيااة والعلااوم اإلنسااانية ، دار 2000عااودة ، احمااد سااليمان والخليلااي ، خلياال يوسااف ) -4

 الفكر، عمان.
المفتاي ، وآخارون  ( : تقييم الطالب التجميعي والتكويني ، ترجمة محماد أماين 1986بلوم ، بنيامين ، وآخرون ، ) -5

 ، مطابع المكتب المصري الحديث ، القاهرة  

 مطبعة نفحة  إخوان، دمشق، سوريا. ( : القياس والتقويم في التربية الحديثة،2001ميخائيل، امطانيوس، ) -6
 (: اثر اختالف حجم العينة وطول المقياس في الخصائص السايكومترية2005المياحي، امل اسماعيل ) -7

 لمقاييس الشخصية، اطروحة دكتوراه  ير منشورة، كلية التربية، جامعة بغداد. 
( : اسلوب البحث االجتماعي وتقنياته ، ليبيا ، بنغازي ، منشورات جامعة 1994الهمالي ، عبد هللا عامر ، ) -8

 .يونس
، الندوة العلمية spssئي (: تحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج االحصا2010الفرا، وليد عبد الرحمن ) -9

 للشباب االسالمي.
( : تحليل بيانات البحوث التقنية والتربوية واالجتماعية ، دار الفكر العربي 2000عالم ، صالح الدين محمود ) -10

 ، القاهرة . 
 ( : القياس والتقويم في العملية التدريسية ، المطبعة الوطنية عمان.1985عودة ، احمد سليمان) -11
 (:  البحث والتقويم التربوي ، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان1985وآخرون) الخطيب، احمد -12
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 المالحق
 (1الملحق )

 مقياس القيادة الرؤيوية بصيغته االوليةم/ استبيان آراء الخبراء حول صالحية 
 

 .................................................... المحترماألستاذ 
 السالم عليكم.. 

 في النية إجراء البحث الموسوم )مقارنة في القيادة الرؤيوية بين األندية والمنتديات في محافظة نينوى (   
ليهاا بالمصاادر العلمياة، ولكاونكم مان وقد تم إعداد اداة القيادة الرؤيوية اساتنادا إلاى أبعااد القياادة الرؤيوياة المشاار إ

 ذوي الخبرة العلمية  نرجو التفضل باإلطالع على األداة لبيان آرائكم  حول صالحية االداة في ضوء االتي :
 .صالحية المحاور والفقرات المنسوبة إليها.1
 .وضوح الفقرات.2
 .حذف واضافة وتعديل ما ترونه مناسبا.3
 يقترحها الباحث هي ) اتفق تماما ، اتفق ، اتفق إلى حٍد ما ،ال اتفق ، ال اتفق إطالقا (.مالئمة بدائل اإلجابة التي 4

مالحظاااة : ان المقيااااس ياااتم االجاباااة علياااه مااان اعضااااء الهيئاااات االدارياااة فاااي االندياااة والماااوظفين المختصاااين فاااي الجاناااب 
 الرياضي في المنتديات

 
        : التخصص                  : االسم والدرجة العلمية

 التوقيع              
 مع وافر الشكر واالمتنان

http://www.ccpace.com/
http://www.jaygary.com/visionary_leadership.shtml
http://ildc.net/visionary-leadership.htm
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 تحديد االتجــاهات: –أ 
هو بيان الرؤية بشكل كبير على ما يريد القائد إنجازه، والمستوى الذي يعمل فيه، فضاًل عن أن القائد يمكن أن يتصور رؤية 

جديدة ضمن المنطقة تمكن من تعظيم قدرة المنظمة للسيطرة على مستقبلها وقدرها وتأكيد اإلحساس  مستقبلية النجازات
باالتجاه. و بيان رسالة المنظمة فهو معني بإيصال إحساس معين من االتجاه ويحدد غرض المنظمة، في حين تتطلب مهمة 

 ن تنجزها .القائد بأن يضع األهداف التي هي نتائج محددة يريد من المجموعة أ
 العبارات ت

 الصفات االتية:( مدير المنتدى  يمتلك رئيس )النادي/
 المالحظات غير صالحة صالحة

    يضع اهداف قصيرة المدى وبعيدة المدى 1
    يمتلك توقعات كن كيفية االداء 2
    لديه رؤية متميزة تؤثر إيجابيًا في االنشطة  وعملياتها. 3
    تعزيز اإلبداع التنظيمي.تسهم رؤيته في  4
    من أولوياته االتجاه نحو التحسين المستمر في العمل. 5
    يوضح لنا رسالة المنظمة والغرض من وجودها 6
    يضع اهداف العمل استنادًا إلى متطلبات العاملين. 7
يحرص على أن تكون األهداف التنظيميـة واإلسـتراتيجية معلنـة  8

 ومفهومة للجميع.
   

