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 ملخص البحث

سسكفمسط الإيسدية لدى هدا البحث الى تدرا اا     اافدية الريس ية يع محسيظة كركاك  ًر
سسك ااتحسداف  من ايةة فظر اا سك هي تةس اادارية االتدرا ايى اافمسط الإيسدية لدى ًر
سسك اافدية اااتحسداف  الريس ية يع محسيظة كركاك اك لك المإسرفة بين اافمسط الإيسدية لدى ًر

( 13ايفة الاا ية فاامةس  حث المفةر الاقفع بطريإة المس  ايى الريس ية، افد است د  البس
( ا اا من اافدية الريس ية 11( من الميتمح الكيع ليبحث يمثيان  %1 14ا اا ابفسبة  

كاسيية ليمح  ةاااتمد ااستبسف( ا اا من ااتحسداف الريس ية يع محسيظة كركاك  11ا 
اتمف مدسلية البيسفسف أحقس يس من   ل الاسط البيسفسف بدد تاير اللراط الديمية ييم، 

استفتر البسحث  ا الحسسبع ااافحراا المديسرد االفسبة الم اية اا تبسر  ف( ااارتبسط البسيط 
سسكبسن اافمسط الإيسدية السس دب لدى  اافدية اااتحسداف الريس ية يع محسيظة كركاك ها  ًر

االى، يييم الفمط الديمإراطع امن ث  يييةس الفمط الفمط الإيسدية الحر التع يسكف بمرتبة ا
اك لك الى اد  اياد يرا   اف دالة احقس ية يع يميح اافمسط الإيسدية بين   عالاتافراط

سسك اافدية اااتحسداف الريس ية يع محسيظة كركاك   البسحث بتإدي  برفسمر تدريبع  اقىأًر
سسكالإيسدية  لفمسط الإيسدية لتاظيا  لفمسطف الريس ية لااع ممسرسستة  اافدية اااتحسدا لًر

 ااادارد من التطاير ااابدا  يع ميسل امية  الإيسدد  اتمكيفة ه ه اافمسط بفسايية 
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Research Summary 
   The research aims to identify the leadership styles with the heads of 
sports clubs in the province of Kirkuk, from the viewpoint of members of 
the administrative body and learn about leadership styles with the heads 
of sports federations in the province of Kirkuk, as well as a comparison 
between the leadership styles with the heads of clubs and sports 
federations. The researcher used the descriptive manner survey on a 
random sample of (50) members, and by (24.5%) of the total research 
community representing 25 members of sports clubs and (25) a member 
of the sports federations in the province of Kirkuk. And adopted the 
questionnaire as a means to collect data after the availability of scientific 
terms in it, and were treated statistically data through the arithmetic 
mean, standard deviation, percentage and t-test and simple correlation . 
The researcher concluded that the pattern is free driving more 
commonly used among the heads of sports clubs from the viewpoint of 
members of the administrative body in the province of Kirkuk, followed 
by the Democratic pattern and then followed Al-atoukrati style, and 
there is no significance difference in all leadership patterns. The 
researcher recommends providing a training program leading to the 
patterns of the heads of clubs and sports federations to the awareness 
of their practice patterns leading to employ these patterns effectively and 
enable them to development and innovation in their field and 
administrative leadership. 
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 :المقدمة-1
أدى التطار السريح ال د حدث يع ااافة اا يرب الى تحإي  فيسحسف يدسلة يع ميساف     

يع الافف الحس ر، الإيسدب الريس ية حتى اقل المر إلى أن أقب  الإيسدب اليراد دار حياد 
فتيية لفما كبير يع حي  المفظمسف، اتفا  أفلطتةس اتدإمدهس ممس يستدامع بسل رارب تايير 

  الماارد البلرية المفسسبة االمتمماايإة ااحتيسيسف امتطيبسف الدمل
ايدمل ر يس الفسدد اااتحسد الريس ع الفسي  لتحإي  أهداا  طتم برا  الفري ، اه ا     

يكان ايى تااقل تس  مح يميح الدسميين مدم، بةدا تفظي  الدمل، اتفسي   أنيتطي  مفم 
تق  يميدةس يع باتإة الفتسيسف التع يدمل لياقال إليةس، ل لك يةن اتبس   اليةاد، بحيث

