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امللخص:
يهدف البحث اىل  :التعرف على مستوى أمراض القيادة لدى رؤساء األندية الرياضية يف إقليم كوردستان العراق وأياً من األمراض أكثر
شيوعاً من وجهة نظر أعضاء اهليئات اإلدارية  .مت استخدام املنهج الوصفي باالسلوب املسحي واالرتباطي ملالئمته وطبيعة البحث ،
واشتمل جمتمع البحث على اعضاء اهليئات اإلدارية باألندية الرياضية يف إقليم كوردستان العراق والبالغ عددهم (  ) 612عضو ميثلون
(  ) 102نادي رياضي مبوجب كتاب صادر عن املديرية العامة للرياضة يف أقليم كوردستان املرقم (  ) 1293بتاريخ
 2021/12/23يف حني تكونت عينة البحث الرئيسية من

(  ) 428عضو هيئة إدارية يف األندية الرياضية املشاركة يف نشاطات

األحتاد الكوردستاني لكرة القدم وهم ميثلون (  ) 67نادي رياضي يشكلون نسبة ( ) % 65.68موزعة على الدرجات ( املمتاز ،
االوىل  ،الثانية )  ،واشتملت اداة البحث على اعداد استبانة ألمراض القيادة لرؤساء األندية الرياضية واستخدم الباحثان الوسائل
االحصائية التالية ( النسبة املئوية  ،الوسط احلسابي  ،االحنراف املعياري  ،معامل االرتباط البسيط  ،معامل الفاكرونباخ  ،معامل
االرتباط بريسون  ،معامل التحديد )  .من خالل هذه النتائج توصل الباحثان اىل عدة استنتاجات أهمها  _1:تباينت مستويات أمراض
القيادة لرؤساء االندية الرياضية بني منخفضة ومتوسطة  _2تعاني األندية الرياضية من بعض األمراض القيادية اليت تؤثر بشكل
سليب على تنفيذ املهام والواجبات بصورة مثلى .واوصى الباحثان بعدة توصيات أهمها  _1 :اإلهتمام مبفهوم األمراض القيادية يف
األ ندية الرياضية من خالل إعتماد قيادة حكيمة تشجع إقامة أجواء عمل إجيابية تستند على جوانب معرفية وعلمية يف تنفيذ براجمها
وسياساتها -2.االهتمام بالعالقات االنسانية داخل االندية بني رئيس النادي واالعضاء وذلك من اجل خلق جو اجيابي فعال يشجع
على زيادة العمل واالنشطة املختلفة .
الكلمات الدالة  :األمراض القيادة  ،رئيس النادي  ،أعضاء اهليئات اإلدارية  ،النادي الرياضي .
 -1التعريف بالبحث
 –1-1املقدمة وأهمية البحث :
تعد املمارسة الرياضية بأنواعها املختلفة نشاطات إنسانية متميزة ،
األمر الذي جعل الدول جتتهد يف إدارة احلركة الرياضية وتتسابق يف
تنسيق مساراتها وتقديم خمتلف أنواع الدعم لتنفيذ فعالياتها وبراجمها
 ،فقد تركز اهتمام الدول باملنظمات الراعية للشباب الرياضيني  ،كونهم
ميثلون األمل املنشود والثروة احلقيقية لقيادة املستقبل  ،وتربز يف
العراق من بني هذه املنظمات األندية الرياضية كمنظمات عريقة ذات
قاعدة قوية وفعالة يف تنشيط األوجه املختلفة للربامج الرياضية
والرتوحيية والتنافسية  ،إذ ساهمت يف تعزيز التقدم الرياضي وتطوره
من خالل اعداد الرياضيني مبختلف املستويات واستثمار الطاقات

واملواهب الرياضية فضالً عن أهدافها السامية األخرى املتمثلة يف رعاية
الشباب واحلفاظ عليهم كمورد اسرتاتيجي نوعي يدعم اجلهات الرياضية
بكافة تصنيفاتها .
ويشري ( معمار  ) 2016 ،أن رؤوساء األندية الرياضية الذين ميثلون
قمة اهلرم يف اهليكل التنظيمي للنادي الرياضي وهم مسؤولون مهني ًا
وأخالقياً عن استخدام أمناط قيادية حديثة تتيح فرص أفضل للتفكري
حباضر ومستقبل هذه األندية والتحسني املستمر بعملها وهيئاتها العامة
من خالل تنمية املالكات البشرية العاملة يف هذه األندية من إداريني
ومدربني والعبني والتأثري املباشر يف انشطة هذه األندية  ،فاجلميع
يدرك أهمية القائد يف مسرية أي إجناز أو تطور  ،لكي يكون املرؤس
قائداً  ،معلماً  ،مدرباً جيداً عليه خلق تطوراً كامناً يف نفوس االخرين
والقائد يستطيع ويف هذا العصر أن خيلق توازناً بني عمله يف اإلدارة
417

صاحل  ،ادريس حسني و عزيز ،خالد حممود  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 10:العدد ، 2:ص  ، 441 -417خزيران.2022 -

الرياضية ومهامه االخرة وعائلته وذلك عن طريق استخدام التواصل
املستمر فيما بينهم عن طريق االدوات املتطورة يف عصرنا مثل
الكومبيوتر والتلفون لتوفري واجياد التوازن  ،وان يتجاوز حدود الصداقة
اكثر مابني املشاركني ويوسعها يف جماالت اخرى وتكوين شبكة
اجتماعية واسعة لتحقيق اهداف املنظمة وتطوير العمل االداري  ،وهنالك
خصال جيب ان يتحلى بها القائد يف جماالت عدة منها ( إدارة الوقت ،
العالقات اإلنسانية  ،التواصل  ،اختاذ القرار ،واجلوانب الفنية
والشخصية) وهذه اخلصال إما تكون إجيابية فينجح القائد ومن حوله
 ،أو السلبية فتتحول إىل أمراض فيصبح القائد عليالً ويشل من حوله
وميرضه  ،من خالل املمارسات اليت ترتبط باجملاالت السلوكية او
االنشطة االساسية اليت ميارسها القائد يف مهامه القيادية  ،حيث ينجم
عنه آثار سلبية عديدة تتفاوت شدتها تبعاً حلجم االصابة اليت أملت بها
القائد  ،إن تلك االمراض حتد من قدرة رئيس النادي على ممارسة مهامه
بكفاءة وبالتالي تشل من فعاليتها خاصة اذا مل يتم الكشف عن تلك
االمراض يف الوقت املناسب  ،اذا يتم االنتباه واالهتمام الكافيني بها
فإنها تستمر يف التضخم اىل احلد الذي يصعب من السيطرة عليه وهذا
ما يطلق عليه تسمية أمراض القيادة  ،وتسعى هذه الدراسة اىل شرح
وتقييم مجيع االبعاد اليت مت اختاذها بصورة متكاملة واآلثار الذي احدثه
هذا البحث يف مدى رضى اعضاء اهليئات االدارية  ،وعليه فأن تقييم
هذه التجربة وابرازها تكسي اهمية بالغة يف الوقت الراهن كون العديد
من املؤسسات الرياضية تعاني من هذه االمراض .
( الساملي Leberman, S., & Palmer, ) 2 ،2020،
(https://ila.io/ji01i ,) ) F. (2009, 313-321).

 2 _1مشكلة البحث :
تتضاعف مسؤولية اهليئات اإلدارية لألندية الرياضية لكون هذه األندية
تعمل بتماس مباشر مع شرحية الشباب واليت تشكل نقطة فاصلة
وحتول جوهري يف نهضة وتقدم اجملتمع  .ومبا أن هيكلية اهليئة اإلدارية
يف أي نادي رياضي تتألف من ( رئيس ،نائب الرئيس ،أمني السر،
األمني املالي ،األعضاء ) وتتفاوت مهامهم وصالحياتهم وواجباتهم تبعاً
لقانون األندية الرياضية رقم ( )18لسنة  1986وأيضاً حسب النظام
الداخلي للنادي  ،ويعد جناح النادي الرياضي يف حتقيق أهدافه نامجاً
عن جناح هيئته اإلدارية يف تعاونها وانسجامها وتنفيذ أعماهلا على أكمل
وجه  .وبالنظر للخربة امليدانية والعملية والعلمية للباحثان من خالل
عملهما يف ميدان اللعب والتدريب واإلدارة يف األندية الرياضية على مدى

أكثر من (  ) 30عاماً حيث الحظا وجود بعض أمراض القيادة لدى
البعض من رؤساء األندية الرياضية وتتفاوت نوعية ومستوى هذه
األمراض مابني رئيس نادي وآخر وبالشكل الذي يؤثر على عمل أعضاء
اهليئة اإلدارية  ،حيث لوحظى أن هناك سلوكيات غري مناسبة وحاالت
مستمرة ومتزايدة من التصرفات السلبية غري املرغوبة يف العمل اإلداري
للنادي الرياضي مما خيلق جو نفسي غري مقبول بني األعضاء العاملني
وحالة من عدم الراحة يف العمل  ،وتزداد املخاوف من تفاقم هذه
السلوكيات غري الرياضية وبالتالي يؤثر سلباً وينعكس على مستوى
اداء الالعبني وتنخفض مستويات نتائجهم الرياضية .
عليه ترتكز مشكلة البحث يف التساؤل اآلتية :

 -1مامستوى أمراض القيادة لدى رؤساء األندية الرياضية ؟ وهل
هنالك تركيز فيها على أبعاد دون أخرى ؟

وتكمن أهمية الدراسة كونها من الدراسات السباقة يف حتليل أمراض
القيادة وابعادها لرؤساء االندية الرياضية من وجهة نظر اعضاء اهليئات
اإلدارية يف إقليم كوردستان العراق  ،وتشخيص هذه االمراض والعمل

 3 _1أهداف البحث :
يهدف البحث إىل :

على معاجلتها لتحسني االداء القيادي لرؤساء األندية وإبراز وتعزيز
عملهم الرياضي مع بقية االطراف واجلهات العاملة يف املؤسسة الرياضية

إقليم كوردستان العراق من وجهة نظر اعضاء اهليئات االدارية .

لتطوير مستوى هذه األندية الرياضية كافة  ،وتزداد اهمية البحث من
خالل مايرمى اليه تقييم امراض القيادة لرؤساء االندية واليت ميكن
االستفادة منها يف حتديد االمراض االكثر شيوعاً بني رؤساء االندية
الرياضية  ،فمن خالل النتائج هذه الدراسة ميكن إبراز وحتديد هذه
األمراض القيادية للوقوف عليها ومعرفة نقاط ضعفها والعمل على
تالفيها يف املستقبل لزيادة االنسجام وتوفري جو مالئم ألعضاء اهليئات
اإلدارية لبناء منظمات رياضية تتحلى بالتوازن التنظيمي واالستقرار
يف العمل اإلداري  ،وكذلك ستفتح هذه الدراسة خط الشروع يف احباث
دراسية متقدمة تتناول منظمات ومؤسسات رياضية اخرى .

 _1إعداد استبانة ألمراض القيادة لدى رؤساء األندية الرياضية يف
 _2التعرف على مستوى أمراض القيادة لدى رؤساء األندية الرياضية
يف إقليم كوردستان العراق وأياً من األمراض أكثر شيوعاً .
 4-1جماالت البحث :
1-4-1

اجملال البشري  :أعضاء اهليئات اإلدارية لألندية الرياضية

يف إقليم كوردستان  -العراق .
1-4-2

اجملال املكاني  :مقرات األندية الرياضية يف إقليم

كوردستان  -العراق .
 1-4-3اجملال الزماني  :ابتداً من  2021/10/20ولغاية
. 2022/5/8
 5 _1حتديد املصطلحات :
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 1-5-1التقييم :

حيقق جناح املنظمة  ،ورضاهم يف نفس الوقت  ( .الدمرداش ،2001 ،

عرفها (الطشالن  ) 2018 ،بأنه ((عملية قياس االداء ومقارنة النتائج
املتحققة بالنتائج املستهدفة ومدى حتقيق االهداف وتنفيذ اخلطط

 ، )174ومبا ان مزايا القيادة اجليدة وفهمها قد جذبت األنتباه للعمل

واختاذ القرار لتحسني االداء))  ( .الطشالن ) 210 ، 2018 ،
 2-5-1أمراض القيادة :

عرفها ( البابا فرنسيس  )15بأنها (( جمموعة من األمراض املنهكة
مبا يف ذلك الغطرسة والتعصب وقصر النظر والتفاهة  ،وعندما اليتم
عالج هذه األمراض اليت تصيب القادة فإن املنظمة نفسها سوف

تضعف )) ( )Gary,Hamel,2015,1
ويعرفها الباحثان اجرائياً (( بأنها األمراض اليت حتد من قدرة رئيس

العاملي بسبب الدور املهم هلا وحتتاج اىل توفري الثقة بني القيادة
واملرؤوسني ومن الناحية االخرى فأن هذه الدراسة ترتكز بشكل
جوهري وتهدف وتساند اىل توفري اخللق والثقة املتبادلة بني القائد
واملرؤوسني ووجود هذه السمات ستؤدي اىل النجاح وستكون هناك
استجابة اجيابية لألعضاء ألداء مهامهم اكثر مما هو متوقع ( Ruiz, .
P., Ruiz, C., & Martinez, R. 2011, 587591).
ويرى الباحثان أن أمراض القيادة لرؤساء األندية الرياضية تظهر حني
يفشلون من أداء تلك املهمة على النحو واملستوى املطلوب  ،فمن

النادي الرياضي على ممارسة أعماله ومهامه بكفاءة وعلى النحو
املطلوب مما يؤثر ذلك على عمل ومتاسك واستقرار اهليئة اإلدارية
للنادي ))

املفرتض وجود عناصر مسؤولة عن هذا الفشل تسمى بأمراض القيادة
اإلدارية  ،وتتمثل أهمية تناوهلا كونها تصيب جهاز التحكم يف النادي ،
فتحد من قدرة القيادة على ممارسة مهامها بفعالية وكفاءة .

 1_2االطار النظري

 2-1-1-2أنواع أمراض القيادة :
أوالً  :أمراض خاصة بإدارة الوقت :
أ -اإلستغراق يف التفاصيل :على القائد أو رئيس النادي أن يضع موازنة

 1_1_2أمراض القيادة
 2_1_1_2مفهوم أمراض القيادة :

تعرف  :بأنها أمراض حتد من قدرة القيادة على ممارسة أعماهلا ومهامها
بكفاءة وبالتالي حتد من فعاليتها خاصة إذا مل يتم الكشف عن تلك
األمراض يف الوقت املناسب  ،وإذا مل نعطها االنتباه واالهتمام الكافيني
 ،فإنها تستمر يف التضخم إىل احلد الذي يصعب معه السيطرة عليها.
(املعايطة)169 ، 2011 ،
ويعرف الباحثان أمراض القيادة  :بأنها جمموعة من السلوكيات
والتصرفات االسلبية غري املرغوبة يقوم بها رئيس النادي الرياضي مما
تسبب اضراراً بني اعضاء اهليئة االدارية وتؤثر على ادائهم وتضعف من
مستوى وعمل النادي وبالتالي عدم الوصول اىل اهلدف املطلوب .
يعد مفهوم أمراض القيادة من املفاهيم السلوكية اليت آثارت الكثري من
النقاش واخلالف  ،وهذه السلوكيات السيئة الشائعة اليت ميكن للقادة
االنزالق إليها  ،إذا تركت دون رادع فإنها ميكن أن تسبب أضراراً كبرية
على املدى الطويل  ،والشك أن سر ارتقاء وتقدم الدول وأسباب جناحها
يف عاملنا احلاضر يرجع اىل جمموعة من العوامل اجتمعت فكانت
مساهمتها وبصماتها واضحة ختلق نوع من التمايز يف القدرات
واإلمكانيات بني الدول  ،وأن اختالف الرؤى للقيادة ساهم يف رسم أوجه
متعددة ملفهوم واحد ومل يكن وليد الصدفة  ،ولكن ألهمية القيادة وما
تشغله من مواقع جتعلها متصدرة لكافة االنشطة  ( .ريشارد هومل
 () 1 ، 2016،حالق ( ) 113 ، 2020 ،صاحلي )15 ، 2008 ،

للوقت بني املهام العامة للقيادة  ،واليت جيب أن خيصص هلا جزءًا
كبرياً من وقته  ،وبني املهام النوعية اليت خيصص هلا اجلزء األقل من

وقته تبعاً ألهميتها .

