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 هجلت تطبيقاث علىم الرياضت 

 0202العدد هائت و ستت ديسوبر 
 الحىكوت الرشيدة لألنديت الرياضيت وعالقتها باإلستقرار النفسي للودربين

  د/ أحود هحود يسن على

 د / حسن يىسف أبىزيد

 

 مقدمة ومشكمة البحث:

بإىتمامات كبيرة فى السنوات األخيرة عبر إستخداميا فى تحقيق تعد الحوكمة من المفاىيم الحديثة التي حظيت 
الجودة والتميز فى األداء، حيث إكتسبت حوكمة المؤسسات أىمية أكثر بالنسبة لمديمقراطيات الناشئة نظرا 
 لضعف النظام القانوني الذي ال يمكن معو إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة، كما أن ضعف نوعية
نعدام الثقة، ويؤدي إتباع المبادئ  المعمومات يؤدي إلى منع اإلشراف والرقابة، ويعمل عمى إنتشار الفساد وا 
السميمة لحوكمة المؤسسات إلى خمق اإلحتياطات البلزمة ضد الفساد وسوء اإلدارة، مع تشجيع الشفافية فى الحياة 

 . (0222)جمال حبلوة وطو نداء،  اإلقتصادية

ذكر أن بعض المؤسسات تعاني من ضعف فى الحوكمة بسبب تعدد الجيات الرقابية وجيات والجدير بال
حتماء بعضيم وراء العبلقات الشخصية مما يؤدي إلى عدم إحترام توصيات المجالس األكاديمية، كما  التدخل وا 

نعدمت المؤسسة واألصول األك اديمية فييا، لذا أدي إلى ضياع ىذه المؤسسات فى المزاجية وسرعة التغيرات، وا 
تعد إستقئللىة المؤسسات ضرورة ومتطمبا أساسيا لمتميز والريادة والدليل عمى ذلك أن المؤسسات الحاصمة عمى 
أفضل التصنيفات العالمية ىى مؤسسات مستقمة وتتمتع بحوكمة رشيدة، أذ أن اإلستقئللىة وحدىا ال تضمن 

 (. 0222)أحمد عزت،  الممارسة األكاديمية الحسنة

وأصبح موضوع حوكمة المؤسسات، ميدانا رحبا لمدراسة والبحث والمناقشة بإعتباره مفيوما إداريا تتجدد 
لىات السمطة فى ممارسة اإلدارة، فيو حصيمة التفاعل الرسمي وغير الرسمي بين كل من  من خبللو منيجية وا 

سسات وتطويرىا، وبذلك فإن ىذا الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فى رسم السياسات العامة لممؤ 
الميدان البحثي أصبح فى رأس جداول أىتمامات المؤسسات والمنظمات والحكومات المختمفة المعنية أو تمك 
الميتمة بإصبلح وتطوير الييكل المؤسسي فى اإلدارة، وتحسين الوضع العام، والوقوف عمى واقع حوكمة 

 . (0222م عمى، )عبد السبل المؤسسات لتشخيص وقياس أبعادىا

حيث ظير مفيوم الحوكمة ليعبر عن األزمة الحقيقية التي تمر بيا المؤسسات والحمول المقترحة ليا، تمك 
األزمة التي تتمثل فى أن ىناك إدارات وضعتيا السمطة التنفيذية فى درجة عإلىة، لتكون ميمتيا إتخاذ القرارات 

م حق المناقشة ىذه القرارات أو األعتراض عمييا، وىو ما يعزز المتعمقة بشؤون األفراد، دون أن يكون ألي مني
إستمرار ثقافة العزوف عن المشاركة فى الحياة العامة سواء داخل المؤسسات أو خارجيا، كما يضعف تطور 
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)مقز خورشيد ومحسن  بعض مؤسسات الدولة والتي تعيد صياغة التوجيات الثقافية والمعرفية والعممية لممجتمع
 .(0222يوسف، 

ويعد األستقرار النفسي من أىم جوانب الشخصية والتي يبدأ تكوينيا عند الفرد من بداية نشأتو االولي 
خبلل خبرات الطفولة التي يمر بيا، وىذا المتغير اليام كثيرما يصير ميددا فى أية مرحمة من مراحل العمر إذا 

 .(2222)حسان المالح،  اقة لو بياما تعرض اإلنسان لضغوط نفسية أو إجتماعية أو فكرية ال ط

إن فقدان الشعور باإلستقرار النفسي قد يشعر المرء بعدم اإلطمئنان والخوف والشعور بالنقص وضعف 
 (.0222)فخري الضباغ،  الثقة والذي يؤدي بدوره إلى حدوث خمل فى مستوى األداء مما يؤدي إلى المراىيو

ي حظيت بإىتمامات كبيرة السنوات األخيرة عبر إستخداميا فى تحقيق حيث تعد الحوكمة من المفاىيم الحديثة الت
التميز فى األداء الناتج عن توافر اإلستقرار النفسي لمعاممين داخل األندية الرياضية بصفة عامة والمدربين بصفة 

ات والمؤتمرات خاصة ونظرا لئلىتمام المتزايد لموضوع الحوكمة داخل األندية الرياضية تم عقد الكثير من الندو 
والتي كانت من أىم توصياتيا تطبيق الحوكمة ومبادئيا داخل األندية الرياضية لما ليا من تحقيق اإلستقرار 
النفسي لممدربين والقيام بأداء وظائفو وميامو العقمية بصورة منتظمة بما يحقق لو قدر من النجاح فى الدور الذي 