اتدد الإيسدب فبا الدميية   سية الهمية لفيسحم يع اميم  اافمسط الإيسدية المفسسبة إيراك يع
، ا لك لن أهميتةس تفبح من كافةس تسرد يع يااف  الدمييسف اإلدارية كيةس، اإلدارية امفتسحةس

يتيدل اإلدارب أكثر ديفسميكية ايسايية، اتدمل أداب لتحإي  أهدايةس  يسلإيسدب أمر ا  فى افم 
لترليد سياك اليراد، اتدب ة فدراتة  اتفسي  يةاده ، اتفظي  أماره ، اتاييةم الايةة 

أن الإيسدب اي  اين لأفةس يع  لك لأن اإلدارب، إا  ا بياغ الهداا المرياب،القحيحة من أيل 
حداث  أن الإيسدب تتميز ان اإلدارب يع أفةس تت من افسقر المبسدأب، االتافح، ااابتكسر، اا 

 ،( 5888،03  طايل،   تغييراف، يسلإيسدب فلسط ديفسميكع يترك أثره الفسال يع اليةسز اإلدارد 
يسدب أقبحف مديسرقا يحدد يع  ا م فيس  أد تفظي  إدارد، اارتبط مفةا  اإلفتسيية كمس أن الإ

ًاسيم  ير  اقبرد،  تأتع (،1330،14يع الدمل بسياك الإس د، ابطبيدة الد فة بيفم ا بين مر
اافدية اااتحسداف  يع الدميية إلدارية إفيس  يع الإيسدب دار أهمية من الدراسة ه ه أهمية

 الإيسدية الفمسط تدزيزلهمية ه ه الدراسة أستع تمديفة كركاك امن فسحية ا ر الريس ية ب
االتأهيل  ال ديفة لدى ايفة البحث ا لك  بسلتدري  الفمسط امدسلية ، السس دب اإلييسبية
، امس ملكية   ايدسليتة  كفسكتة  ازيسدب ل دارين المدفاية الرا  مستاى ريح أيل من الإيسديين

بسن أد مفظمة ريس ية ابسرب ان كيسن ايتمساع مفتا  ي   ايرادا ايمساسف  البحث يتكمن
تدمل مدس لتحإي  امسل ار بسف ااهداا ملتركة، ايمثل الإيسدب اتبسدل المديامسف اااراك 
ااايكسر االملسار االمإترحسف اال طط االسيسسسف ا يرهس، يسافمسط الإيسدية ها مفتس  فيس  

سسك اافدية اااتحسداف الريس ية لةس  المفظمة، ااييم يتافا ًهس، اان اافمسط الإيسدية لدى ًر بإس
ًثر يع اداك سير المفظمسف الريس ية سيبس اا اييسبس، ايفدكس  لك ايى درية  دار كبير ام
تحإي  ااهداا الريس ية االثإسيية ااايتمساية يع الفسدد اااتحسد الريس ع التع من لسفةس 

ًالية الإس د يع تحإي  التكسمل بين اليااف  الدمل ايى تحإي  ا هداا الميتمح   امن   ل مس
التفظيمية ااافسسفية لتحإي  الفدسلية االاقال الى ااهداا بساتبسر الةدا الفةس ع ليإس د ها 
ًية بلكل اافدع من   ل فمط مدين من السياك يع ااطسر الظراا التع ياايةةس،  تحإي  ر
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هداا الدمل من   ل اليمساة أإيسدب " الدرية التع يفيز بةس الإس د مةمة ا االمإقاد بفدسلية ال
ايفبغع  .(533، 5818بحيث يحإإان ه ه ااهداا لر بتة  يع افيسزهس" اسلار، يإادهس،التع 

ايى الإسدب يع اافدية اااتحسداف الريس ية است دا  اافمسط الإيسدية المفسسبة االإسدرب ايى ااداك 
ًثر يع اييسد  يع تحإي  رسسلة اااهداا المفلادب، االدكس قحي ، ان ااسيا  الإيسدد ي

 اليا المفسس  ااداك المتميزليدسميين   
 امن هفس تبرز ملكية البحث من   ل ااس ية ااتية :

سسك اافدية الريس ية يع محسيظة  -  كركاك منمس الفمسط الإيسدية السس دب التع يمسرسةس ًر
  اادارية؟سك هي تةس ايةة فظر اا 