ب -عدم الوعي مبرور الوقت  :قد خيطط القائد وقته بطريقة صحيحة
ولكنه عند التنفيذ الينتبه بقدر كاف ملعدل تسرب الوقت منه ،
ويستغرق وقتاً أطول من الوقت ااملخصص إلجناز املهمة .
ج -العجز عن التحكم يف الزمن الذي تستغرقه التفاعالت اإلجتماعية :
إن عجز القائد عن حتديد موعد بدء املقابالت  ،أو كيفية إجرائها مع
الطرف اآلخر وتوجيه مسارها وحتديد مداها الزمين  ،ويف إنهائها يف
الوقت الذي يريد  ،يُعد أحد مظاهر سوء إدارته للوقت  (.حالق ،
 ( ) 121 ، 2020الصاحلي )70 ، 2008 ،
ثانياً _ أمراض تتصل بإدارة العالقات اإلنسانية :
أ -العجز عن حتديد املسافات النفسية يف العالقات الشخصية  :أن
القائد يف حاجة دائمه حني يتعامل مع مرؤوسيه أن حيدد املسافة
النفسية الفاصلة بينه وبني كل منهم  ،واجملال الذي عليه أن يتحرك يف
أرجائه  ،ويف هذا الصدد يوجد بعض القادة يعانون من مشكالت تتصل
بالعجز عن القيام بهذه املهمة .
ب -فقدان الدور  :تعدّ مسألة فقدان القائد لدوره أحدى أكرب أمراض
القيادة أهمية وأعمقها أثراً  ،سواء كان هذا الفقد إرادياً أو قسرياً .

وقد أشارا كل من باك وأرجرييس إىل أن املشكلة الرئيسية يف حياة أي

ج -تقديم اجلزاء على أسس شخصية وليس بناء على سياسة حمددة
 :لكي يكون العقاب أو الثواب فعاالً جيب أن يستخدم وفق أسس حمددة

وقدرته ومعتقداته  ،وأهدافه  ،وجتعلهم يتعاونون معاً يف نشاط بشكل

بإعتباره جزءاً من منظومة تهدف اىل أهداف معينة .

تنظيم تكمن يف كيفية قيادة العديد من األفراد  ،لكل فرديته واحتياجاته
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د -الفشل يف مواجهة الصراع  :أشار بريك من خالل دراسة أجراها على

د -التشبث بالرأي  :مييل بعض القادة اىل تبين رأياً واحداً  ،ويثبتون

(  74قائد)  ،حول الطرق اليت يتعاملون بها مع الصراعات أن هذه

عليه ويعدّون التخلي عنه أمراً مستحيالً  ،على الرغم من اكتشاف عدم

الطرق ترتاوح بني األنسحاب الذي يعدّ أقلها فعالية  ،التهدئة  ،احللول
الوسط  ،املواجهة وهو األكثر فعالية  ،وتفشي الصراع يف اجلماعة يؤدي
لتبديد وقت القائد املخصص إلدارة العمل  ،نظراً ألنه سيخصص جزءاً

اليستهان به ملواجهته  ( .حالق ( ) 119 ، 2020 ،صاحلي ،
) 68، 2008
ثالثاً_ أمراض تتصل بعملية إختاذ القرار :
أ -الرتدد  :إن تردد القائد يف إختاذ القرار والذي يرتتب عليه أن تستغرق
هذه العملية وقتاً طويالً  ،لدرجة تؤثر على صدوره يف التوقيت املالئم
 ،مما يقلل يف كفاءته  ،كما يعد من بني اآلفات اليت تهدد عملية اختاذ
القرار .
ب -التسرع  :يعد التسرع مبثابة القطب املقابل للرتدد واليقل ضرراً
عنه  ،إن احلاجة اىل اختاذ قرار ذي كفاءة عالية يف أقل فرتة زمنية
ممكنة  ،وما يتطلبه ذلك من عقد مقارنات  ،التنبؤ باحتماالت عديدة .
ج -العجز عن اختاذ القرار إبان األزمات  :يواجه القائد بعض األحداث
واألزمات الطارئة اليت جيب عليه أن يتخذ تدابري معينة للتصدي هلا ،
ويطلق على هذه العملية القدرة على إدارة األزمات  ،بيد أن بعض القادة
يعرتيهم إبان هذه األزمات ما يشبه األنهيار  ،ويعجزون عن التفكري
املنظم الذي من شانه أن يسهم يف ختطي األزمة والتصدي ملا ينشأ

عنها من آثار.

د -السعي الختاذ القرار املضمون وليس األفضل  :أن املعايري
املرجحة لقرار على آخر تتمثل عادة يف استيفائه لعناصر الكفاءة  ،بيد
أن هناك صنفاً من القادة لديهم معايري خمتلفة  ،إذ أن القرار األفضل
لديهم هو الذي جينبهم املشكالت واملنازالت مع ذوي السلطة والنفوذ ،
حتى وإن مل يكن يف صاحل املنظمة  (.حالق ( ) 117 ، 2020 ،
صاحلي ) 67 ، 2008 ،
رابعاً_ أمراض خاصة بعملية التواصل :
أ -العجز عن االقناع  :إن عجز القائد عن إقناع مرؤوسيه يؤدي به إىل
أستخدام منطق القوة والتلويح بالعقاب لدفعهم ألداء ما يطلب منهم ،
مما ينجم عنه فتور العالقات بني القائد ومرؤوسيه واخنفاض دافعيتهم
لألداء .
ب -العجز عن اإلنصات  :إن إنصات القائد ملرؤوسيه يتيح له فرصة
خصبة  ،الن يراجع أفكاره .
ج -عدم وضوح األفكار وصعوبة التعبري عنها  :إن غموض األفكار يف
ذهن القائد يؤدي اىل صعوبة تعبريه عنها  ،مما جيعل من الصعب على
املرؤوس أن يفهم مراده بالتحديد  ،ويرتتب على هذا قيام املرؤوس
باملهمة على النحو الذي فهمه .
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 -5أمراض تتصل بالعالقات مع الرؤساء احلاليني والسابقني :
أ -اخلنوع  :تربط القائد برؤسائه احلاليني عالقات حتكمها قواعد ونظم
معينة  ،وأوىل متطلبات احلفاظ على تلك العالقات اإلئتمار الطوعي
بأوامرهم الرامية اىل حتقيق أهداف املنظمة  ،لكن هذا االلتزام قد يتجاوز
حدوده فيتحول اىل خنوع يرضخ مبوجبه القائد اىل تعليمات رؤسائه
بغض النظر عن مدى مشروعيتها واتفاقها مع سياسة املنظمة .
ب -مناطحة الرؤساء  :القائد يف هذه احلالة يعتمد حتدي قادته واحلط
من مكانتهم  ،وتسفيه آرائهم أمام مرؤوسيه دون وجه حق  ،وتعديل
قراراتهم دومنا مربر كاف  ،ومييل اىل الدخول معهم يف معارك جانبية .
ج -االستخفاف جبهود القادة السابقني  :حني يتقلد القائد موقعاً قيادياً
جديداً  ،من املفرتض أن يراجع االسرتاتيجيات اليت صممها القائد
السابق  ،ويقييم كفاءته للوقوف على ما أجنز منها وما مل ينجز بعد ،
متهيداً إلكماهلا  ،ال أن يبخسها وينعتها بالنقائص ليكون هذا سبباً
لتجاهلها  ،مبا ينطوي عليه هذا من إهدار للجهد والطاقة لبناء خطط
جديده وترسيخ قواعد مستحدثة  ،وإعتباره منوذجاً لعدم الوفاء ،
فضالً عن تكراره ألخطاء اآلخرين نظراً لعدم استفادته من جتاربهم .
( حالق  ( ) 120 ، 2020 ،صاحلي )69 ، 2008 ،
 -6أمراض تتصل بإدارة اجلوانب الفنية :
أ -العجز عن حل املشكالت الفنية  :من املفرتض حدوث مشكالت فنية
بصورة ما أثناء العمل  ،ومن املتوقع أن يتعامل معها القائد  ،بيد أن
هناك صنفاً من القادة يسلكون طرقاً غري سوية إزاء تلك املشكالت ،
فمنهم من يتجاهلها  .أو يقوم بتحويلها اىل من يليه  ،أو يؤجل مواجهتها
حتى اللحظة األخرية  ،أو جيعل أكثر من مشكلة ترتاكم ليواجهها باجلملة
 ،وقد يعزى هذا اىل نقص خرباته الفنية .
ب -عدم التنبؤ باملشكالت يف جمال العمل  :تتعلق النقطة السابقة
باملشكالت حني حتدث  ،بينما تتعلق النقطة احلالية بالتنبؤ بها قبل
حدوثها من خالل أستشعار املؤشرات والعالمات اليت تسبقها .
ج -عدم تنمية كوادر جديدة  :إن استحالة بقاء القائد يف موقعه من
احلقائق اليت ال تستدعي أدنى جهد إلثباتها  ،ومع ذلك هناك نوعاً من
القادة حيرص على أن يكون املستودع الرئيس  ،بل الوحيد للخربة ،
فهو حيجب اخلربات واملعلومات اليت حيصل عليها من مرؤوسيه حتى
يقلل من إمكانية تنميتها العتقاده أن تلك اخلربات موطن قوته .
د -عدم الرتحيب باألفكار األصيلة  :إن عدم تقبل القائد لألفكار اليت
يطرحها املرؤوس ذو املستوى املتميز من القدرات العقلية واالبداعية
باملهام واألنشطة الفنية  ،واليت تهدف اىل التطوير ومواجهة املشكالت
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بأسلوب مستحدث غري مألوف  ،بيد أنه فعال  ،يقلل من رغبته بالعطاء

ج -إستغالل النفوذ  :ويتجسد يف قيام القائد بتسخري طاقاته  ،جهود

أو االستمرار فيه طاملا ال جدوى مما يفعل .
ه -عدم تفويض السلطة  :التفويض هو أن يعهد القائد اإلداري إىل أحد

مرؤوسيه وإمكانيات املنظمة يف خدمة مصاحله اخلاصة  ،فمعظم
جهوده تنصرف إىل قضاء مصاحله الشخصية .

املرؤوسني واجبات معينة  ،مصحوبة بقدر من السلطة الختاذ القرارات
اليت ختوله القيام بواجباته على أمت وجه  ،ويعد عدم التفويض أحد
أمراض القيادة على مستوى املنظمة  ،وينبع من أسباب عديدة

د -خفض الطاقة واألفتتان باملنصب  :إن طول البقاء يف املنصب ،
والذي قد يعزى إما لكفاءة القائد أو خنوعة لرؤسائه وتلبية مطالبهم
بغض النظر عن مدى مشروعيتها  ،مما يؤدي اىل اخنفاض طاقات القائد

كاألحساس فيه باإلتقان أو الثقة املفرطة يف الذات  ،اخلوف من أن
يشتهر مرؤوسيه على حسابه  ،اخلوف من فقدان النفوذ واإلعتبار ،

وجهوده املبذولة يف العمل .
ه -القضاء على الكوادر الواعدة  :وتتضمن هذه العملية قيام القائد

رغبة القائد يف العمل وحده  ،اخلوف من حتمل مسؤولية أخطاء

بإزاحة الكوادر الواعدة } الصفوف التالية { ليتفرد باملكانة واملنصب

املرؤوسني ونقص الثقة يف كفاءتهم  ( .حالق () 113 ، 2020 ،

القيادي ألطول فرتة ممكنة .

صاحلي  ()67-65 ، 2008 ،معمار  () 1 ،2004 ،فرج 1993 ،

و -إستئثار القائد بالنجاح ونسبته لنفسه  :ويقوم القائد يف هذه احلالة
 ،إما بإقحام نفسه يف قائمة املشاركني يف إجناز معني لكي يقتسم معهم

سابعاً -أمراض تتعلق بتطبيق القوانني واللوائح ونقل اخلربات:
أ -احلرفية  :وتشري اىل قيام القائد بالتنفيذ احلريف للقوانني واللوائح

مكافأة النجاح دون حق  ،أو استمالتهم بوسائل إجبارية أو إغرائية
إلجناز مهام معينة ثم ينسبها لنفسه  ،أو قد يقتبس منهم األفكار
األصلية ثم حيتكر حق استخدامها .

) 248 ،

بغض النظر عن اإلعتبارات اإلنسانية والظروف احمليطة باملوقف ،
واليت تتطلب إدخال بعض التعديالت عليها لتالئم مايطرأ على هذه
الظروف من تغريات .
ب -عدم اختاذ قرار ليس له سابقا  :يتجنب العديد من رؤساء األندية
املبادرة باختاذ قرار ليس له سابقا  ،كونه مغامرة جيب جتنبها  ،مما
يؤدي اىل تراكم املشكالت .
ج -كثرة الرجوع للقادة دومنا مربر  :كثرة رجوع القائد لرئيسه يف
مسائل بسيطة ماكان ينبغي أن تصل له يؤدي إىل إهدار الوقت لكل
منهما  ،فضالً عن أنها حترمه من فرصة التدريب على حتمل املسؤولية
واملبادرة باختاذ القرار واالستقاللية  ،ومن بني األسباب املسؤولة عن
هذه احلالة املرضية  :خوف القائد حتمل املسؤولية منفرداً وغموض
تعليمات قادته .
د -العجز عن تطبيق القوانني واملبادئ العامة على احلاالت اخلاصة :

ز -اإلقناع املغلوط ( السفسطة )  :تعد السفسطة مبثابة النقيض
املقابل للعجز عن اإلقناع  ،إذ إن القائد يف هذه احلالة  ،يستغل قدراته
اإلقناعية املتميزة يف إستمالة مرؤوسيه ملا يريد بغض النظر عن مدى
صواب أو صحة مايقنعهم به  ،إن ذلك القائد مبقدوره إقناع مرؤوسيه
باألمر ونقيضه يف نفس الوقت  ( .صاحلي ) 73-72 ، 2008،
 3_1_1_2األسباب املسؤولة عن أمراض القيادة :
إنطالقاً من وصف أمراض القيادة اإلدارية  ،ميكن حصر األسباب
املسؤولة عن هذه األمراض فيما يلي :
 -1نقص اخلربة :
إن القائد اإلداري يدير اجلماعة إلجناز مهام معينة  ،ومن ثم فهو يف حاجة
ألن يكون على دراية بكل القوانني اليت حتكم سلوك األفراد واجلماعات
وعملية التفاعل بينهما  ،فضالً عن اخلربة بالقواعد اليت تؤدي تلك
املهام من خالهلا  ،وهي ذات طابع تقين يف األساس  ،ومن شأن نقص

يعجز القائد أمام تطبيقه للقوانني العامة وتكييفها بشكل يتالءم على
إدراك العالقات بني الظواهر املتعددة اليت يتعامل معها  ،مما يعرض
مصاحل املنظمة واألفراد للضرر  ( .حالق ( ) 122 ، 2020 ،

اخلربة بهذه العناصر أن يسلب القائد أحد مظاهر القوة اليت جتعله أكثر

صاحلي )71-70، 2008 ،

فعالية  ،ويؤدي إىل ظهور العديد من اآلفات واألمراض اليت مت عرضها
فيما سبق ؛ ومن بني األسباب املسؤولة عن نقص خربة القائد  :عدم

ثامناً -أمراض تتعلق باجلوانب الشخصية والقيمية :
أ -احملاباة  :تتجسد احملاباة يف تلك اإلمتيازات واإلستثناءات اليت
حتصل عليها فئات معينة من املرؤوسني دون وجه حق  ،مما يؤدي
اىل انتشار حالة من السخط واإلحباط العام  ،السيّما لدى العمال

وجود برامج للتنمية الذاتية لديه  ،إخنفاض قدراته العقلية واإلبداعية ،
غياب التحديات اليت تدعوه للسعي حنو اكتساب املعرفة  ،ضعف الدافع

اجملتهدين .
ي عنقها  :يلجأ بعض
ب -إساءة تفسري القوانني واإلحتيال عليها ول ّ
القادة اىل إساءة تفسري القانون وإساءة تطبيقه وليّ عنقه  ،لتحقيق
منافع شخصية هلم .