    يضع جدواًل زمنيًا إلنجاز االهداف اإلستراتيجية. 9
    يحدد االهداف في ضوء الموارد المتاحة. 10
يحدد الخطـط اإلسـتراتيجية بمـا بنسـجم و الوضـع التنافسـي مـع  11

 مثيالتها من المنظمات األخرى .
   

 التركـيز على المستفيدين –ب 
ان المستفيد من الخدمات الرياضية هو الشخص الذي تتمحور حوله كافة األنشطة والجهود من أجل تحقيق رغباته وتحقيق 

 رضاه على طلب الخدمة مرات أخرى 
يــــتم التركيــــز علــــى الفعاليــــات الرياضــــية األكثــــر شــــعبية فــــي  1

 المنطقة.
 المالحظات غير صالحة صالحة

    بإشباع حاجات مدربي األلعاب الرياضية. يهتم 2
    يضع تحقيق حاجات الالعبين في أولويات اهتماماته. 3
ــــى فــــرص  4 يجمــــع شــــكاوى الالعبــــين واحتياجــــاتهم ويحللهــــا إل

 للتحسين.
   

    يختبر وبانتظام رضا الالعبين حول متطلبات اللعبة. 5
لمسـاعدتهم علـى التطـوير يوفر نظامـًا شـاماًل لتحفيـز المـدربين  6

 واإلبداع.
   

يقــّيم نتــائج التــدريب علــى نحــو جيــد فــي إطــار إنجــاز األهــداف  7
 التنظيمية.
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    يؤكد على أمان وسالمة الوظيفة وصحة مواقع العمل. 8
    يسعى الى توفير األجهزة المساعدة للمدربين في التدريب 9

    يهتم بالمواصفات القانونية للمالعب.  10
يســــعى الــــى التعاقــــد مــــع المــــدربين المتميــــزين فــــي خبــــراتهم  11

 التدريبية.
   

 التمكيـــن -جـ
وهو نوع من اإلدارة المفتوحة إذ يسمح التمكين بإشراك المستويات اإلدارية كافة بعمليات صنع القرارات وتشجيع العاملين على 

زالة العوائق الرسمية.   تحمل المسؤولية وا 
 المالحظات غير صالحة صالحة المعلومات الكافية التي يحتاج إليها األفراد في وظائفهم.يوفر  1
يحــرص علــى إطــالع العــاملين علــى جميــع المعلومــات الخاصــة  2

 بالمنظمة.
   

    يوفر قنوات اتصال سهلة وسريعة وفي جميع االتجاهات. 3
يمتلك العاملون المعلومات الكاملة عن رؤية المنظمة وغاياتهـا  4

 وأهدافها.
   

    يشعر الجميع بحرية مناقشة وتبادل األفكار مع اإلدارة العليا. 5
ــــد  6 ــــراد العــــاملين صــــالحيات تصــــحيح األخطــــاء عن ــــك األف يمتل

 وقوعها.
   

    لديه ثقة عالية بقدرات االفراد  في العمل. 7
يدرك بأن الرقابة المباشرة تحد مـن قـدرات األفـراد علـى االبتكـار  8

 واإلبداع.
   

    يتفهم وظائف العاملين ومكانتها كجزء حيوي في المنظمة.  9
    يشجع على تبني أفكار جديدة في العمل. 10
    يؤكد للعاملين على أن األخطاء هي فرص حقيقية للتعلم. 11
 القيــــم -د

فالقيادة المستندة على القيم، التي تعني تعريف القائد الذي  بمثابة "الميثاق األخالقي" ألية منظمة من المنظمات، القيم هي
يصال هذه القيم إلى المنظمة وتحويلها إلى صيغ رسمية، وهي قيم الصدق والعدالة  يحمل رؤية مستندة إلى قيم فضلى وا 

 والحيادية ومساعدة اآلخرين واالحترام المتبادل.
 المالحظات غير صالحة لحةصا يمتلك اخالق عالية في تعاملة مع العاملين. 1
    يعتمد على الموضوعية في تقييم العاملين. 2
    يوزع الحوافز بعدالة على العاملين. 3
    يؤمن بالشفافية في سياسة المنظمة الداخلية والخارجية. 4
    يستند على التغذية العكسية حول أداء العاملين. 5
تقــــدم العـــاملين يعرفهــــا  يســـتند علــــى معـــايير موضــــوعية فـــي 6

 الجميع.
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    يبحث باستمرار عن أفضل الطرائق ألداء األعمال. 7
    يتدخل في حل النزاعات التي تحدث في منظمتنا. 8
    يؤكد على الرقابة الذاتية في أداء الواجبات. 9

    يعمل على تنمية الشعور بالفخر كوننا أعضاء في المنظمة. 10
    هناك احترام متبادل بيننا وبين رئيس منظمتنا.  11

 
 (2الملحق )

 العبارات المحذوفة استنادا الى أراء الخبراء

تسلسل  البعد الذي تنتمي اليه العبارة
 نص العبارة العبارة

يحرص على أن تكون األهداف التنظيمية واإلستراتيجية معلنة ومفهومة  8 تحديد االتجاهات
 للجميع.