سسك ااتحسداف الريس ية يع محسيظة  -  كركاك منمس الفمسط الإيسدية السس دب التع يمسرسةس ًر
 ؟ ايةة فظر اا سك هي تةس اادارية 

سسك اافدية الريس ية  - هل تايد يرا   اف دالة إحقس ية يع الفمسط الإيسدية لدى ًر
امس اهداا   اإلدارية؛يةة فظر اا سك هي تةمس من ا  كركاك الريس ية بمحسيظةاااتحسداف 
سسك اافدية الريس ية يع محسيظة كركاك البحث يةع  تدرا اافمسط الإيسدية السس دب لدى ًر

سسك  من ايةة فظر اا سك هي تةس اادارية اتدرا ايى اافمسط الإيسدية السس دب لدى ًر
فظر اا سك هي تةس اادارية ااتحسداف الريس ية الفراية يع محسيظة كركاك من ايةة 

سسك اافدية اااتحسداف الريس ية يع محسيظة كركاك    امإسرفة بين اافمسط الإيسدية لدى ًر
 البحث واجراءاته الميدانية: منهجية-2
 المنهج البحث:  2-1

است د  البسحث المفةر الاقفع بسلسيا  المسحع لحل ملكية بحثم، كافم ي ك  طبيدة     
 حيةس  لمراد الملكية ا

 مجتمع البحث وعينته:  1-1
الميتمح ها " ميمااة الدفسقر ااايراد ال ين يفق  ايية  ااهتمس  يع دراسة مديفة أا     

، 1333ميمااة الملسهداف أا الإيسسسف التع ت  يمدةس من تيك الدفسقر "  أبا قسل ، 
دية اااتحسداف الريس ية يع ( ا اا الدسميين يع ااف134ألتمل ميتمح البحث ايى  (، ا 148

سسك اافدية اااتحسداف الريس ية كافة  المدفيين بسست دا   محسيظة كركاك، ت  استبدسد ًر
يدد ا تيسر ايفة البحث من ال طااف الر يسة يع يمح البيسفسف  ا  اممسرسة اافمسط الإيسدية 

( ا اا ابفسبة 13  ات  ا تيسر ايفة الاا ية فاامةس (،541، 1351االمديامسف  ميح ، 
( ا اا من ااتحسداف الريس ية 11( ا اا من اافدية الريس ية ا 11( يمثيان  1% 14 

 ( يا    لك 5يع محسيظة كركاك  االيدال رف   
 



312074-6032 :ISSN

 

61 
 

 ( يوضح عدد االندية واالتحادات الرياضية وعدد اعضائها الفعلية والعينة البحث1جدول رقم )

 أداة البحث:  2-3
(، االمكافة من 1353،511استدسن البسحث بسستمسرب ااستبسفة التع قممةس البسحث  فسقر،   
، عالاتافراطاف افمسط الإيسدية  الفمط الديمإراطع، الفمط ( يإرب المازاة ايى ث ثة ميس41 

الفمط الحر(، اامر ال د تطي  تكييا ه ه ااستمسرب لبي ة امل اافدية اااتحسداف الريس ية 
 يع محسيظة كركاك من   ل ايراكاف القد  االثبسف 

 الصدق:   2-3-1
يرهس يع الداب أا يع الحك  ايى قد  اا تبسر من اللراط ال رارية التع يفبغع تاا   

ق حية اا تبسر" اتكان الداب قسدفة إ ا مس فسسف يد  مس ا دف لمإيسسم" 
 Guiford,1950, 470 ،05،5888(   الراسسن) . 

ات  ا  س  المإيسس لة ا الفا  من القد  من   ل تدديل الفإراف اار ةس ايى ميمااة    
، إ  يدد اتفس  المحكمين فااس من أفاا  القد  حيتممن الم تقين الي ين اتفإاا ايى ق 

 ، اب لك اد المإيسس قسدفس مفطإيس (Stanly & Kennth, 1987, 109)الظسهر 
ابدد ال   اال براك اار ةس ايى ادد من الم تقين  بتدديل الفإراف ه ه ااستبسفة فس  البسحث

مكسفية اااتمسد اييةس لإيسس الحسلة بآرا ة  امإترحستة  أبدا الماايإة ايى ق حية ااستبسف ة اا 
 المراد فيسسةس اب لك ت  التحإ  من قد  استمسرب ااستبسفة 