للتعلم  ،التغري السريع يف نظم اإلنتاج على حنو يصعب عليه مالحقته .
 -2ضعف املهارات اإلجتماعية للقائد :
إن ضعف املهارات اإلجتماعية للقائد ينطوي على عنصرين هما :
أ -ضعف مهارة توكيد الذات  :ويتجسد يف صعوبة احتفاظه باستقالليته
 ،والعجز عن وضع العالقة معهم يف إطار متوازن حيفظ لكل منهم هويته
واعتباره  ،فضالً عن صعوبة التحكم يف حتديد املسافات النفسية
421

صاحل  ،ادريس حسني و عزيز ،خالد حممود  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 10:العدد ، 2:ص  ، 441 -417خزيران.2022 -

الفاصلة بينهم وفشله يف إدارة وقته  ،نظراً الخنفاض ثقته بذاته ،

 -معدل التغري السريع للوائح والقوانني املنظمة للعمل يف

التحبيذ اإلجتماعي هلذا النمط من السلوك وعدم ممارسته للسلوك
املؤكد لذلك .

املنظمة  :فَقد القائد قدرته على التصرف يف العمل نتيجة كثرة القوانني
واللوائح والنظم اليت حتكم سلوكه  ،ومل يعد الكثري من القادة أحراراً يف

ب -ضعف مهارته يف إقامة عالقات وثيقة مع اآلخرين  :ويتجسد يف
مخود البعد اإلنساني يف عالقاته مع مرؤوسيه وزمالئه  ،تفشي
احتماالت سوء الفهم املتبادل معهم  ،عدم متتعه مبهارة اإلنصات هلم

اختاذ القرارات اليت يرونها مناسبة وضرورية  ،مما حيول دون قدرة

( صاحلي ) 73 ، 2008 ،

 -3اخلوف من حتمل املسؤولية واملساءلة :
لكي يقوم القائد اإلداري بدوره على النحو األمثل  ،جيب إن يكون لديه

 _6نقص مرونة السلوك القيادي :
يعجز القائد اإلداري عن أداء مهامه بفعالية حني يتسم بالتصلب الفكري
واخنفاض مرونة سلوكه القيادي  ،حيث يفشل يف إحداث أي تعديل يف

وعدم الوثوق بهم .

القدرة والرغبة يف حتمل املسؤولية  ،ومن ثم فعجزه وخوفه من حتمل
املسؤولية يعد سبباً للعديد من األمراض القيادية السابقة  :وقد يكون
القائد قادراً على حتمل املسؤولية ولكنه غري راغب فيها أو خائفاً منها
نظراً ملا شهده أو مسع به من أضرار حلقت بنظرائه نتيجة ترحيبهم
وإصرارهم على حتملها مستقبالً  ،فضالً عن عدم وجود تصورات
واسرتاتيجيات حمددة لديه إلدارة وحتمل ما يرتتب على ذلك من عواقب.
 -4ضعف القدرة على تشخيص املواقف :
إن القائد اإلداري اليستجيب عادة للمواقف تبعا خلصائصه املوضوعية
بل كدالة للكيفية اليت يدرك بها تلك اخلصائص  ،فإدراك القائد لعناصر
املوقف والتفسري الذي يضيفه على كل منها حيدد األسلوب الذي
سيتبناه إزاءه  ،وإن ضعف هذه القدرة لديه جيعله يدرك املوقف
بطريقة التعرب عن حقيقته ويضعه يف الطريق اخلطأ ملواجهة املشكلة ،
ومن بني األسباب املسؤولة عن ضعف هذه القدرة  :إخنفاض قدرته
االستداللية الذي جيعله غري قادر على التحليل  ،ضعف قدرته التجريدية

القائد على متابعتها ومواكبتها ( .رشوان )150- 148 ،2010 ،

سلوكه يواكب التطورات اليت تطرأ على جوانب املوقف  ،ومن ثم
يصبح سلوكه غري مالئم  ،مما يدفع املنظمة للرتكيز على تنمية قدرة
القائد على التكيف مع الظروف املختلفة  ،وتبين خطط وأساليب تتسم
باملرونة  ،فاملرونة يف اجملال اإلدارة  ،تعين أنه التوجد طريقة وحيدة
إلدارة األعمال أو حتقيق األهداف  ،لذا فال داعي أن يصر القائد على
فرض طريقة بذاتها على املرؤوسني إلجناز عمل معني  ،ومن بني
األسباب املسؤولة عن ضعف مرونة السلوك القيادي  ،من العسري عليه
النظر آلراء اآلخرين نظرة نقدية من زوايا متعددة  ،ضعف القدرات
اإلبداعية للقائد مما حيول دون قدرته على التجديد يف النظم احلالية أو
يف أسلوبه القيادي الذي مل يعد مالئماً  ،فضالً عن عدم حتمل ظروف
املشقة وتفضيل اإلسرتخاء واإلستمرار يف الفشل  .ويشهد العديد من
املشاركني اي االعضاء االجهاد واالرهاق يف حياتهم العملية اثناء حماولة
توازن بني االلتزامات داخل اإلدارة وخارجها  ،ومعرفة ما حدوده
واولوياتهم ووضع اسرتاتيجيات يف مكانها للتعامل مع الضغوط والصراع

 ،تصلبه الفكري وعجزه عن النظر للموقف من جوانبه املتعددة .

(.الصاحلي(Leberman, S., & )76-73 ،2008 ،
)Palmer, F.2009, 319
 _7عدم تبين إسرتاتيجيات واضحة للتعامل مع املهام
واألفراد:
إن قيام القائد اإلداري بإدارة خمتلف املهام والعمليات يتطلب قدراً
مرتفعاً من القدرة على التخطيط وتبين إسرتاتيجيات طويلة املدى ،

 -نقص الصالحيات املمنوحة للقائد  :اليعين ما تقدم أن القائد

يستمد منها خطط قصرية املدى يتم ترمجتها اىل إجراءات ميدانية ،

(صاحلي ) 73 ، 2008،

 -5القيود واملعوقات التنظيمية :
التقتصر األسباب املسؤولة عن حدوث أمراض القيادة على متغريات
خاصة بالقائد فقط  ،بل إن بعضها يعزى إىل املنظمة أيضاً  ،وتتمثل
تلك العناصر يف :
حر يف عمل مايرغبه  ،ويف تشكيل التنظيم حسب رغبته  ،مما حيد من
جمال حركته وجيعله مكتوف اليدين إزاء ما يواجهه من مشكالت .
 نظم اجلزاء الغري املستقرة وغري العادلة اليت تتبعها املنظمة :الميكن ألي قائد من ممارسة مسؤولياته على وجه أكمل إال إذا كانت
لديه فرصة وحرية اإلثابة للمجتهد والعقاب للمسيء  ،مما جيعله أكثر
تردداً وهو بصدد تطبيقها  ،أو يسعى إلحالتها إىل املستويات األعلى .
 ثقافة املنظمة  :وما ختطه من تصورات حول ماجيب أن يكونعليه سلوك القائد  ،فضالً عن طبيعة إدراكه الذاتي لتلك الثقافة العرفية
غري املدونة عادة  ،والذي من شانه أن يدخل مزيداً من التغريات عليها.
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ويتطلب ايضاً أن يكون لديه رؤية مستقبلية  ،يتصرف بناءاً عنها ،
وقد يؤدي غياب أو تشوش هذه اإلسرتاتيجيات اىل صعوبة تعامله مع
املرؤوسني على حنو متسق  ،وعدم وجود خطط واضحة لديه لتنمية
الكوادر ومتابعتها  ،عجزه عن استثمار أفكار مرؤوسيه نظراً لعدم وجود
أطرا الستيعابها وليس لديه إسرتاتيجية حمددة حول أهداف املنظمة .
 _8إمتصاص القيم الثقافية السلبية :
لكل ثقافة قيماً إجيابية وأخرى سلبية  ،ونظرا ألن القيم من املواجهات
األساسية لسلوك القائد اإلداري فحتما سيتأثر بها  ،فحني يتمثل القيم
اإلجيابية للثقافة ويكون واعيا بدورها يف خدمة أهداف املنظمة  ،فإنه
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سينجح يف استثمارها لزيادة فعاليته القيادية  ،ويف املقابل عند

أوالً_ النادي الرياضي األهلي أو احلكومي تكونه مجاعة تربطهم فكرة

امتصاصه منظومة من القيم السلبية فإنها تقلل من فعاليته القيادية (.

رياضية وأجتماعية بهدف نشر الرتبية الرياضية واألجتماعية والشبابية.
ثانياً_ يتمتع النادي الرياضي بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي

 4-1-1-2اآلثار النامجة عن أمراض القيادة :
يرى الباحثان ان االثار النامجة عن أمراض القيادة لرؤساء االندية

واإلداري وميارس احلقوق القانونية كافة مبا فيها حق متلك األموال
املنقولة وغري املنقولة والتصرف بها لتحقيق أغراضه املنصوص عليها

الصاحلي ) 76-73 ، 2008 ،

الرياضية ميكن ان تظهر على الشكل التالي :
 -1االثار املتعلقة باملرؤوسني :
 إخنفاض درجة رضا املرؤوسني من اعضاء اإلدارة وموظفني ومدربنيوالعبني
 -ضعف وتذبذب نتائج الفرق الرياضية يف النادي

يف هذا القانون  ( .قانون األندية الرياضية رقم )4-3 ، 1986 ، 18

 1-3-1-2اهليئة اإلدارية يف النادي الرياضي :
هي اليت تتكون من أعضاء يتم انتخابهم بطريقة دميقراطية من قبل
اهليئة العامة للنادي الرياضي ،وتعد اهليئة اإلدارية السلطة التنفيذية
لسياسات وأهداف النادي  ،وتتكون اهليئة اإلدارية من الرئيس ونائبه

 ظهور صراعات وخالفات داخل اهليئة اإلدارية ومتتد اىل الفرقالرياضية

وأمني السر واألمني املالي وأعضاء ولكل منهم مواصفات ومهام حمددة

(.الكواز واالشريفي)30 ،2021 ،

 ارتفاع معدالت التغيب لبعض اعضاء اهليئات اإلدارية يف حضوراالجتماعات النادي وكذلك حاالت تغيب الالعبني واملدربني

 2-3-1-2رئيس النادي الرياضي :
شخص منتخب من قبل اهليئة اإلدارية لرئاسة النادي الرياضي لدورة

 ظهور مراكز نفوذ غري رمسية متمثلة بروابط املشجعني وبعضالشخصيات من داخل النادي وخارجه
 -2االثار املتعلقة بالنادي :

 عدم بلوغ وحتقيق االهداف املخطط هلا سوء النتائج واخنفاض املستوى الفين للفرق الرياضية تراكم املشكالت الفنية واإلدارية املطلوب حلها ختبط السياسات اإلدارية وظهور العديد من العواقب السلبية للقراراتاملتخذة

 -3اآلثار املتعلقة باجملتمع ككل

 -اخنفاض امكانية النادي يف تسويق الالعبني اىل األندية اآلخرى أو اىل

انتخابية واحدة مدتها (  ) 4سنوات على أن يكون حاصالً يف األقل على
شهادة الدراسة األعدادية أو ما يعادهلا .
وحتدد واجبات رئيس اهليئة اإلدارية للنادي الرياضي يف :
 -1دعوة اهليئة اإلدارية لالجتماع .
 -2رئاسة جلسات اهليئة العامة واهليئة اإلدارية .
 -3متثيل النادي امام القضاء واجلهات اآلخرة وله أن خيول غريه
حتريراً .

 -4متابعة تنفيذ قرارات اهليئة اإلدارية .
 -5توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله ختويل أحد أعضاء اهليئة

اإلدارية للقيام بذلك .

صفوف املنتخبات الوطنية
 تدني مستوى املعيشة مبا يرتتب عليه من آثار سلبية على احلياةاالقتصادية واالجتماعية لكل من اإلداريني واملوظفني واملدربني

) 3-1 ، 1986 ، 18،

والالعبني وكذلك املستفيدين من خدمات النادي من ابناء اجملتمع

 2-2الدراسات السابقة :

 غياب املناخ اإلجيابي الذي يصنع القادة االكفاء ويعمل على تنميةاملرؤوسني وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم على النحو الذي يعود بالنفع
على النادي واجملتمع ككل
 3-1-2األندية الرياضية :
النادي الرياضي  :هو نادٍ ذو تنظيم خاص يؤسس يف بلدة أو حي مُعني
ويتم األعرتاف به من قبل اجلهات العامة ومن وزارة الشباب الرياضة ،
الذي يهدف إىل اإلسهام بدور إجيابي يف التنمية الرياضية واألجتماعية
ألفراد اجملتمع  ،وإشباع احتياجات األفراد ورغباتهم فيما يتصل
بالرياضة .