 يتم التركيز على الفعاليات الرياضية األكثر شعبية في المنطقة. 1 التركيز على المستفيدين
 يحرص على إطالع العاملين على جميع المعلومات الخاصة بالمنظمة. 2 التمكين
 يؤكد على الرقابة الذاتية في أداء الواجبات. 9 القيم

 (3الملحق )
 المحترم..السيد عضو )النادي/ المنتدى( 

نضع بين يديك استبيان عن سلوك )رئيس النادي/ مدير المنتدى( الذي تعمل فيه، لذا ارجو منكم االجابة بدقة 
 .( اما البديل الذي يتفق مع الواقعوموضوعية على عبارات االستبيان بوضع )

 العبارات ت
اتفق 
 اتفق تماما

اتفق 
الى 
 حدما

ال 
 اتفق

ال اتفق 
 اطالقا

      قصيرة المدى وبعيدة المدىيضع اهداف   .1
      يهتم بإشباع حاجات مدربي األلعاب الرياضية.  .2
      يوفر المعلومات الكافية التي يحتاج إليها األفراد في وظائفهم.  .3
      يمتلك اخالق عالية في تعاملة مع العاملين.  .4
      يمتلك توقعات كن كيفية االداء  .5
      في أولويات اهتماماته. يضع تحقيق حاجات الالعبين  .6
      يوفر قنوات اتصال سهلة وسريعة وفي جميع االتجاهات.  .7
      يعتمد على الموضوعية في تقييم العاملين.  .8
      لديه رؤية متميزة تؤثر إيجابيًا في االنشطة  وعملياتها.  .9

      يجمع شكاوى الالعبين واحتياجاتهم ويحللها إلى فرص للتحسين.  .10
      يجمع شكاوى الالعبين واحتياجاتهم ويحللها إلى فرص للتحسين.  .11
      يوزع الحوافز بعدالة على العاملين.  .12
      تسهم رؤيته في تعزيز اإلبداع التنظيمي.  .13
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اتفق  العبارات ت
 تماما

 اتفق
اتفق 
الى 
 حدما

ال 
 اتفق

ال اتفق 
 اطالقا

      يختبر وبانتظام رضا الالعبين حول متطلبات اللعبة.  .14
      العليا. يشعر الجميع بحرية مناقشة وتبادل األفكار مع اإلدارة  .15
      يؤمن بالشفافية في سياسة المنظمة الداخلية والخارجية.  .16
      من أولوياته االتجاه نحو التحسين المستمر في العمل.  .17
      يوفر نظامًا شاماًل لتحفيز المدربين لمساعدتهم على التطوير واإلبداع.  .18
      صالحيات تصحيح األخطاء عند وقوعها. يمتلك األفراد العاملين  .19
      يستند على التغذية العكسية حول أداء العاملين.  .20
      يوضح لنا رسالة المنظمة والغرض من وجودها  .21
      يقّيم نتائج التدريب على نحو جيد في إطار إنجاز األهداف التنظيمية.  .22
      لديه ثقة عالية بقدرات االفراد  في العمل.  .23
      يستند على معايير موضوعية في تقدم العاملين يعرفها الجميع.  .24
      يضع اهداف العمل استنادًا إلى متطلبات العاملين.  .25
      يؤكد على أمان وسالمة الوظيفة وصحة مواقع العمل.  .26
      يدرك بأن الرقابة المباشرة تحد من قدرات األفراد على االبتكار واإلبداع.  .27
      يبحث باستمرار عن أفضل الطرائق ألداء األعمال.  .28
      يضع جدواًل زمنيًا إلنجاز االهداف اإلستراتيجية.  .29
      يسعى الى توفير األجهزة المساعدة للمدربين في التدريب  .30
      يتفهم وظائف العاملين ومكانتها كجزء حيوي في المنظمة.  .31
      حل النزاعات التي تحدث في منظمتنا. يتدخل في  .32
      يحدد االهداف في ضوء الموارد المتاحة.  .33
      يهتم بالمواصفات القانونية للمالعب.  .34
      يهتم بالمواصفات القانونية للمالعب.  .35
      يعمل على تنمية الشعور بالفخر كوننا أعضاء في المنظمة.  .36

بما بنسجم و الوضع التنافسي مع مثيالتها من  االستراتيجيةيحدد الخطط   .37
      المنظمات األخرى .

      يسعى الى التعاقد مع المدربين المتميزين في خبراتهم التدريبية.  .38
      يؤكد للعاملين على أن األخطاء هي فرص حقيقية للتعلم.  .39
      هناك احترام متبادل بيننا وبين رئيس منظمتنا.  .40

 