 الثبات:  2-3-2
الثبسف يدفع اد  تغير ام مة الفرد  ياهريس بتكرار اا تبسر ايدبر افم إحقس يس ، بأفم    

 تيفة أد إن ثبسف اا تبسر يدفع مدسمل ارتبسط بين ا مسف اإليراد بين مراف إيراك اا تبسر الم
لغرا الحقال ايى (  ا 543، 1331إن اا تبسر ماثا  بم ايدتمد اييم الظسهر اآ ران، 

ااسدب اا تبسر اطريإة مدسمل الفسكرافبس  االتع  –الثبسف اسلية  ت  است دا  طريإة اا تبسر 
المإسلية االما ااية  تتمتح بأهمية  سقة كافةس تست د  يع حسس  مدسمل ثبسف اا تبسراف

اابسراف ااستبيسفسف التع تتطي  إيسبتةس اا تبسر من بين بدا ل متدددب اتكان دريتةس متدرية 
(، ييمس تمف ااسدب 5/3/1353ات  اا تبسر يع يا   ( ، 1334،114( مث   الفبةسن،1-5من  

س، ت  ا تيسره  بطريإة ( اداري51ايى ايفة فاامةس   سق ( يام15اا تبسر بدد يسقل زمفع فدرب  
الاا ية من ااا سك اادارية يع اافدية اااتحسداف الريس ية بمحسيظة كركاك من  سر  ايفة 

 عدد العينة البحث عضاء الفعليةعدد اال االتحاد  -عدد االندية  ت
 25 108 النادي الرياضي 12 5
 25 96 اتحاد الرياضي 28 1

 50 204 نادي واتحاد الرياضي 40 الميما 
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ا  بيغف فيمة مدسمل ثبسف ( اداريس لكل من اافدية اااتحسداف بلكل متسساد ، 3البحث باافح  
، ابة ا اايراك ( 854 3( ابطريإة ألفس كرافبس   185 3ااسدب ا تبسر   –بطريإة ا تبسر 

 فستدل ايى ان ااستبسفة تتمتح بثبسف اسلع اه ا يدكس اليادب الدسلية لةس  
 :  وصف المقياس بصورة النهائية 2-3-3
 ،عالاتافراطالفمط  الديمإراطع،( ابدسد هع  الفمط 0تكان مإيسس اافمسط الإيسدية من     

( ، اتكان 5رب كمس ما   يع الميح   ( يإ51( يإرب الكل بدد  41الفمط الحر( ات    
( بدا ل هع درية الماايإة  كبيرب يدا ، كبيرب ، 1اايسبة ايى يإراف المإيسس ايى اي   

( ايى 5، 1، 0، 4، 1متاسطة ، فييية ، فييية يدا( اي تسر الميي  احداهس اتحمل ااازان  
 التاالع 

يع حين ترااحف  (،111-41إيسس مس بين  ابة ا اايراك ااحقس ع ترااحف الدرية الكيية ليم 
 (  21-51الدرية الكيية لكل بدد مس بين  

( ابدسد ارتأى البسحث المز  الدلاا ع المفتظ  لفإراتةس كمس 0افظرا احتااك المإيسس ايى   
 (1ما   يع اليدال  

 قياديةترتيب فقرات االبعاد وارقامها ضمن المقياس النهائي النماط ال ( يبين2جدول رقم )

 
 : الوسائل اإلحصائية 2-4

   المتاسط الحسسبع، اافحراا المديسرد، الفسبة الم اية، ا تبسر  ف(، اارتبسط البسيط لبيرسان
 
 
 
 
 
 

 ترتيب الفقرات ضمن المقياس النهائي عدد الفقرات االبعاد ت

، 34،    31، 28، 25، 22، 19، 16، 13، 10، .، 4، 1 15 النمط الديمقراطي 5
3. ،40 ،43 

 35،   32، 29، 26، 23،  20، .1، 14، 11، 8، 5، 2 15 توقراطيو النمط اال  1
،38 ،41 ،44 

،  36، 30،33،  .2،  24،  18،21، 15، 12، 9، 6، 3 15 النمط الحر 0
39 ،42 ،45 
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 عرض نتائج االنماط القيادية السائدة لدى رؤساء االندية الرياضية ومناقشتها:  3-1
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والترتيب االنماط ( 3جدول )