( الكواز .االشريفي ) 30 ، 2021 ،

تشري املادة األوىل من قانون األندية الرياضية :

 -6توقيع الصكوك مع أمني الصندوق  ( .قانون األندية الرياضية

 1-2-2الدراسات السابقة املتعلقة بأمراض القيادة :
التوجد دراسة سابقة تناولت أمراض القيادة وحسب علم الباحثان.
 -3إجراءات البحث

 1-3منهج البحث  :يعرف بأنه ً الطريقة اليت يتبعها الباحث يف
دراسة مشكلة ما ً ( احملمودي ، ) 35 ، 2019 ،حيث مت استخدام
املنهج الوصفي وباألسلوب املسحي واالرتباطي وذلك ملالئمته وطبيعة
البحث احلالي  ،حيث أن " األسلوب املسحي يتمثل يف مجع البيانات
واملعلومات عن متغريات قليلة لعدد كبري من األفراد بشكل تفصيلي
ودقيق "
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" واألسلوب االرتباطي يستخدم للتعرف على حجم ونوع العالقات

ومت احلصول على اعداد األندية الرياضية املشاركة من االحتاد

القائمة بني املتغريات املدروسة " ( عليان وغنيم 68 ، 2010 ،

الكوردستاني لكرة القدم  ،وقام الباحثان بتقسيم عينة البحث اىل
العينات التالية :

 2-3جمتمع البحث وعيناته  :أشتمل جمتمع البحث على ()612

 -عينة الدراسة االستطالعية  :مشلت (  ) 10أعضاء هيئات إدارية مت

) 79،
عضو هيئة إدارية ميثلون ( )102نادي رياضي يف إقليم كوردستان -
العراق ومت احلصول عليها من املديرية العامة للرياضة والشباب يف إقليم
كوردستان العراق مبوجب الكتاب املرقم ( ) 1293املؤرخ يف
2021/12/23
يف حني تكونت عينة البحث الرئيسية من (  ) 428عضو هيئة إدارية
يف األندية الرياضية املشاركة يف نشاطات االحتاد الكوردستاني لكرة
القدم وهم ميثلون (  ) 67نادي رياضي موزعة على الدرجات ( املمتاز
 ،األوىل  ،الثانية ) بواقع (  ) 30 ، 21 ، 16نادي رياضي على
التوالي وهم يشكلون نسبة

(  )% 69,93من أفراد جمتمع البحث

اختيارهم بطريقة عشوائية

 عينة اإلعداد  :مشلت على ( ) 290عضو هيئة إدارية مت اختيارهمبالطريقة العشوائية وهي تشكل نسبة ( )%67,75من عينة البحث
وقد استطاع الباحثان احلصول على (  ) 272استمارة صاحلة للتحليل
اإلحصائي .
 عينة التطبيق  :فقد اشتملت على ماتبقى من عينة البحث الرئيسيةوهم أعضاء اهليئات اإلدارية يف األندية الرياضية حيث بلغ عددهم (
 ) 128عضو وهم يشكلون نسبة ( )%29,90من عينة البحث وقد
استطاع الباحثان احلصول على (  ) 120استمارة صاحلة للتحليل
اإلحصائي  ،وتفاصيل جمتمع البحث وعيناته مبني يف اجلدول رقم ( )1

جدول رقم (  ) 1يبني عينات البحث
عينة البناء
عدد أفراد

عينة الدراسة

ت

اسم النادي

درجة

احملافظة

اجملتمع

األستطالعية

-1

زاخو

ممتاز

دهوك

6

2

-2

دهوك

ممتاز

دهوك

7

عينة التطبيق
غري

عينة الثبات

املوزع

املستلم

غري
املوزع

املستلم

2

2

1

1

-3

براييت

ممتاز

اربيل

7

5

2

-4

شريوانة

ممتاز

سليمانية

7

5

2

-5

سريوانى نوي

ممتاز

سليمانية

6

4

-6

هندرين

ممتاز

اربيل

8

-7

بيشمركة هولري

ممتاز

اربيل

6

4

-8

دربندخيان

ممتاز

سليمانية

6

4

2

-9

مججمال

ممتاز

سليمانية

7

1

1

-10

ارارات

ممتاز

اربيل

6

4

2

1

-11

سوران

ممتاز

اربيل

8

5

3

2

-12

نوروز

ممتاز

سليمانية

7

5

-13

هولري

ممتاز

اربيل

8

5

5

2

1

2
1

1

2

2

3

3

-14

هلو

ممتاز

اربيل

6

4

2

-15

سيد صادق

ممتاز

سليمانية

6

4

2

-16

شقالوة

ممتاز

اربيل

6

4

2

-17

بيشمركة سليمانية

اوىل

سليمانية

6

4

2

-18

ئالتون كوبري

اوىل

كركوك

6

4

2

-19

كوية

اوىل

اربيل

7

5
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2

3

1

2

1

2
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رزكاري

اوىل

سليمانية

6

4

2

-21

خاك

اوىل

كركوك

7

4

3

-22

ئاشيت

اوىل

سليمانية

5

4

1

-23

عقرة

اوىل

دهوك

6

2

2

-24

كارة

اوىل

دهوك

6

4

-25

حلبجة

اوىل

سليمانية

6

4

2

-26

بروسك

اوىل

اربيل

6

1

1

2

4

1

2

-27

قلعةدزة

اوىل

سليمانية

7

5

2

2

-28

جوارقورنة

اوىل

سليمانية

6

4

1

2

-29

بابان

اوىل

سليمانية

6

4

-30

شورجة

اوىل

كركوك

6

4

-31

رانية

اوىل

سليمانية

7

5

2

-32

بيشةسازي

اوىل

اربيل

6

4

2

2
1

2

-33

بازيان

اوىل

سليمانية

6

4

2

2

-34

خانقني

اوىل

دياىل

7

5

1

2

-35

سليمانية

اوىل

سليمانية

7

-36

مسيل

اوىل

دهوك

7

5

-37

بردةرش

اوىل

دهوك

6

4

2

-38

اسو

ثانية

اربيل

5

4

1

-39

تناهي

ثانية

دهوك

6

2

2

-40

خورمال

ثانية

سليمانية

6

4

2

-41

رواندز

ثانية

اربيل

6

4

2

-42

بيام

ثانية

سليمانية

7

1

1

-43

دوكان

ثانية

سليمانية

6

4

2

-44

كفري

ثانية

سليمانية

5

3

2

-45

خبات

ثانية

اربيل

6

4

2

-46

جومان

ثانية

اربيل

6

4

2

-47

بريمكرون

ثانية

سليمانية

6

4

2

-48

سريوانى حلبجة

ثانية

سليمانية

7

5

-49

شيخان

ثانية

دهوك

6

4

2

-50

بينجوين

ثانية

سليمانية

6

4

2

-51

دروازه

ثانية

سليمانية

6

4

2

-52

باباكوركور

ثانية

كركوك

6

4

2

-53

خالتي بينجوين

ثانية

سليمانية

7

5

-54

بيشكوتن

ثانية

اربيل

8

-55

جيهان

ثانية

3

2

5

5

1

2

1

1

2
1

1

1

2

2

2

2

1

اربيل

6

4

2

-56

زانكوي صالح الدين

ثانية

اربيل

8

6

-57

هاوكاري

ثانية

كركوك

6

4

2

-58

سرجنار

ثانية

سليمانية

6

4

2

-59

سنور

ثانية

اربيل

8

6

-60

خممور

ثانية

اربيل

6

4

2

1

1

2

2
2
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تق تق

ثانية

اربيل

6

4

2

-62

هريش

ثانية

اربيل

6

4

2

-63

زانكوي جيهان

ثانية

اربيل

6

5

-64

خبتياري

ثانية

سليمانية

7

5

2

-65

ثورة

ثانية

كركوك

6

4

2

-66

شهيدان

ثانية

سليمانية

7

5

2

-67

بيشةوا

ثانية

كركوك

6

4

2

جمموع
أستمارة

صاحلة

للتحليل االحصائي
النسبة املئوية

428

10

30

260

402

10

30

242

%100

%2.34

%7.01

%56.54

 3-3وسائل مجع البيانات واملعلومات :

 1-3-3املقابلة الشخصية  :هي " لقاء بني شخصني او اكثر
وجهاً لوجه  ،اذ يقوم فيها الفرد الرياضي باإلجابة على األسئلة اليت
يطرحها عليه الباحث أو القائم بعملية املقابلة " ( رضوان 2006 ،
) 366 ،
إلعداد استبانة أمراض القيادة لرؤساء األندية الرياضية يف إقليم
كوردستان العراق  ،أجرى الباحثان مقابالت شخصية مع بعضاً ممن
عملوا يف اهليئات اإلدارية يف األندية الرياضية* ملعرفة ارائهم حول ابعاد
استبانة أمراض القيادة بعد توضيح مضامينها  ،فضالً عن معرفة بعض
األمور املتعلقة بالعمل اإلداري يف النادي الرياضي .
...................................................................
-1

السيد /صالح علي يوسف  /امني سر ومشرف فريق نادي

زاخو سابقاً
-2

دكتور  /كوفند عبداخلالق مسعود  /عضو االحتاد العراقي

لكرة القدم – وعضو نادي اربيل سابقاَ
السيد  /كمال ميخائيل حنا  /مشرف منتدى الكورة العراقية
-3
سابقاً ومؤرشف نادي زاخو الرياضي
-4

السيد  /كريكار علي عبداهلل  /امني سر نادي مججمال

الرياضي
-5

السيد  /حممد عبدي دوسكي /نائب رئيس نادي دهوك

سابقاً
 2-3-3املصادر واملراجع العلمية :
قام الباحثان مبراجعة العديد من املصادر واملراجع اليت تناولت
موضوع أمراض القيادة وذلك من اجل حتديد ابعادها وفقراتها  ،ومن
هذه املصادر العلمية اليت قام الباحثان مبراجعتها واليت ختص
موضوع أمراض القيادة ( حالق )holmes,2016 ( ، ) 2020 ،

426

1

18

1

128

8

120
%4.20

%28.04

%1.87

 ( ، )hamel,2015 ( ،هاني  ( ، )2007 ،صاحلي 2007 ،
)  ( ،معمار  ( ، ) 2004 ،فرج . ) 1993،
 4-3اداة البحث :
سيقوم الباحثان بإعداد استبانة أمراض القيادة لرؤساء االندية
الرياضية يف إقليم كوردستان العراق وفق اخلطوات العلمية يف هذا
االجتاه.
 1-4-3استبانة أمراض القيادة :
نظراً لعدم وجود مقياس سابق لقياس أمراض القيادة لرؤساء األندية
الرياضية  ،لذا جلأ الباحثان اىل إعداد استبانة هلذه األمراض القيادية
 ،وقد اتبعت اإلجراءات األتية يف عملية اإلعداد على وفق االتي :
 1-1-4-3خطوات إعداد استبانة أمراض القيادة :

يشري (  ) Allen& Yen .1979إن عملية بناء اي مقياس متر
مبراحل متعددة هي :

_1التخطيط للمقياس بتحديد اجملاالت اليت تغطي فقراته .
_2صياغة فقرات كل جمال .
_3تطبيق الفقرات على عينة ممثلة لعينة البحث .
_4يطبق املقياس بعد التأكد من املواصفات العلمية له ووضع املعاير
لكيفية التصحيح )Allen& Yen .1979.118-119 ( .
لذا اعتمد الباحثان اخلطوات يف أعاله إلعداد استبانة أمراض القيادة .
 2-1-4-3منهجية اعداد االستبانة :
يشري الكبيسي اىل أن هناك اربعة مناهج يف بناء املقايس يتم اعتماد
إحداها أو عدد منها خالل مراحل إعداد املقياس وهي ( منهج اخلربة ،
املنهج املنطقي أو العقلي  ،املنهج التجرييب أو العملي  ،املنهج
االسقاطي )  ( .الكبيسي ) 50-47 ، 1978 ،
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وقد استخدم الباحثان منهج اخلربة  ،واملنهج املنطقي أو العقلي  ،اي
خربة الباحثان يف هذا اجملال  ،واملنطقية من مراجعة األدبيات ذات
العالقة .
 3-1-4-3التخطيط العداد االستبانة بتحديد احملاور :
قام الباحثان مبراجعة العديد من املصادر اليت تناولت موضوع أمراض
القيادة لصياغة وحتديد أبعاد وفقرات استبانة أمراض القيادة ومن خالل
اخلربة الشخصية للباحثان  ،حيث توصل الباحثان اىل جمموعة من
االبعاد واليت يعتقد أنها تغطي هذا املفهوم وكانت ( )8ابعاد واملبينة

يف اجلدول رقم ( )2وللتأكد من صحة هذه األبعاد ومدى متثيلها
لألمراض القيادية  ،قام الباحثان بعرضها على جمموعة من اخلرباء
املتخصصني املوجودين امسائهم يف امللحق رقم ( )1وطلب منهم
حتديد مدى صالحية هذه األبعاد  ،وقد توصل الباحثان اىل موافقة
اخلرباء على األبعاد مجيعها كما هو مبني يف امللحق (  ) 2واعتمد
الباحثان احلصول على نسبة املوافقة ( )% 75فاكثر لقبول الظاهرة
 ( .بلوم ) 1 ، 1983 ،

جدول رقم (  ) 2يبني نسب أتفاق الدراسات واملصادر العلمية على أبعاد أمراض القيادة
ت

املصادر

-1

بطرس حالق 2020 /

العالقة مع
أدارة الوقت

العالقات

الرؤساء

أدارة

تطبيق

اجلوانب

اجلوانب

القوانني

الشخصية

الفنية

واللوائح

والقيمية







-




اختاذ القرار

التواصل











-2

2016/Richard holm













-3

2015 / Gary Hamel















-4

صالح صاحل معمار 2009

















-5

مسرية صاحلي 2008 /

















-6

القس هاني ظريف 2007 /

-

-

-

-









-7

ظريف شوقي 1993 /









-







العدد

7

نسبة االتفاق

%85.71

االنسانية

احلاليني
والسابقني

%85.71

%85.71

 4-1-4-3إعداد فقرات االستبانة بصورتها األولية :
مت إعداد الفقرات بصورتها األولية من خالل اطالع الباحثان على
األدبيات اليت تناولت موضوع األمراض القيادية  ،وقام الباحثان بإعداد
الفقرات وكان العدد الكلي بصورتها األولية (  ) 35فقرة توزعت على
األبعاد املعتمدة وكالتالي  -1( :أمراض إدارة الوقت ( )3فقرات -2
أمراض العالقات االنسانية ( )4فقرات  -3أمراض اختاذ القرار ()4
فقرات  -4أمراض التواصل ( )5فقرات  -5أمراض العالقات مع
رؤساء احلاليني والسابقني ( )3فقرات  -6أمراض إدارة اجلوانب الفنية
( )5فقرات  -7أمراض تطبيق القوانني واللوائح ( )4فقرات -8
أمراض اجلوانب الشخصية والقيمية ( )7فقرات  .ويتم تقييمها عن
طريق (  ) 5بدائل اذ اعتمد الباحثان على أسلوب ( ليكرت اخلماسي )
وهو أسلوب مشابه ألسلوب األختيار من متعدد ( اذ تقدم للمستجيب
فقرات ويطلب منه حتديد إجابته بأختيار بديل واحد من عدة بدائل
مقرتحة من قبل الباحثان هلا اوزان خمتلفة  ( .العجيلي وآخران ،

%85.71

%85.71

%100

%85.71

%100

 ) 377 ، 1990مراعني يف صياغتها الضوابط اليت اشارة اليها (
باهي وعمران ) 2007 ،
*صياغة الفقرات بعبارات واضحة
*احتواء الفقرة الواحدة على فكرة واحدة
*اجلمل املستخدمة يف صياغة الفقرات قصرية ومرتبطة باملعنى
*أن تعمل الفقرة على قياس احد حماور االداة
*جيب أن يراعى املستوى الثقايف والفكري للعينة ( باهي وعمران ،
) 41 ، 2007
 2-4-3الصدق :
للتحقق من صدق االستبانة اليت توصل اليها الباحثان مت استخدام ثالثة
انواع من الصدق وهي ( صدق احملتوى  ،الصدق الظاهري  ،صدق
البناء)
 1-2-4-3صدق احملتوى :

427
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"هو مدى متثيل أبعاد وفقرات اداة مجع البيانات متثيالً جيداً

من وجهة نظر أعضاء اهليئات اإلدارية وانتمائها للبعد الذي وضعت فيه

للموضوع املراد قياسه  ،وهذا يتطلب من الباحثان حتديد املوضوع او
اجملال املراد قياسه حتديداً جيداً ومن ثم حتديد ابعاده" ( ابو النصر

فضالً عن حذف أو أضافة اي فقرات آخرى  " ،إذ أن الباحثان قاما
بعرض اداة الدراسة يف صورتها االولية على عدد من احملكمني

 ) 183 ، 2004 ،وقد توصل الباحثان اىل صدق احملتوى عرب

املتخصصني يف جمال عنوان البحث وختصصهم  ،وذلك للتأكد من
الصدق الظاهري الداة املقياس الذي يبني قدرة الفقرات على تغطية

اطالعهما على املصادر املتعلقة بأستبانة ( األمراض القيادية )
وحتديدهما لألبعاد وفقاً لإلجراءات العلمية مع حتليلهما ملضامني تلك
األبعاد بقصد تشكيل صورة متكاملة وشاملة وواضحة تتضمن النواحي
املكونة لكل بعد من األبعاد مع توظيف الباحثان لذلك يف صياغة الفقرات
ومبا يالئم طبيعة البحث وأهدافه.
 2-2-4-3الصدق الظاهري :
لغرض التحقق من الصدق الظاهري لفقرات االستبانة  ،قام الباحثان
بعرضها بصورتها االولية على السادة املتخصصني الواردة امسائهم يف

امللحق ( )1ملعرفة ارائهم حول صالحية فقرات استبانة أمراض القيادة

اجملال الذي تنتمي اليه " ( الطائي والعبادي )144 ، 2018 ،

وبعد مجع االستمارات من السادة اخلرباء املتخصصني وتفريغها ثم
استخراج النسبة املئوية التفاقهم  ،إذ مت األعتماد على نسبة ()%75
فما فوق للموافقة على بقاء الفقرات يف املقياس  ،وقد حصلت مجيع

الفقرات البالغ عددها (  ) 35فقرة على نسب اتفاق تراوحت مابني
( )%100 – %80وبالتالي مت االبقاء على الفقرات مجيعها واجلدول
(  ) 3يبني ذلك .

جدول رقم (  ) 3يبني نسب اتفاق السادة اخلرباء املتخصصني على فقرات أبعاد أمراض القيادة
األبعاد
-1

أمراض إدارة الوقت

-2

أمراض إدارة العالقات االنسانية

-3

أمراض اختاذ القرار

-4

أمراض التواصل

-5

أمراض العالقات مع الرؤساء احلاليني والسابقني

-6

أمراض إدارة اجلوانب الفنية

428

ت

الفقرات

نسبة االتفاق

-1

االستغراق يف التفاصيل

% 100

-2

عدم الوعي مبرور الوقت

%93.33

-3

العجز عن التحكم يف املؤثرات

%86.67

-1

فقدان الدور (الضعف او مسيطر عليه)

%93.33

-2

تقديم اجلزاء على أسس شخصية وليس بناءاً على سياسة حمددة

% 80

-3

جتنب مواجهة الصراع والفشل يف إدارته

% 100

-4

العجزعن حتديد املسافات النفسية يف العالقات الشخصية

%100

-1

الرتدد

%100

-2

التسرع

%100

-3

العجز عن اختاذ القرارات يف األزمات

%86.67

-4

األخذ باألحوط وليس األمثل

%86.67

-1

العجز عن األقناع

% 100

-2

عدم االنصات

% 100

-3

عدم وضوح األفكار وضعف القدرة يف التعبريعنها

% 80

-4

ابداء الرأي يف كل موضوع

% 80

-5

التشبث بالرأي

% 100

-1

اخلنوع ( الطاعة او األمتثال )

%100

-2

املناطحة ( التنازع او السجال )

%93.33

-3

خبس ( تقليل ) جهود السابقني

%93.33

-1

العجز عن حل املشكالت الفنية

%86.67

-2

عدم التنبأ باملشكالت

%93.33

-3

عدم تنمية كوادر واعدة

%93.33

-4

إهمال األفكار االبداعية

%100

-5

عدم تفويض السلطة

%86.67
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-7

أمراض تطبيق القوانني واللوائح

-8

أمراض اجلوانب الشخصية والقيمية

-1

احلرفية ( النمطية او التقليدية )

%93.33

-2

عدم اختاذ قرار ليس له سابقة

%93.33

-3

كثرة الرجوع للقادة دومنا مربر

%86.67

-4

العجزعن تطبيق القواعد العامة على احلاالت الفردية

%86.67

-1

احملاباة

% 100

-2

إساءة تفسري القوانني

% 80

-3

استغالل النفوذ

% 100

-4

القضاء على الكوادر الواعدة

%86.67

-5

الرتهل واالفتتان للمنصب

%86.67

-6

االستئثار يالنجاح

% 100

-7

االقناع املغلوط

%86.67

 3-2-4-3صدق البناء:
لغرض الشروع بأجراءات صدق البناء وفق قواعد علمية تطلب العمل

االصلي للبحث  ،بغرض التأكد من وضوح االداة وابتعادها عن الغموض
 ،وهذا مايشار اليه احيانا بصدق التجرييب لالداة ً( عباس وآخرون ،

على حتضري األستبانة لغوياً وتنظيمياً ليتسنى جتريب تطبيقها بشكل

 ، ) 246 ، 2014ومن هذا املنطلق وألغراض ختص حساب زمن

مبدئي على عينة مصغرة من جمتمع البحث تشكل عينة التطبيق
االستطالعية  ،ومن ثم تطبيقها على عينة البناء  ،وفيما خيص التحضري

اإلجابة ووضوح األسئلة وابتعادها عن الغموض وبغية استكمال
املعامالت العلمية لالداة  ،طبق الباحثان االداة بصورتها االولية للفرتة

اللغوي فقد عرضت االستبانة على خبريين* يف اللغة العربية واللغة
الكوردية **ومت االستعانة مبرتجم معتمد يف اللغة االنكليزية ايضاً ومن
جهة تنظيم العمل البحثي يف جتميع البيانات املتعلقة باالداة شكل

 2021/ 10/23على عينة من

الباحثان فريق عمل *** مت تنسيق مهمات أعضائه واليت ترتكز يف
مساعدة الباحثان يف اثناء تطبيق االستبانة على عينة البناء والتطبيق
النهائي بعد أن مت توضيح فكرة البحث وأهدافه ومضامينه .
...................................................................
*– أ.م.د صباح حسني حممد  /قسم اللغة العربية /كلية الرتبية
االساسية  /جامعة زاخو
م -م – صالح صربي شهباز  /قسم اللغة الكوردية  /كلية الرتبية
االساسية  /جامعة زاخو
**م  .رمضان يعقوب ميكائيل  /مرتجم معتمد باللغة االنكليزية
*** فريق العمل  :امحد قدر لشكرى  /امني سر نادي بروسك  ،خالد
علي يوسف /موظف يف مديرية النشاط الرياضي يف تربية اربيل  :عامر
امساعيل عمر /العب نادي عقرة سابقاً ودربندخيان حالياً  ،وسام
حممد بازك /مدير فريق بيشمركة سليمانية  ،ارام خالد محه /مشرف
فريق نادي مججمال  ،كاروان باقي كرم  ،امني سر نادي شيالدزي
 3-4-3التجربة االستطالعية :

يشري ( عباس وآخرون  ) 2014 ،اىل أنه ً جيب على

الباحثان جتريب الصورة االولية لالداة على عينة حمدودة من اجملتمع

من  2021/ 10/ 17ولغاية

أعضاء اهليئات اإلدارية يف األندية الرياضية والبالغ عددهم ( )10وهم

يشكلون نسبة (  )%2,33من عينة البحث الرئيسية موزعني على
أندية الدرجة ( املمتاز  ،األوىل  ،الثانية ) وتبني للباحثان أن فقرات
اداة البحث واضحة ومفهومة لدى أفراد العينة وميكن االجيابة عليها مبدة
متوسط زمنها (  ) 15دقيقة
1-3-4-3معامل االتساق الداخلي :
يعرف بأنه "مدى ارتباط الفقرات مع البعد املنسوب اليه داخل االختبار
وكذلك ارتباط كل فقرة مع االختبار ككل" ( عبدالرمحن ، 2008 ،
 ) 184ويشري ( باهي ) يؤدي فحص معامل االتساق الداخلي لالختبار
اىل تقدير صدقه التكويين ( باهي  ، ) 35 ، 1999 ،وبغرض
االطمئنان على جتانس فقرات اداة البحث  ،طبق الباحثان االداة على
عينة من اعضاء اهليئات اإلدارية لالندية الرياضية وقوامها ( ) 260
عضواً وهم يشكلون نسبة

(  )%60,74من عينة البحث

الرئيسية  ،للفرتة من  2021 / 10/ 26ولغاية 2021 /11 /24
ومت إجياد معامل االتساق الداخلي عن طريق إجياد العالقة بني الفقرة
والبعد الذي تنتمي اليه وكذلك عالقة الفقرة بالدرجة الكلية ألبعاد
أمراض القيادة بأستخدام معامل االرتباط ( بريسون ) كوسيلة
احصائية وكما مبني يف اجلدولني (  ) 4و ( ) 5
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جدول رقم (  ) 4يبني قيم ارتباط الفقرة مع البعد
ارتباط الفقرة بدرجة البعد
االبعاد
أمراض أدارة الوقت

أمراض العالقات االنسانية

أمراض اختاذ القرار

أمراض التواصل

أمراض العالقة مع الرؤساء السابقني واحلاليني

أمراض إدارة اجلوانب الفنية

أمراض تطبيق القوانني واللوائح

أمراض اجلوانيب الشخصية والقيمية

430

الفقرات

االرتباط

نسبة احتمالية اخلطأ sig

1

0,664

0,000

2

0,790

0,000

3

0,715

0,000

4

0,727

0,000

5

0,729

0,000

6

0,721

0,000

7

0,680

0,000

8

0,730

0,000

9

0,689

0,000

10

0,683

0,000

11

0,518

0,000

12

0,705

0,000

13

0,693

0,000

14

0,609

0,000

15

0,360

0,000

16

0,580

0,000

17

0,634

0,000

18

0,591

0,000

19

0,646

0,000

20

0,702

0,000

21

0,649

0,000

22

0,696

0,000

23

0,764

0,000

24

0,730

0,000

25

0,568

0,000

26

0,541

0,000

27

0,699

0,000

28

0,584

0,000

29

0,223

0,000

30

0,652

0,000

31

0,709

0,000

32

0,674

0,000

33

0,691

0,000

34

0,342

0,000

35

0,612

0,000
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جدول (  ) 5يبني قيم أرتباط الفقرة مع الدرجة الكلية البعاد أمراض القيادة
ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية

ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية
الفقرة

االرتباط

نسبة احتمالية اخلطأ

الفقرة

االرتباط

نسبة احتمالية اخلطأ

1

0,260

0,000

19

0,446

0,000

2

0,480

0,000

20

0,615

0,000

3

0,550

0,000

21

0,496

0,000

4

0,608

0,000

22

0,506

0,000

5

0,609

0,000

23

0,613

0,000

6

0,486

0,000

24

0,618

0,000

7

0,546

0,000

25

0,350

0,000

8

0,549

0,000

26

0,394

0,000

9

0,516

0,000

27

0,543

0,000

10

0,620

0,000

28

0,456

0,000

11

0,357

0,000

29

0,179

0,005

12

0,610

0,000

30

0,562

0,000

13

0,624

0,000

31

0,653

0,000

14

0,513

0,000

32

0,558

0,000

15

0,092

0,154

33

0,530

0,000

16

0,327

0,000

34

0,279

0,000

17

0,302

0,000

35

0,573

0,000

18

0,410

0,000

يتبني من اجلدول (  ) 4قيم ارتباط الفقرة بالبعد املنسوبة اليه واليت

قسمني يضم القسم االول (  ) 15عضو والقسم الثاني (  )15عضو

(

وبهدف احلصول على معامل الثبات الكلي لألداة قام الباحثان مبعاجلة

اقرتبت مابني (  ) 0,790 – 0,342وبنسبة احتمالية اخلطأ

 ، ) 0,000اما قيم ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لالداة واملبينة يف
اجلدول رقم (  ) 5وقد اقرتبت مابني (  ) 0,624 – 0,092ونسبة
احتمالية اخلطأ ( ، )0.000وبهذا بقيت الفقرات على ماهي عليه (
 ) 35فقرة موزعة على االبعاد الثمانية .
 2-3-4-3معامل الثبات :
يعد الثبات من الصفات اليت جيب ان تتصف بها اداة القياس اجليدة،
ويقصد به كم تكون درجة اختبار ما متسقة وغري خمتلفة من وقت آلخر
( الفرطوسي وآخرون  . ) 217 ، 2015 ،ويعين الثبات ان درجته
التتغري جوهرياً بتكرار اجراء االختبار  ،مبعنى ان يكون االختبار قادرة
على ان حيقق دائما النتائج نفسها يف حالة تطبيقه مرتني على اجملموعة
نفسها وحتت الظروف نفسها ( عودة وملكاوي  ) 194 ، 1992 ،ومت
التحقق من ثبات االستبانة من خالل طريقتني وهما :
 3-3-4-3طريقة التجزئة النصفية :
وقد استخدم الباحثان طريقة ( التجزئة النصفية ) يف اجياد الثبات وقد

مت اجراء االختبار بتاريخ  2021/ 12/1بتجزئة افراد العينة البالغ

القيمة املستخرجة باستخدام معادلة ( سثريمان – براون ) وظهر معامل

الثبات من خالهلا (  ) 0.819وهذا يدل على ان الثبات عالي .

 4-3-4-3طريقة الفاكرونباخ :
هي الطريقة اليت اقرتحها الفاكرونباخ لتقدير ثبات االتساق الداخلي
لالختبار عندما اليتم تصحيح الفقرات بشكل ثنائي  ،ومن اجلدير بالذكر
ان طريقة ( الفا ) تتمتع بأهمية خاصة كونها تستخدم يف حساب معامل
ثبات االختبارات املقالية واملوضوعية ( النبهان ) 248 ، 2004 ،
وبعد استخدام هذه الطريقة بلغت قيمة معامل الفاكرونباخ ( )0,905
 2-4-3أستبانة األمراض القيادية بصيغتها النهائية :
بعد استكمال املعامالت العلمية الستبانة األمراض القيادية لرؤساء
األندية الرياضية يف إقليم كوردستان العراق  ،فقد استقرت االداة
بصورتها النهائية على (  ) 35فقرة موزعة على (  ) 8أبعاد وبواقع :
* أمراض إدارة الوقت ( * )3أمراض إدارة العالقات االنسانية(* )4
أمراض اختاذ القرار( * )4أمراض التواصل( * )5أمراض العالقات مع

رؤساء احلاليني والسابقني( * )3أمراض إدارة اجلوانب الفنية (* )5

عددهم (  ) 30عضو هيئة إدارية مت اختيارهم بطريقة عشوائية اىل
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أمراض تطبيق القوانني واللوائح ( * )4امراض اجلوانب الشخصية
والقيمية ()7
إذ تتم االستجابة على وفق البدائل ( اتفق متاماً  ،اتفق  ،ال رأي لي ،
ال اتفق  ،ال اتفق متاماً ) وهي حتمل االوزان ( ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5
على التوالي وتكون الدرجة العليا لألداة (  ) 175درجة يف حني تكون

الدرجة الدنيا (  ) 35درجة وكما مبني يف ملحق (  ، ) 2وكذلك يف ملحق
(  ) 3فيما خيص االستبانة باللغة الكوردية.