 القيادية السائدة لدى رؤساء االندية الرياضية 

 
ااافحراا المديسرد ( 41 11( بيغ الاسط الحسسبع لفمط الديمإراطع  0ف حظ من يدال     
( ابسلترتي  الثسفية ، بيفمس بيغ الاسط الحسسبع لفمط % 08 00( بسلفسبة الم اية  34 2 

( ابسلترتي  الثسلثة ، % 13 01لفسبة الم اية  ( بس85 2ااافحراا المديسرد  ( 14الاتافراطع 
( بسلفسبة الم اية 82 3ااافحراا المديسرد  ( 34 13 يبيغ امس الاسط الحسسبع لفمط الحر

ًكد ه ه الفتيية بسن اافدية الريس ية يع محسيظة كركاك % 38 04  ( ابسلترتي  ااالى ، ي
ع، الحر( بلكل متإسر ، الكن يسك الفمط يست دمان اافمسط الث ثة الديمإراطع، الاتافراط

الحر بسلترتي  ااالى االفط الديمإراطع بسلترتي  الثسفية االفمط الاتافراطع بسلترتي  الثسلثة  
اميم يع  ي   انمن الدمييسف اإلدارية التع ي طط ا يفظ   الإيسدب يزك هس ايدزا البسحث ان 

يع اافدية الريس ية يةتمان بأفممسط ين سدب المتميز تاييم اليراد ا تحفيزه  اي بة ، افيد الإم
ايتد ل       السيماك التع تظةر يع تقريسف الفمرد، يفيد الإمس د يتقرا يمع الافمسف المفسسبة 

بأسيما  يدسل ا لك يع الافف المفسس  يع ات مس  الإراراف القس بة االسييمة، ايرى البسحث ان 
تغيير ايقد  اإلبإسك ايى الفمط ااحد مفةس امن القد  التكةن الإيسدب ظسهرب ديفسمية دا مة ال

بفمط فيسدد يدسل اطريإة مثيى يع الإيسدب لن ليس هفسك مفةر أمثل يع يميح مراي  الحيسب 
 533الدميية ااادارية ايفسس  يميح الظراا، افية مس فيد فمطس ديمإراطيسق ااتافراطيسق اا حرا 

ًثر ييةس ي  ق ان ،لن الإيسدب هع اميية مدإ % دب فظراق لتدا ل الداامل االمتغيراف التع ت
ًديةس  تأثير  برب الإس د السسبإة االظراا السس دب ال قية الإس د امتطيبسف المةس  التع سي

 ه ا االةدا ال د سيحإإم من دان ابث بسلفظس  اا   ل بأمن اايراد االفسدد الريس ع، امن
ًثر أن يستطيح ل دا ها الفدسل الإس د فيد اإلطسر ًاسيم ايى يتأثر اي  زيسدب يع يسسه  بلكل مر
 ( 1354،55سيسر،الهداا المطيابة   لتحإي  لدية  المدفاية اريح الرا  ايدسليتة  أفلطتة 

 النمط ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الترتيب المئوية

 الثانية % 33.39 04.. 55.48 الديمقراطي 5
 الثالثة % 32.50 91.. 54 األوتوقراطي 1
 االولى % 34.09 .6.9 56.64 الحر 0
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اك لك يدزا البسحث حقال الفمط الحر ايى المرتبة ااالى بس  مستاى ف ا  اال برب 
ية يع اافدية الريس ية لداك مةسمة  ااايبستة  بقارب المتراكمة افسبيية اا سك الةي سف اادار 

 ييدب ايدسلة   
 عرض نتائج االنماط القيادية السائدة لدى رؤساء االتحادات الرياضية ومناقشتها: 3-2

( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهيمية النسبية والترتيب االنماط 4جدول )
 ؤساء االتحادات الرياضية القيادية السائدة لدى ر 

ااافحمراا الميممسرد ( 41 11إراطع  ( بيممغ الاسمط الحسممسبع لمفمط الممديم4ف حمظ مممن يمدال      
( ابسلترتيمممم  الثسلثممممة ، بيفمممممس بيممممغ الاسممممط الحسممممسبع لممممفمط % 35 00( بسلفسممممبة الم ايممممة  12 1 