واستخدم الباحثان يف حتليل البيانات الوسائل األحصائية االتية (* :
النسبة املئوية – الوسط احلسابي – االحنراف املعياري – معامل
االرتباط البسيط – معامل الفاكرونباخ – معامل ارتباط بريسون –
معادلة سبريمان براون  -معامل التحديد )
...................................................................
*مت إجراء املعاجلات األحصائية حتت إشراف ( م .د .زيد عبدالستار
) التدريسي يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة املوصل .
 _4عرض النتائج ومناقشتها

 5-4-3التطبيق النهائي :

قام الباحثان بتطبيق اداة البحث للمدة من  2022/1/2ولغاية

 2022/1/31على عينة التطبيق والبالغ عددها (  ) 128عضو هيئة
ادارية وقد حصل الباحث على (  ) 120استمارة صاحلة للتحليل
االحصائي

 1-4عرض نتائج اهلدف االول للبحث الذي ينص على " اعداد
استبانة ألمراض القيادة لدى رؤساء األندية الرياضية يف إقليم
كوردستان العراق من وجهة نظر أعضاء اهليئات االدارية "
وهي مبينة بشكل نهائي يف امللحق رقم (  ) 3والذي توصل الباحثان
اليها من خالل اجراءات البحث يف الباب الثالث

 6-4-3الوسائل االحصائية :

مت معاجلة البيانات بأستخدام احلقيبة االحصائية (  ) SPSSاحلزمة

األحصائية للعلوم اإلجتماعية يُعد الربنامج األحصائي الذي حيتوي على
العديد من االساليب األحصائية واملقايس اليت تتعلق بطبيعة وطرق
تعاملها مع البيانات ( جربيل  ) 1 ، 2020 ،وبرنامج ( ) Excel

 2-4عرض ومناقشة اهلدف الثاني للبحث الذي ينص على "
التعرف على مستوى أمراض القيادة لدى رؤساء األندية
الرياضية يف إقليم كوردستان العراق وأياً من األمراض أكثر
شيوعاً "  .وكما مبني باجلدول ( ) 6

اجلدول رقم (  ) 6يبني مستويات أبعاد أمراض القيادة لدى رؤساء األندية الرياضية
ت

االبعاد

املتوسط احلسابي

النسبة املئوية

املستوى

الرتتيب

-1

أمراض إدارة الوقت

10,42

% 69,53

متوسط

االول

-2

أمراض تطبيق القوانني واللوائح

12,82

% 64,10

متوسط

الثاني

-3

أمراض التواصل

12,648

% 63,24

متوسط

الثالث

-4

أمراض العالقات االنسانية

15,36

% 61,45

متوسط

الرابع

-5

أمراض اجلوانب الشخصية والقيمية

8,91

% 59,40

منخفض

اخلامس

-6

أمراض اختاذ القرار

14,665

% 58,65

منخفض

السادس

-7

أمراض إدارة اجلوانب الفنية

11,584

% 57,92

منخفض

السابع

-8

أمراض العالقة مع الرؤساء السابقني واحلاليني

19,88

% 56,80

منخفض

الثامن

أمراض القيادة ككل

107,415

% 61,38

متوسط

يتبني من اجلدول (  ) 6أن أمراض القيادة لرؤساء األندية الرياضية
كانت اوساطها احلسابية ترتاوح مابني (  ، ) 19,88 – 8,91يف حني

أمراض إدارة الوقت الذي حل اوالً وكان مستواه متوسطاً وبنسبة
مئوية بلغت ( )% 69,53ويعزو الباحثان ذلك اىل أن الكثري من رؤساء

تراوحت مستوياتها مابني منخفض ومتوسط وبنسب مئوية تراوحت

األندية الرياضية يهتمون بالتفاصيل اجلزئية ويرتكون التفاصيل
األساسية املتعلقة بصلب موضوع معني أو مشكلة ما بسبب ضعف

القيادية الثمانية ككل على نسبة مئوية قدرها (  )% 61,38وكانت
مبستوى متوسط .ونالحظ من اجلدول اعاله أن اكثر أمراض القيادة

التخطيط وتنظيم أوقاتهم وعدم وضوح األولويات لديهم  ،وكذلك عدم
الوعي مبرور الوقت وقضاء ساعات طويلة بوسائل التواصل اإلجتماعي
واألنرتنت واإلتصاالت اهلاتفية من غري مربر ،وكذلك مناقشة أشياء غري

مابني (  ، )% 69,53 _ % 56,80وحصلت هذه األمراض

شيوعاً كانت.
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الذين يعانون من هذه املشكلة لديهم الوقت الكايف واحلافز الالزم إلجناز

ومناقشتهم يف حتصيل املعرفة واهلروب من املسؤولية والقيام مبهامه

أهدافهم ومهامهم املختلفة إال أن مايصدهم عن إجنازها وعن املضيء
قدماً هو كثرة املشتتات اليت ذكرناها .فإذا أراد رئيس النادي أن يتغلب

واستخدام مبدأ القوة والتلويح بالعقاب لبعضهم يف مايطلب منهم  ،فال
تصل للمرؤوسني فكرة واضحة من قائدهم عن أهداف النادي ورؤيته ،

على هذه املشكلة فإن عليه أن يكون جاداً يف التخلص من هذه
اإلهلاءات وتلك املشتتات  ،وأن يتفرغ لعمله  ،حتى يشعر  ،يف خامتة
املطاف مبتعة اإلجناز وفضيلة العثور على الوقت الكايف لنفسه وحياته

وقد اليفهمون مالذي يريده قائدهم عند تنفيذ مهمة ما  ،فال يستطيعون
التواصل بكفاءة مع القائد وال اخلروج مبحادثات هادفة معه  .ويرى (

الشخصية وأموره املهمة  ،ويضيف ( ابو ناصر  ) 2008 ،أن االفراد

واملرؤوسني كون املعلومات تأتي من خالل الطرفني  ،األن القائد

الناجحني هم الذين يستثمرون وقتهم املتاح يف القيام باالشياء واالعمال
االكثر أهمية  ،وهم الذين خيططون وينظمون وقتهم املتاح  ،وهم الذين

يتعرض لبعض اآلفات اليت تتفاوت آثارها من حيث الشدة على كافة
العناصر املوجودة داخل املنظمة ولعل من اهمها  ،عدم وجود قدرة

يسيطريون على عوامل اليت قد تتسبب يف إهدار هذا الوقت ( ابو ناصر

اقناعية لدى القائد للمرؤوسني االمر الذي يؤدي اىل حصول فتور يف تلك

. ) 86 ، 2008 ،

العالقة بني القائد ومرؤوسيه  ،وبالتالي يؤثر على دافعية العمل مما
ينعكس سلباً على االداء واالنتاجية  ،اضف اىل ذلك تشبث القائد بريئه

يف حني جاءت أمراض تطبيق القوانني واللوائح باملرتبة الثانية وبنسبة

مئوية قدرها (  )% 64,10ومبستوى متوسط  ،يرى الباحثان أن
كثري من رؤساء األندية الرياضية كثريي الرجوع للقادة دون مربر وعدم
حتمل املسؤولية واخلوف والعجز عن اختاذ قرارات جديدة والبعض اآلخر

العلي  ) 2015 ،أن القائد يشكل حلقة الوصل بني املنظمة

وعدم إتاحة اجملال لسماع او تقبل املروؤسني مما جيعل هؤالء مييلون
اىل السلبية نظراً لتجاهل ارائهم  ،وهنا يصعب التنسيق بني ميول
املرؤوسني وميول قائدهم ( العلي ) 110 ، 2015 ،
وجاءت أمراض العالقات االنسانية رابعاً وبنسبة مئوية قدرها (

يتعامل حرفياً مع اللوائح واألنظمة والتعليمات والقوانني مما يؤثر ذلك
على دوره اإلنساني وباعتقاد الباحثان أن ذلك ناجم عن قلة خربة بعض

 ) % 61,45ومبستوى متوسط  ،يرى الباحثان أن فشل رئيس

رؤساء األندية يف جمال العمل الرياضي فضالً عن عدم إملامهم بطبيعة
القوانني اليت حتكم العمل الرياضي وكذلك اليعملون على إشراك أعضاء

النادي يف مواجهة الصراع وتقديم اجلزاء على أسس شخصية وليس
بناءاً على سياسة معلومة وفقدان الدور والعجز عن حتديد املسافات يف

اإلدارة يف اختاذ بعض القرارات اليت تصب يف خدمة النادي وأن البعض

العالقات الشخصية نتيجة لرفع الكلفة بينه وبني مرؤوسيه وعدم

من رؤساء األندية يستشريون شخصيات من خارج اهليئة اإلدارية أو
اهليئة العامة يف بعض اجلوانب املهمة بعمل النادي دون الرجوع اىل

استخدام مبدأ الثواب والعقاب وتقديم العالقات الشخصية على ذلك ،
فمن الطبيعي أن حتدث أخطاء يف العمل وأختالف يف األراء  ،لكن عندما

أعضاء اإلدارة يف ذلك  .ويشري ( حالق  ) 2020 ،االسباب املسؤولة

تعاقب أو تثيب احداً منهم فيجب أن تكتشف دور القائد فيما حدث ،
وأن تكون عادالً وتعطي كل األعضاء ونفسك حقوقهم  ،وعندما متر
اخلالفات سريعاً دون البحث عن حل هلا بني األطراف فإن األمر قد

عن أمراض تطبيق القوانني واللوائح تتمثل يف نقص اخلربة للقادة
وضعف مهاراتهم القيادية فضالً عن اخلوف من حتمل املسؤولية
واملسائلة اضافة اىل ذلك نقص مرونة السلوك القيادي ومعدل التغري
السريع للوائح والقوانني للعمل املنظمة ( حالق -128 ، 2020 ،
 ، ) 129ويضيف اىل ذلك كالً من ( علي  ،والدسري  ) 2019 ،أن
القوانني واللوائح املنظمة للهيئات الشبابية والرياضية وضعت منذ
فرتات زمنية طويلة حبيث مل تعد تتماشى مع متطلبات احلياة الرياضية
احلديثة والتتناسب مع الدور الذي تضطلع به اإلدارة يف اهليئات الشبابية
والرياضية  ،وهذا ترتب عليه أن اتسمت هذه اإلدارات باجلمود وكثرت
التعقيدات ( على  ،والدسري ) 163 ، 2019 ،
وجاءت أمراض التواصل بالرتتيب الثالث وبنسبة مئوية بلغت (
 )%63,24ومبستوى متوسط  ،يرى الباحثان أن بعض من رؤساء
األ ندية الرياضية يعانون من قلة التواصل مع اآلخرين وضعف العالقات
مما يؤثر سلباً على تقبلهم لالراء واملقرتحات اليت تصدر من اآلخرين
املهتمني يف جمال العمل اإلداري داخل األندية الرياضية فضالً عن
التصلب الفكري والتشبث بالرأي الواحد وعدم اإلنصات ملرؤوسيهم

يتفاقم بني املرؤوسني بشكل التدركه ليكون النزاع الصغري هذا مشكلة
كبرية ستؤدي اىل فشل املنظومة  ،فالقائد اجليد يعلم متى يبدأ يف
التدخل يف اخلالفات وأختاذ قرارات هامة وصعبة من أجل حلها  ،وتذكر
( احلريري  ) 2008 ،أن القائد الذي يؤمن مببدأ العالقات االنسانية
وجيعل منه ارضية صلدة وقاعدة ثابتة يف إدارته  ،إمنا هو ذلك االنسان
الذي يتنزه عن التعالي على املرؤوسني بل ينظر جلميع العاملني نظرة
انسانية صادقة دون النظر اىل مراكزهم وتطبيعة شخصياتهم  ،وأن أهم
مسات القادة الناجحني هي كفاية القائد يف بناء عالقات انسانية طبيعية
مع مرؤوسيه وسلوكه اجليد يف التعامل معهم  ( .احلريري ، 2008 ،
) 45
وحلت أمراض اجلوانب الشخصية والقيمية بالرتتيب اخلامس وبنسبة
مئوية بلغت (  ) %59,40ومبستوى منخفض  ،ويرى الباحثان أن
بعض رؤساء األندية يعتقدون أنهم ملمني ويفهمون جبميع مفاصل
العمل يف النادي الرياضي وهي متثل حالة من الغرور برأي الباحثان
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وتسبب بالتالي نفور وعدم تقبل بعض أعضاء اإلدارة من هذا الوضع ،

وتذليل العقبات أمامهم وأن عجز رئيس النادي عن التغلب على

يف حني أن بعض من رؤساء األندية يعملون على إستقطاب بعض
أعضاء اإلدارة ليشكلوا مع الرئيس كتلة ملساندته ودعمه لقاء بعض

املشكالت الفنية الطارئة وعدم مواجهتها يف جمال العمل بسبب ضعف
ونقص خرباته وقدراته وعدم التنبئو وضعف االستشعار يسبب متاعب

املغريات اليت يقدمها هلم وهذا بالتالي سيخلق فريقني داخل اإلدارة
وبالشكل الذي يعطل عمل النادي وخيلق حالة صراع تؤدي اىل عوامل
سلبية تتمثل بهدر املوارد البشرية واملالية واليت من املفرتض أن

جلميع األطراف العاملة يف النادي ولذلك فعلى رئيس النادي أن يهتم
بتنمية الكوادر الواعدة اليت ختلفه حني يغيب وختفف عن كاهله يف
حضوره أعباء املسؤوليات امللقاة على عاتقه فضالً عن قيامه

توجه حنو الربامج واخلطط اليت من شأنها أن ترفع من مستوى النادي
الرياضي وحتقق أهدافه وبكفأة ومتيز عاليني  .وترى ( العتييب ،

بتفويض بعض السلطات اىل نائبه أو بعض أعضاء اهليئة اإلدارية
واالبتعاد عن املركزية الشديدة واليتدخل يف كل التفاصيل بإستثناء

 ) 2009نقالً عن ( جنم  ،سواط  ،) 1996،أن اجلوانب القيمية

املهمات الكبرية .

والشخصية لدى املدير أو القائد هي ذات وقع وآثر خاص  ،إذ أنها

ويضيف ( عبدالغين  ،رضا  ) 2017 ،أن بُعد الكفاءة الفنية للقائد

ترتبط ارتباطاً مباشراً بسلوكه القيادي وتعطي مؤشراً مباشراً للمنهج
والنمط اإلداري القيادي الذي يتبعه القائد  ،ويضيفان لذلك أن اجلوانب

يعين أن يكون جميداً لعمله وملماً بأعمال مرؤسيه من ناحية طبيعة
االعمال اليت يؤدونها  ،عارفاً مبراحلها وعالقتها ومتطلباتها  ،وأن يكون

القيمية والشخصية حتدد اخالقيات العمل من خالل قيم املدير وما

بأمكانه كذلك استعمال املعلومات وحتليلها ومدركاً بالطرق والوسائل

حتدده مما هو مقبول وما هو مرفوض ( العتييب ) 95 ، 2009 ،

املتاحة والكفيلة بأجناز العمل  ( .عبدالغين  ،رضا )196 ، 2017 ،

وجاءت أمراض اختاذ القرار بالرتتيب السادس وبنسبة مئوية بلغت (

وجاءت باملرتبة الثامنة واالخرية أمراض العالقة مع الرؤساء السابقني

 ) %58,65ومبستوى منخفض  .ويرى الباحثان أن عملية اختاذ

واحلاليني بنسبة ( )%56,80ومبستوى منخفض  .ويرى الباحثان

القرارات هي احد االنشطة اهلامة لدى رؤساء األندية واليت تشمل

أن ذلك كان أقل أمراض القيادة شيوعاً وانتشاراً على الرغم من وجود

املنظمة ككل وتكون هذه القرارات مستمدة من كفاءة وخربة رئيس
النادي  ،حيث تعد عملية اختاذ القرار قلب العملية اإلدارية وجوهرها ،

بعض من رؤساء االندية الذين يأمترون بأوامر وتوجيهات رؤسائهم
احلاليني يف شتى املناصب العليا ويكون دورهم عبارة عن خنوع

ولكن نالحظ أن بعض رؤساء األندية الرياضية يسعون الختاذ القرار

ورضوخ  ،يف حني جند بعض االخر من رؤساء األندية يعمل على حتدي

املضمون وليس األفضل  ،ألنه جينبهم املشاكل والعجز عن اختاذ القرار
يف مواجهة وتصدي لألزمات يف احلاالت الطارئة والتسرع يف اختاذ القرار

رؤسائه احلاليني وحتريف قراراتهم وامليل يف مواجهتهم بينما البعض
االخر من رؤساء األندية يستخفون جبهود القادة السابقني ويبخسون من

وعدم مشاورة اآلخرين نتيجة نقص وقلة جتربتهم وهذا يؤثر بشكل كبري
على حتقيق األهداف  ،لذلك تعد عملية اختاذ القرارات جوهر عمل رئيس
النادي وأساسه وأهم عنصر فيه  ،ألنها متثل نقطة البدء بالنسبة جلميع

إجنازاتهم وكل ذلك ناجم بالرغبة يف احلفاظ على املنصب ونقص اخلربة
امليدانية يف العمل الرياضي فضالً عنة وجود بعض الصفات السلبية يف

النشاطات والفعاليات اليومية يف حياة املنظمة  ،الرتدد يف اختاذها يؤدي
اىل شلل العمل والنشاط وتراجع املنظمة  ( .ويشري ابو حليمة 2004 ،

) أن هذه العالقة تأخذ ثالثة صور  ،إما انقياد القائد لرؤسائه حبيث

) أن عملية اختاذ القرارات من الوظائف املستمرة واليت تتغلغل يف
النشاط اإلداري  ،ألنها التقتصر على موظف دون غريه أو مستوى

يتلقى تعليماتهم وينفذها حرفياً دون مناقشة بغض النظر عن
مشروعيتها  ،أو يعمل على حتدي القائد االعلى شعوراً منه بأنه اكثر
تفوقاً منه  ،والصورة الثالثة جتاهل القائد جلهود السابقني من زمالئه

إداري دون سواه  ،فهي يف الواقع تنتشر يف كل ارجاء املنظمة ومتارس
على مجيع مستوياتها  ،فاملدير أو الرئيس ميارسها مادام يزاول عمله

وعدم االستفادة من جتاربهم ( هشام . ) 64 ، 2019 ،

 ،فهو يتخذ العديد من القرارات يومياً ألن املشكالت اإلدارية تستدعي
التحليل واختاذ القرارات املناسبة بأستمرار  ،فاملدير يتخذ قراراً عندما
يوقع كتاباً أو يقوم بتشكيل جلنة أو تعني موظف وغريه من القرارات ،
لذا تعد عملية اختاذ القرارات من املهام الرئيسية للمدير أو الرئيس (
ابو حليمة . ) 147 ، 2004،

سلوكيات قسم من رؤساء األندية الرياضية  .ويرى ( هشام 2019 ،

وبعد أن قام الباحثان بأستعراض أمراض القيادة لرؤساء األندية
الرياضية وابعادها ومستوياتها ومناقشتها والتعليق عليها من وجهة
نظرهما ودعم وتعزيز رأيهما من خالل ادبيات ومصادر علمية تناولت
املوضوع بالدراسة  ،فأن خامتة القول برأي الباحثان أن الوصول اىل
املستوى املتميز من التطور واحلصول على افضل االجنازات يرتبط

وحلت املرتبة قبل االخرية أمراض إدارة اجلوانب الفنية بنسبة مئوية

بنجاح اإلدارة يف االندية الرياضية من خالل العمل اجلماعي والقيادة
املثالية  ،وأن النجاح وحتقيق االجناز نامجاً عن اإلدارة اجلدية والقيادة
املتمكنة  ،فالقيادة املثالية تعين أنه على املسؤول األول والذي هو

رئيس النادي جيب أن يقوم على تيسري ومتابعة وتقويم أداء املرؤوسني

رئيس النادي قيادة النادي بصفة جيدة من خالل التقدير واالحرتام

بلغت (  ) %57,92ومبستوى منخفض  ،ويرى الباحثان أن أداء
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واداء املهام بأفضل وجه وبالشكل الذي يعود باملنفعة على النادي

.5

والعاملني فيه  ،ويتحقق ذلك بأحرتام اراء كل العاملني من إداريني
ومدربني والعبني وموظفني واحرتامهم الرائهم فيما بينهم وبشكل الذي

.6

يعمل االرتقاء بالروح الرياضية وحب املسؤلية والعمل اجلماعي الذي
يعمل على حتقيق االهداف املوضوعة .

.7

 -5اإلستنتاجات والتوصيات

.8

من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها يف الباب الرابع ،إستنتج الباحثان
ما يلي:
توصل الباحثان إىل إعداد أداة لقياس األمراض القيادية

لرؤساء األندية الرياضية وتطبيقها على عينة البحث.
تباينت مستويات أمراض القيادة لرؤساء االندية الرياضية
.2
بني منخفضة ومتوسطة .
.3

تعاني األندية الرياضية من بعض األمراض القيادية اليت

تؤثر بشكل سليب على تنفيذ املهام والواجبات بصورة مثلى.

اإلهتمام مبفهوم األمراض القيادية يف األندية الرياضية من

خالل إعتماد قيادة حكيمة تشجع إقامة أجواء عمل إجيابية تستند على
جوانب معرفية وعلمية يف تنفيذ براجمها وسياساتها.
.2

ينبغي من القيادات اإلدارية الرياضية إستثمار الوقت بطريقة

إجيابية العمل على حتديد األولويات مبا يضمن الوصول إىل الغايات
ضمن االوقات احملددة.
ضرورة تفعيل القوانني واألنظمة وضمان تطبيقها على
.3
اجلميع دون متييز وحماباة ،لضمان الوصول إىل التطور والتقدم
املنشود من قبل اجلميع.

ابو حليمة  ،فائق حسين ( : )2004احلديث يف اإلدارة الرياضية  ،ط1

 ،دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن .

.2

ابو النصر  ،حممد مدحت (  :) 2004قواعد ومراحل البحث العلمي

دليل إارشادي يف كتابة البحوث وإعداد رسائل املاجستري والدكتورا  ،ط ، 1جمموعة

النيل العربية  ،مصر .

.3

ابو ناصر  ،فتحي حممد ( : )2008مدخل اىل االدارة الرتبوية  ،ط، 1

دار املسرية  ،عمان  ،االردن.

.4

باهي  ،مصطفى حسني ( : )1999املعامالت العلمية بني النظرية

والتطبيق  ،الصدق – الثبات – املوضوعية – املعايري  ،مركز الكتاب للنشر  ،القاهرة

.

والتكويين  ،ترمجة :حممد امني

املفيت واخرون  ،دار مكاروهيل  ،القاهرة  ،مصر.

جربيل،رامي صالح ( : ) 2020حتليل البيانات خطوة خبطوة يف

 ، SPSSن ، 1دار الكتب الوطنية  ،بنغازي  ،ليبيا .
احلريري ،رافدة ( : )2008مهارات القيادة الرتبوية يف اختاذ القرارات

.9

حالق  ،بطرس ( : )2020القيادة االدارية  ،منشورات اجلامعة

االفرتاضية  ،سورية .

.10

الدمرداش  ،نعمات حممد ( : )2001أسس إدارة املنظمات  ،القاهرة

 ،د  ،ن  ،املعهد العالي للخدمة االجتماعية.

.11

رشوان  ،حسني عبداحلميد امحد ( : )2010القيادة:دراسة يف علم

اإلجتماع الن فسي واإلداري والتنظيمي  ،مؤسسة شباب اجلامعة  ،اسكندرية  ،مصر

.12

رضوان  ،حممد نصر الدين  : )2006(،املدخل اىل القياس يف الرتبية

الرياضية والبدنية ،ط ،1مركز الكتاب للنشر  ،القاهرة  ،مصر .

.13

الساملي ،مجال بن مطر بن يوسف  : ) 2020( ،التعليم اإللكرتوني

يف دراسات املعلومات  ،جملة دراسات املعلومات والتكنولوجيا  ،دار جامعة محد بن

.14

صاحلي  ،مسرية ( : )2008اسلوب القيادة االدارية وأثره على الفعالية

االنتاجية للمرؤوسني  ،دراسة حالة مؤسسة سوناطراك  ،مذكرة لنيل شهادة

املاجستري  ،جامعة احلاج خلضر  ،اجلزائر .

.15

الطائي ،يوسف  ،العبادي ،هشام فوزي ( :)2018مناهج البحث العلمي

للبحوث اإلعالمية واإلدارية و االنسانية  ،دار االيام ،عمان االردن .

.16

الطشالن  ،العنود حممد ( : )2018تقويم االداء التدريسي ألعضاء

هيئة التدريسية جامعة امللك سعود  ،جملة كلية الرتبية للبحوث الرتبوية والنفسية ،

العدد  ، 178جامعة االزهر  ،غزة

.17

عباس  ،حممد خليل  ،نوفل  ،حممد بكر  ،العبسي  ،حممد مصطفى

 ،ابو عواد  ،فريال حممد ( : )2014مدخل اىل مناهج البحث العلمي يف الرتبية وعلم

النفس  ،ط ، 5دار امليسرة  ،االردن .

املصادر
.1

بلوم ،بنيامني واخرون ( : )1983تقييم تعلم الطالب التجميعي

خليفة للنشر  ،سلطنة عمان

 2-5التوصيات
.1

الرتبية الرياضية .ط ،1مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة ،مصر.

اإلدارية  ،ط ، 3دار املناهج للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن .

 1-5اإلستنتاجات

.1

باهي ،مصطفى وعمران ،صربي ( : )2007االختبارات واملقاييس يف

.18

عبدالرمحن  ،سعد ( :)2008القياس النفسي  ،النظرية والتطبيق ،

ط ، 5هبة النيل العربية  ،اجليزة  ،مصر .

.19

عبدالغين  ،نعمان  ،رضا  ،محروش امحد ( : )2017االجتاهات

احلديثة يف اإلدارة االسرتاتيجية الرياضة  ،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع  ،اجلزائر

.

.20

العتييب  ،مشاعل بنت ذياب (  :) 2009اإلدارة بالقيم وحتقيق التوافق

القيمي يف املنظمات  ،املؤمتر الدولي للتنمية االدارية  ،معهد االجارة العامة  ،اململكة

العربية السعودية .

.21

العجيلي ،صباح حسني واخرون ( :)1990التقويم والقياس  ،مطبعة

دار احلكمة للطباعة والنشر  ،بغداد  ،العراق .

.22

علي  ،مجال حممد  ،الدسري  ،بادي حسيان ( : )2019االدارة

الرياضية يف القرن ال  ، 21ط ، 1مكتبة الرشد .
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.23

العلي  ،مراد حسني ( : )2015مبادئ اإلدارة  ،ط ، 1دار غيداء للنشر

.34

عليان ،رحبي مصطفى وغنيم ،عثمان حممد( :)2010أساليب البحث

دكتورا غري منشورة  ،جامعة حممد خيضر  ،بسكرة  ،اجلزائر .

والتوزيع  ،عمان  ،االردن .

.24

العلمي االسس النظرية والتطبيق العملي  ،دار صفاء للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن

.

.25

عودة ،امحد سليمان وملكاوي  ،فتحي حسن ( : )1992اساسيات

البحث العلمي يف الرتبية والعلوم االنسانية  ،ط 2مكتبة املنار للنشر والتوزيع  ،جامعة

الريموك  ،االردن .

.26

فرج ،طريف شوقي ( : )1993السلوك القيادى وفعالية اإلدارة  ،دار

الغريب للنشر  ،ط ، 1القاهرة  ،مصر .

.27

الفرطوسي ،علي مسوم  ،احلسيين ،صادق جعفر  ،الكريزي  ،علي

مطر ( : )2015القياس واالختبار والتقويم يف اجملال الرياضي  ،ط ، 1املكتبة

الوطنية  ،بغداد .

.28
.29

قانون األندية الرياضية رقم  18لسنة .1986
الكبيسي  ،كامل ثامر (  :) 1987بناء و تقنني مقياس مسات

الشخصية ذات االولوية للقبول يف الكليات العمرية يف العراق  ،اطروحة دكتوراه غري

منشورة  ،كلية الرتبية – ابن رشد  ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق .

.30

الكواز ،عدي غامن  ،االشريفي ،رياض امحد ( : )2021نظرة متقدمة

يف ادارة الرياضة  ،ط ، 1دار كشكول للطباعة والنشر  ،موصل  ،العراق )

.31

احملمودي  ،حممد سرحان علي ( :)2019مناهج البحث العلمي  ،ط3

 ،دار الكتب  ،اليمن .

.32

املعايطة  ،سامل ( :)2011مفاهيم القيادة االدارية  ،دار البلسم للنشر

والتوزيع  ،عمان ،اردن)

.33

النبهان  ،موسى ( :)2004أساسيات القياس يف العلوم السلوكية  ،دار

الشروق للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن .

436

هشام  ،برو ( : )2019أثر النمط القيادي لرؤساء األقسام على الرضا

الوظيفي لدى املرؤوسني املباشرين باملؤسسة االقتصادية اجلزائرية  ،أطروحة

;A 35-
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ملحق ()1
أمساء السادة اخلرباء ( احملكمني )
ت

االسم واللقب العلمي

االختصاص

مكان العمل

-1

أ  .د .اوديت عوديشو اسي

القياس والتقويم وعلم النفس  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة دهوك

-2

ا.د  .مكي حممود حسني

القياس والتقويم  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة املوصل

-3

أ.د .نصري قاسم خلف

االدارة والتنظيم  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة دياىل

-4

أ  .د .سبهان حممود الزهريي

القياس والتقويم  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة املوصل

-5

أ.د .حممد فاضل مصلح

االدارة والتنظيم  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة دياىل

-6

أ.د وليد خالد همام

االدارة والتنظيم  /كلية الرتبية االساسية /قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة موصل

-7

أ.د .شريزاد زكريا حممد

تاريخ العالقات الدولية  /فاكوليت الرتبية

جامعة زاخو

-8

أ.د عثمان حممود شحادة

االدارة والتنظيم  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة دياىل

-9

أ.م.د عوزيرسعدي امساعيل

االدارة والتنظيم  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة صالح الدين

-10

أ.م.د رنج حممد نوري

ادارة االعمال  /فاكولتيى االدارة واالقتصاد

جامعة زاخو

-11

أ.م.د سرتيب عمر عوال

االدارة والتنظيم  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة صالح الدين

-12

أ.م.د .مهفان شريف

ادارة االعمال  /فاكولتيى االدارة واالقتصاد

جامعة زاخو

-13

أ.م.د .امحد رعد ابراهيم

االدارة والتنظيم  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة املوصل

-14

م.د ربيع خلف مجيل

القياس والتقويم  /كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة املوصل

-15

م  .صفد مظفر حممد

االدار ة والتنظيم /فاكوليت الرتبية /قسم الرتبية الرياضية

جامعة زاخو

ملحق رقم ( ) 2
يبني النسبة املئوية ألمراض القيادة حسب رأي سادة اخلرباء
التواصل

عالقات مع

ادارة

تطبيق

جوانب

ادارة

العالقات

اختاذ

ت

اخلرباء

رؤساء
السابقني


اجلوانب
الفنية


القوانني
واللوائح


شخصية
وقيمية


الوقت

االنسانية

القرار







-1

أ  .د .اوديت عوديشو
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-2

ا.د  .مكي حممود حسني
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أ.د .نصري قاسم خلف
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أ  .د .سبهان حممود الزهدي
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أ.د .حممد فاضل مصلح
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أ.د وليد خالد همام
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أ.د .شريزاد زكريا حممد
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أ.م.د سرتيب عمر عوال
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أ.م.د .مهفان شريف
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أ.م.د .امحد رعد ابراهيم
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م  .د ربيع خلف مجيل
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م  .صفد مظفر حممد
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استبانة أمراض القيادة لرؤساء االندية الرياضية بصيغتها النهائية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة زاخو
فاكوليت الرتبية
قسم الرتبية الرياضية
الدراسات العليا  /املاجستري
حتية طيبة .