( ابسلترتي  الثسفية % 51 00( بسلفسبة الم اية  22 1ااافحراا الميسرد  ( 53 11ااتافراطع 
( بسلفسمممبة الم ايمممة 52 2يمممسرد  ااافحمممراا الم( 14 13 يبيمممغ ، اممممس الاسمممط الحسمممسبع لمممفمط الحمممر

ًكمد همم ه الفتييمة % 11 00  ن ااتحممسداف الريس مية يممع محسيظمة كركمماك أ( ابسلترتيم  ااال ، ي
يسممت دمان اافمممسط الث ثة الممديمإراطع، ااتممافراطع، الحممر( بلممكل متإممسر ، الكممن يممسكف الممفمط 

الديمإراطع بسلترتي  الثسلثة   ايمرى الحر بسلترتي  ااال االفط ااتافراطع بسلترتي  الثسفية االفمط 
سممسك ااتحممسداف الريس ممية يسممت دمان يميممح اافمممسط الإيسديممة اكممل  حسمم  ماففممم، بالبسحممث ان ًر

ًاسمين لم لك كسفمف يدسليمة  ان تركيبة الإيسدب يع حد  اتةس هع ابسرب ان رسمسلة بمين المر يس االمر
سمسك ااتحم  التمع الدمييمة همعاالإيمسدب  الريس مية،سداف ه ه الرسمسلة مرهافمة بمسلفمط التمع يتبفمسه الًر

 تحإيم  فحما قمسدفة بر بمة لمديدة  أيرادهمس سمياك بتاييمم مفظممة يمسامة أيمراد ممن يمرد ييةمس يإما 
 ( 5881،51 ا اد، بيفة  ملترك هدا
ا  تلير الفظرية ال ط المسمتمر يمع الإيمسدب بسفمم لميس هفمسك فممط فيمسدد ااحمد يمكمن اسمت دامم    

اافسف اافمس الفمط الإيمسدد الفدمسل هما الم د يمت ك  ايتكيما ممح المافما، بمدفمى بفيس  يع كل ا
سمميم االةممدا  ان السمياك الإس ممد الفدممسل همما المم د يس مم  بسااتبممسر فممدراف الإس ممد بففسممم افممدراف المًر
المراد تحإيإم  اه ا يدفع بسن الإس د يي  ان اي تسر فمطس ديمإراطيس اا ديكتستاريمس اا حمرا، اافممس 

 يي  ان يكان مرفس بدرية كسيية لكع يت ك  مح المافا الإيسدد 
سمسك ااتحمسداف الريس مية ايدماد سمب      ايرى البسحث ان الفمط الحر ها الفمط السس د لدى الًر

 لممممك افممممم يتمسلممممع مممممح مسممممتااه  الدسليممممة اال بممممرب الدفيإممممة يممممع الميممممسل اميةمممم  كممممافة  مممممن  اد 

المتوسط  النمط ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 الثالثة % 33.01 .5.8 54.84 الديمقراطي 5
 الثانية %33.12 ...5 55.16 االتوقراطي 1
 االولى % 33.85 .1.. 56.24 الحر 0
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ا همم  مممن ااسممسس ممسرسممين لةمم ه أبساتحممسداف الريس ممية اا تقممس  اال بممرب يممع ميممسل اميةمم  
ًدد فد الفمط الحر( بة ا ال  ا  بستحسداتة  اليدبة ال سقة   الظراا تحإإف إ ا ييدب فتس ر إلى ي

 االحقمال الل قمع االتميمز اابتكمسر ايى  لك يليح ا  ،الإس د لدى الإيسدية االمةسراف المفسسبة
  اد ممن الإس مد مدةم  يتدسممل الم ين اليمراد مسمتاى ايمى لمفمطا هم ا فيمس  يدتممدا  ال بمرب، ايمى

 ( 28-22، 5881الدسلية  سسل  اا ران ، االديمية الدإيية ال برب االمستايسف
عرض نتائج مقارنة االنماط القيادية لدى رؤساء االندية واالتحادات الرياضية  3-3

 ومناقشتها:
المعيارية واالختبار )ت( النماط القيادية  ( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات5جدول ) 