السيد  /السيدة عضو اهليئة االدارية احملرتم

يقوم الباحث بإجراء دراسة املاجستري واملوسومة (( أمراض القيادة لرؤساء األندية الرياضية وعالقتها باالستقرار النفسي لدى أعضاء اهليئات االدارية يف إقليم كوردستان
العراق )) ونظراً لكونكم أحد أفراد عينة البحث بوصفهم أعضاء هيئة إدارية يف اندية إقليم كوردستان العراق  ،اضع بني أيديكم أستبانة أمراض القيادة لرؤساء األندية الرياضية
راجياً االطالع على فقراته واإلجابة عنها بدقة من خالل وضع إشارة

(  ) أمام كل فقرة وعلى اإلجابة املناسبة وعلى وفق ماترونه مناسبة علماً ان هذه املعلومات تستخدم

ألغراض البحث العلمي وتطوير عمل األندية الرياضية .
شاكرين تعاونكم معنا
أمراض القيادة  :تعرف بانها األمراض اليت تصيب جهاز التحكم يف املنظمة فتحد من قدرة القيادة على ممارسة مهامها بفعالية وكفاءة وتزداد حدتها كلما
زادت تلك األمراض شدة  ،ويتسع مداها ليشمل أطراف متنوعة وجوانب عديدة  ( .بطرس حالق ) 113 ، 2020 ،
أسم النادي ..................................
العمر ............................................
التحصيل الدراسي ................................
سنوات اخلربة( العمل يف النادي ) ..............
اجلنس :

انثى

ذكر

الباحث

املشرف

طالب املاجستري/ادريس حسني صاحل

أ  .م  .د خالد حممود عزيز العبادي
ت07504586985 /

ت

الفقرات

-1

األستغراق يف التفاصيل

-2

عدم الوعي مبرور الوقت

-3

العجز عن التحكم يف املؤثرات

-4

فقدان الدور (الضعف او مسيطر عليه)

-5

تقديم اجلزاء على أسس شخصية وليس بناءاً على سياسة حمددة

-6

جتنب مواجهة الصراع والفشل يف إدارته

-7

العجز عن حتديد املسافات النفسية يف العالقات الشخصية

-8

الرتدد

-9

التسرع

-10

العجز عن اختاذ القرارات يف األزمات

-11

األخذ باألحوط وليس األمثل

-12

العجز عن األقناع

-13

عدم االنصات

-14

عدم وضوح األفكار وضعف القدرة يف التعبري عنها

-15

ابداء الرأي يف كل موضوع

-16

التشبث بالرأي

438

اتفق متاماً

اتفق

ال رأي لي

ال أتفق

الأتفق متاماً

صاحل  ،ادريس حسني و عزيز ،خالد حممود  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 10:العدد ، 2:ص  ، 441 -417خزيران.2022 -
-17

اخلنوع ( الطاعة او األمتثال )

-18

املناطحة ( التنازع او السجال )

-19

خبس ( تقليل ) جهود السابقني

-20

العجز عن حل املشكالت الفنية

-21

عدم التنبأ باملشكالت

-22

عدم تنمية كوادر واعدة

-23

إهمال األفكار االبداعية

-24

عدم تفويض السلطة

-25

احلرفية ( النمطية او التقليدية )

-26

عدم اختاذ قرار ليس له سابقة

-27

كثرة الرجوع للقادة دومنا مربر

-28

العجز عن تطبيق القواعد العامة على احلاالت الفردية

-29

احملاباة

-30

إساءة تفسري القوانني

-31

استغالل النفوذ

-32

القضاء على الكوادر الواعدة

-33

الرتهل واالفتتان للمنصب

-34

االستئثار يالنجاح

-35

االقناع املغلوط

ثاشبةندى ذمارة ( ) 4
بهناوی خوايی گهوره و ميهرهبان
وهزارهتی خوێندنی باال و توێژينهوهی زانستی
زانكۆی زاخۆ
فهكۆلتی پهروهرده
بهشی پهروهردهی وهرزشی
خوێندنی باال /ماستهر
بهڕێز /ئهندامی دهستهی كارگێڕی
سالو و ڕێز...
لێكۆلهر ههلدهستێت به ئهنجامدانی لێكۆلينهوهيهكی ماستهر ل ژێر ناونيشانی (نهخوشييهكانی سهركردايهتيكردن بۆ سهرۆك يانهكانی وهرزشی و
پهيوهندييهكانی به سهقامگيری دهروونی له اليهن ئهندامانی دهستهی كارگێری له ههرێمی كوردستانی عێراقدا) ،لهبهر ئهوهی ئێوه يهكێك بووينه له
تاكهكانی سامپڵی لێكۆلين و ئهندامانی دهستهی كارگێری له يانهكانی ههرێمی كوردستانی عێراق ،پرسيارنامهی (نهخوشييهكانی سهركردايهتيكردن بۆ
سهرۆك يانهكانی وهرزشی) دهخهينه بهر دهستی ئێوه به هيوای پێداچوونهوه له بڕگهكانی و وهاڵمدانهوهيان به دانانی نيشانهی ( )/بهرامبهر ههر
بڕگهيهك كه به ڕای ئێوه وهڵأمێكی گونجاوه ،بۆ زانين ئهو زانيارييانه بۆ مهرامی لێكۆلينهوهی زانستی و پێشهوهبردنی كاری يانهكانی وهرزشی
بهكاردێن.
سوپاس بۆ هاوكاريتان لهگهل ئێمه...
مهبهست له نهخوشييهكانی سهركردايهتيكردن :ئهو نهخوشييانهن كه له ڕێكخراوهكهدا به دهزگای كونترۆلكردن دهگهيێنن ،ئينجا سهركردايهتيكردن
سنووردار دهكات لهسهر جێبهجێكردنی چاالكييهكان بهشێوهيهكی كارا و لێهاتوويی ،ئهو سنوورداركردنه زياتردهبێت ههر چی نهخوشييهكان زياتربن،
مهودايی ئهوا بهرفراوان دهبن تاكو اليهنهكانی جۆراجۆر به خويهوه بگيرێت.
ناوی يانه............................................. :
تهمهن................................................. :
ئاستی خوێندن........................................ :
ساالنی لێزانينی(خبره) كاركرد له يانهدا........... :
ڕهگهز :نێر

مێ

سهرپهرشت
م .هاريكار خالد محمود عزيز العبادی

لێكۆلهر
قوتابی ماستهر /ادريس حسين صالح
ت07504586985 /
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بڕگهكان

.1
.2
.3
.4
.5

وردهكاری له ڕوونكردنهوهكانداس
نهبوونی ههست ب تێپهربوونی كات
الوازبونی كونترولكردن له كاريگهرييهكان
لهدهستدانی ڕؤل (الوازيی)
ئاراستهكردنی سزا لهسهر بنهماكانی كهسايهتی نهك لهسهر سياسهتێكی
دياريكراو
دووركردنهوه له ڕووبهڕووبوونهوه و شكستهێان له كارگێريدا
الوازبوون له دياريكردنی ڕووبهری دهروونی له پهيوهندييهكانی
كهسايهتيدا
دوودلی له بۆچوون
لهزكردن
الوازببون له وهرگرتنی بڕيارهكان له كاتی قهيراهكاندا
وهرگرتنی ههموو نهك وهرگرتنی نموونهيان
الوازبوون له قايلكردن
نهبوونی گوێدان
نا ڕوونی هزروبير و الوازيی توانايی دهربڕين
ڕادهربڕين له ههموو بابهتێك
ڕژدبوون لهسهر ڕا
ملكهچبوون
به شهڕچوون
كهمكردنهوهی مانديبوونی بهشداربووانی پێشبڕكێ
الوازبوونی چارهسهركردنی كێشه هونهرييهكان
پێشبينهكردنی كێشهكان
نهبوونی گهشهپێدانی كاديره بهسوزهكان
فهراموشكردنی هزری داهێنهر
پێنهدانی دهستهالتی
پيشهييبوون (شێوازی و كالسيكی)
نهوهرگرتنهوهی بڕيار كه له پێشوهخت بوونی نييه
زۆر گهرانهوه بۆ سهركردهكان بهبێ هيچ بههانه
الوازی له جێبهجێكردنی بنهماكانی گشتی بهسهر حالهتی تاكهكان
خوشهويستی و لێبوردهيی
ڕاڤهكردنی ياساكانی به شێوهيهكی نا دروست
ئيستغاللكردنی به دهستهالت
سهركوتكردنی كاديره بهسوزهكان
خاوبوون و گهندهلی له پوستهكان
كاريگهربوون به سهركهوتن
قايلبوونی نا دروست

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
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بهتهواوی
هاوڕام

هاوڕام

ڕام نييه

هاوڕا
نيم

بهتهواوی
هاوڕا نيم
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 ل طور ديتنا ئةنداميَن دةستةيَني كارطيَرى-َهةلسةنطاندنا ئاستىَ نةخوَشييَن سةركردايةتيكرنىَ بو سةروكيَن يانةييَن وةرزشى ل هةريَما كوردستانى
:ثوَختة
 ل طور ديتنا ئةنداميَن دةستةيا كارطيَرى، َ زانينا ئاستىَ نةخوشييَن سةركردايةتيكرنىَ بو سةروك يَن يانةييَن وةرزشى ل هةريَما كوردستانا عرياقى: َئارماجنا ظةكوَلينى
َ كوَمةلطةهى،  ظةكولةرا ثةيروىَ ثروطرامىَ وةسفى ب شيَوازىَ ثيظانى ( مسحي ) وثيَظةطريَدانىَ كو ل طةل سروشتىَ ظةكولينىَ بطوجنيت. كيش نةخوشى ثرت د بةربةالظن
) يانةيان دكةن102( ) ئةندام بوون ونوينةراتييا612( ظةكولينىَ ئة نداميَن دةستةيا كارطيَرى ل يانةييَن وةرزشى ل هةريَما كوردستانا عيَراقىَ خبوظة طرتن كو ذمارا ئةوان
 ) ئةندام دةستةييَن كارطيَرى ل يانةييَن وةرزشى ييَن ثشكدار د جاالكييَن ئيَكةتيا تةثا ثىَ ياكوردستانيَدا428 (  ئةظة ل دةمةكى كو سامثلىَ سةرةكييىَ ظةكوَلينىَ ذ،
َ كةرستةيىَ ظةكولينى،  دوويىَ ) هاتينة دابةشكرن، َ ئيَكى،  ) ول سةر ثلةييَن ( هةرةباش%65.68 (  ) يانةييَن وةرزشى دكةن ب ريَذا67 ( ثيَكدهيَت ونوينةرايةتييا
 ناظةندا،  ظةكولةرا ئةظ هوييَن ئامارىَ بكارئيناينة ( ريَذةيا سةدى، بريتى بوو ذ ئامادةكرنا ثرسيارنامةيةكىَ بو نةخوشييَ ن سةركردايةتيكرنىَ بو سةروكيَن يانةييَن وةرزشي
. ) َ هاوكوَلكةى يا دةستنيشانكرنى،  هاوكوَلكةى ثيَظةطريَدانا بريسون،  هاوكوَلكةى الفاكرونباخ،  هاوكوَلكةى ثيَظةطريَدانا سادة،  الدانا ثيظةرى، ذميَرى
:  ذ طرنطرتينيَن ئةوان، ظةكولةر طةهشتنة ضةند دةرئةجنامةكا
.  ئاستىَ نةخوشييَن سةركردايةتيكرنىَ ل يانةييَن وةرزشى دناظبةرا نزم وناظنجى داية-1
 يانةييَن وةرزشى هندك كيَشةييَن نةخوشييَن سةركردايةتيكرنىَ هةنة كو كارتيَكرنةكا نةريَنى ل سةر جبهئينانا ئةركان ب شيَوةيةكىَ بذارة دكةن-2
:  ذ طرنطرتينيَن ئةوان، ظةكوَلورا ضةند ثيَشنيازةك دانة دياركرن
َ طرنطيدان ب ضةمكىَ نةخوشييَن سةركردايةتيكرنىَ ل يانةييَن وةرزشى ب ريَكا ثالثشتيكرنىَ ل سةركردايةتيكرنا حةكيمانة كو هاندةر بيت بو ثةيداكرنا سةقايةكى-1
. كاركرنىَ يىَ ئةريَنى وثشتبةستنىَ ل سةر اليةنيَن زانستى د جبهئينانا ثروطرام وسياسةتا خو بكةت
 طرنطيدان ب ثةيوةندييَن مروظايةتى ل ناظ يانةيان دناظبةرا سةروكىَ يانةيىَ وئةنداماندا ثيَخةمةت ثةيداكرنا سةقايةكىَ دةروونيىَ كارا كو هاندةر بيت ذبو زيَدةكرنا-2
. كار وجاالكييَن جورا وجور
. يانةييَن وةرزشى،  دةستةييَن كارطيَري،  سةروك يانة، َ نةخوشييَن سةركردايةتيكرنى: ثةيظيَن سةرةكى
Assessment of the level of leadership diseases in the presidency of sports clubs in Kurdistan region of Iraqi
Abstract:
This research aims at:
- Identify the level of leadership diseases among the heads of sports clubs in Kurdistan Region of Iraq and what are
the most common diseases from the points of view of the members of the administrative bodies. Then the use of the
descriptive approach in a survey and correlational style that is appropriate and the nature of the research, and the
research community included members of the administrative bodies of sports clubs in Kurdistan region of Iraqi who
are (612) members, representing (102) sports clubs, while the main research sample consisted of (428) members of an
administrative body in sports clubs participating in the activities of Kurdistan football Association, and they
represented (67) sports clubs percent (65.68 % ) distributed on grades ( excellent, first and second ) and the research
tool included the preparation of a questionnaire for the leadership diseases of sports clubs presidents, and the
researchers used the following statistical methods ( percentage, arithmetic mean, standard deviation, simple
correlation coefficient, Cronbach’s alpha coefficient, Pearson correlation coefficient, coefficient of determination).
Though these results, the researchers reached several conclusions, the most important of which are: 1-the levels of
leadership diseases of sports clubs presidents varied between low and medium?
2-sports clubs suffer from some leadership diseases that negatively affect their performance
Execution of tasks and duties optimally.
The researchers recommended several recommendations, the most important of which are:
1-paying attention to the concept of leadership diseases in sports clubs through the adoption of wise leadership that
encourages the establishment of a positive work atmosphere based on knowledge and scientific aspects in
implementing its programs and policies.
2-An effective psychological encouragement to increase work and various activities.
Keywords: leadership diseases, sport club president, members of the administrative bodies, sports clubs.
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