 السائدة لدى رؤساء االندية واالتحادات الرياضية 

( 31 3( الى اد  اياد يرا   اف دالة احقس ية افد مستاى  1تلير الفتس ر يع اليدال     
ااتحسداف الريس ية من ايةة فظر ااا سك الةي ة يع الفمط الإيسدب الديمإراطية بين اافدية ا 

( ، ابمستاى 438 3اادارية يع محسيظة كركاك استفسدا ايى فيمة  ف( المحتسبة ا  بيغف  
 (   345 3الدالة  

( يع الفمط الإيسدب 31 3اك لك الى اد  اياد يرا   اف دالة احقس ية افد مستاى    
داف الريس ية من ايةة فظر ااا سك الةي ة اادارية يع بين اافدية اااتحس ةالاتافراطي

( ، ابمستاى الدالة 181 3ا  بيغف   ،محسيظة كركاك استفسدا ايى فيمة  ف( المحتسبة
 3 113  ) 
( يع 31 3ايع ففس اليدال ف حظ الى اد  اياد يرا   اف دالة احقس ية افد مستاى    

حسداف الريس ية من ايةة فظر ااا سك الةي ة اادارية يع الفمط الإيسدب الحرب بين اافدية ااات
( ، ابمستاى الدالة 133 3محسيظة كركاك استفسدا ايى فيمة  ف( المحتسبة ا  بيغف  

 3 141  ) 

يالوسط الحساب المتغيرات  
االنحراف 
 المعياري

نسبة  اختبار )ت(
 االحتمالية

الفمط 
 الديمإراطع

 5.872 54.840 االتحادات
0.469 0.641 

 7.042 55.480 االندية

الفمط 
 عالاتافراط

 5.771 55.160 تحاداتاال 
0.592 0.556 

 7.911 54.000 االندية

 الفمط الحر
 7.178 56.240 االتحادات

0.200 0.842 
 6.975 56.640 االندية
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ايرى البسحث ان سب   لك ربمس يداد الى فمطية الدمل يع اافدية اااتحسداف الريس ية اا    
ًه ف الديمية  ير ربمس تإسر  بين ااا سك اافدي ة اااتحسداف من حيث ال برب االثإسية االم

اا يرا يمكن الإال بسن اافدية اااتحسداف الريس ية ي  دان تحف ففس اللراط   لك،
 االتدييمسف المتبدة من فبل الحكامة االيةسف المرتبطة بةس ه ه المًسسسف الريس ية    

 الخاتمة: -4
سسك اافدية  استفتر البسحث من   ل ه ه    الدراسة ان فمط الإيسدب الحرب اكثر است دامس لدى ًر

الريس ية من ايةة فظر اا سك الةي ة اادارية يع محسيظة كركاك يييم الفمط الديمإراطع امن 
سسك عالاتافراطث  يييةس الفمط    ابيفف الفتس ر ان فمط الإيسدب الحرب اكثر است دامس لدى ًر

ايةة فظر اا سك الةي ة اادارية يع محسيظة كركاك يييم الفمط ااتحسداف الريس ية من 
الى اد  اياد يرا   اف دالة  ااتافراطع امن ث  يييةس الفمط الديمإراطع  ااظةرف الفتس ر

، الحرب( ةالاتافراطياحقس ية بين اافدية اااتحسداف الريس ية يع اافمسط الإيسدية  الديمإراطية، 
 ك الةي ة اادارية يع محسيظة كركاك من ايةة فظر ااا س

سسك اافدية اااتحسداف الريس ية لااع  لفمسطاياقع البسحث تإدي  برامر تدريبية  الإيسدية لًر
الإيسدية لتاظيا ه ه اافمسط بفسايية اتميكيفة  من التطاير ااابدا  يع  لفمسطممسرسستة  

التدريبية بةدا تفمية مةسراف الإيسدية اتبس  ميسل امية  الإيسدد ااادارد  ا رارب اإد داراف 
           افمسط ادارية يدسلة  اايراك مزيد من الدراسسف حال اافمسط الإيسدية يع المحسيظسف اا رى 

سسك  لفمسطكسية اليااف  ااييسبية  اا رى  اتدزيزايع المًسسسف الريس ية  الإيسدية لدى ًر
 فحا تيف  مسسا ةمس  تاييةة الاافدية اااتحسداف الريس ية 
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 استمارة االستبانة 
 الفسدد / ااتحسد الفراع                       المحتر  السيد ا ا الةي ة اادارية يع

 تحية طيبة 
تقييم االنماط القيادية لدى رؤساء االندية و االتحادات يع الفية ايراك البحث الماسا  " 

" الكافك  من  الرياضية من وجهة نظر اعضاء الهيئة االدارية في محافظة كركوك المركز
ي ح البسحث بين ايديك  يإراف ه ا  مبسلر،اتحسدك ( بلكل  المتدسميين مح ر يس  فسديك /

اي  مس ترافم مطبإس ايتاير يع سياكيسف  ايى المإيسس راييس ااط   اييةس ااايسبة بدفة
 المفسسبة، ايمسااافمسط المست دمة لديم ا لك با ح ا مة  /( أمس  كل ابسرب اتحف اايسبة 

  المحسيظةيمع ا دمة ليحركة الريس ية يع البحث الد ل رااه ه المديامسف ان 
 أس  الفسدد / ااتحسد الفراع                                                                                    

 البسحث                         
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 الفقرات ت
كبيرة 
 جدا

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة

5 
ااع الر يس فدراف ااداريين افد تازيح الاايبسف ير 

 ايية 
     

      يتإيد الر يس بحريية الفظمة االتدييمسف 1

0 
يااي  الر يس ايى السسلي  التع ي تسرهس ااداريين 

 افيسز أامسلة 
     

      يليح الر يس ااداريين ايى اابدا  4

1 
مديفة من  ييز  الإس د يميح ااداريين بمستايسف

 الداك
     

3 
يتإبل الر يس أد تغير يإترحم ااداريين يع أسيا  

 الدمل
     

      يليح الر يس المفسفلة اليمساية اسسلي  الدمل 2
      الإس د المفسفلة اتبسدل اآلراك م يدة ليافف يدد 1
      يتأثر الر يس اسدب بر بسف ااداريين 8
      ن يع الت طيط الدمليلرك الإس د ااداريي 53

55 
يحر  الإس د ايى ان يكان ها المتحدث الرسمع 

 بسس  ااداريين
     

51 
يدطع الإس د ااداريين استإ لية مفرطة يع ممسرسة 

 مةسمة 
     

      يلسرك الإس د ااداريين يع المفسسبسف اايتمساية 50

يتردد الر يس يع إاطسك أد فا  من الحريسف  54
 دسميينلي

     

      يتسسهل الإس د مح الدسميين المإقرين يع أامسلة  51
      يطر  الإس د أيكسره ايى ااداريين لمفسفلتةس 53

52 
يإ ع الر يس حيزا من افتم يع مفسفلة تفقي ف 

 ملك ف الدمل
     

      يفاا الإس د كل ق حيستم اإلدارية ل داريين 51
      اريين كثيرا من التغ ية الرايدةياير الإس د ل د 58

13 
ياز  الإس د الاايبسف ايى ااداريين دان مرااسب 

 لإدراتة 
     

      يدتإد الر يس ان اإلدارب لديةس حيال يسهزب 15

11 
يليح الر يس ااداريين ايى ابداك ارا ة  يع 

 الدمل اتففي ه ت طيط
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10 
لتع يي  التففي  ي ح الإس د  طة الدمل االكيفية ا

 بةس
     

      يتردد الر يس اسدب يع ات س  الإراراف 14
      يبسدر الإس د بتفايا بدا ق حيستم 11
      دان استلسرب ااداريينمن يتقرا الإس د  13
      يتيف  الإس د التد ل يع حل الفزااسف بين ااداريين 12
      يحر  الر يس ايى تفسي  يةاد الدسميين 11

يدتمد الإس د ايى أسيا  اامر االفةع يع تدسميم  18
 مح ااداريين

     

03 
يترك الإس د ل داريين الاايبسف التع تتفسس  

 افدراتة 
     

      الر يس ليملك ف ايى افةس متيددب يفظر 05
      يسدى الر يس الى تطبي  تدييمستم بح اييرهس 01
      ة ملك ف الدمليتةر  الإس د من مااية 00
      يتبفى الر يس اافتراحسف الةسدية من الدسميين 04
      يتالى الإس د بففسم حل الملك ف االبف ييةس 01

03 
يسم  الإس د بسايتةسد الل قع ل داريين يع حل 
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