تحقيق مستوى  ىبدنيا ومياريا وخططيا ونفسيا بشكل مميز قادر عم يقوم بو مما بنعكس إيجابيا عمى البلعبين
إنجاز عإلى، ومن خبلل إطبلع الباحثان عمى الدراسات السابقة الحظا الباحثان عدم تطرق أي دراسة لموضوع 

بالطرق  الحوكمة الرشيدة فى األندية وعبلقتيا باإلستقرار النفسي لممدربين، مما سعي الباحثان لدراسة ىذه المشكمة
العممية لمتعرف عمى مدي تطبيق الحوكمة الرشيده داخل األندية والعبلقة بينيا وبين تحقيق األستقرار النفسي 

 لممدربين.

 ىدؼ البحث :

ييدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى الحوكمة الرشيدة لإلندية وعالقتيا باإلستقرار النفسي لممدربيف ويتحقؽ ذلؾ 
 ة :اليالتمف خالؿ األىداؼ الفرعية 

 مدي تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل األندية الرياضية. -
 )عينة البحث(.مستوى األستقرار النفسي لدي المدربين  -
 العبلقة بين تطبيق الحوكمة الرشيدة داخل األندية الرياضية ومستوى األستقرار النفسي لممدربين. -

 تساؤالت البحث:
 دة داخل األندية الرياضية؟ما ىي درجة تطبيق مبادئ الحوكمة الرشي -
 ما ىو مستوى اإلستقرار النفسي لممدربين؟ -
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 ما ىي العبلقة بين تطبيق الحوكمة الرشيدة داخل األندية الرياضية ومستوى األستقرار النفسي لممدربين؟ -
 تعريفات البحث:

 الحوكمة الرشيدة:
 ومراقبة العمميات داخل المؤسسة ورصدىاىي عبارة عن مجموعة من القواعد واإلجراءات التي تحدد صنع القرار، 

 .(0222)منال العريني، 
 اإلستقرار النفسي:

طمئنانو إلى وضعو وثقتو بنفسو         .(0222)كريم حسين،  شعور الفرد بقيمتو الشخصية وا 
 جراءات البحث:إ

 أواًل : المنيج المستخدـ :
 سبتو لتحقيق أىداف البحث.استخدم الباحثان المنيج الوصفي باألسموب المسحي وذلك لمنا

 

 ثانيًا : مجتمع وعينة البحث : 
 

 مجتمع البحث:  -
 ( مدرب .226االندية بمحافظة القميوبية والبالغ عددىم ) من مدربيعينة ممثمة  عمىمل مجتمع البحث تشا

 عينة البحث : -
 : العينة االساسية 

 مدربي األنديةة من داخل مجتمع البحث من تم اختيار عينة البحث األساسية بالطريقة العشوائية الطبقي
 %( من اجمإلى مجتمع البحث .05.22( مدرب بواقع )251، وعددىم )بمحافظة القميوبية ةيلرياضا
 

 : العينة االستطالعية 

تم اختيار عينة البحث االستطبلعية بالطريقة العشوائية الطبقية من داخل مجتمع البحث وخارج العينة 
%( من اجمإلى 4.02( مدرب بواقع )02مدربين االندية بمحافظة القميوبية ، وعددىم ) االساسية لمبحث من

 ( يوضح توصيف عينة مجتمع وعينة البحث.2مجتمع البحث ، والجدول رقم )
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 (1جدوؿ )
 توصيؼ مجتمع البحث وعينة البحث 

 

 المجتمع م
 المجتمع

العينة 
 االستطبلعية

 اجمإلى العينة العينة االساسية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 0.52 22 0.01 22 2.40 0 2.00 51 نادي بنيا 2

 0.22 24 2.16 22 2.40 0 2.22 24 طوخ 0

 2.22 20 2.16 22 2.22 2 2.22 24 قميوب 4

 4.21 22 0.15 21 2.40 0 22.62 21 شبرا الخيمة 2

 2.16 22 2.20 22 2.22 2 2.21 22 النيل 5

 4.22 02 4.21 22 2.40 0 20.22 15 العبور 2

 2.22 20 2.16 22 2.22 2 2.62 20 بيتيم 1

 0.15 21 0.24 25 2.40 0 2.42 56 السبلم 6

 2.24 1 2.21 2 2.22 2 4.52 00 االتحاد السوداني 2

 2.22 20 2.16 22 2.22 2 2.22 24 مسطرد 22

 2.62 5 2.25 2 2.22 2 0.15 21 الجعافرة 22

 2.21 2 2.62 5 2.22 2 4.21 22 القمج 20

 0.22 24 2.22 20 2.22 2 1.22 21 القناطر الخيرية 24

 2.21 2 2.62 5 2.22 2 4.22 02 الخانكة 22

 2.24 1 2.21 2 2.22 2 4.66 02 شبين القناطر 25

 06.22 211.22 05.22 251 4.02 02 222 226 االجمإلى 

 ثالثًا  : أدوات جمع البيانات:
ف البحث ومن خبلل المسح المرجعي قام الباحثان باإلطبلع عمى العديد من المراجع في ضوء أىدا

العممية والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت مجاالت اإلدارة ، واإلدارة الرياضية، وعمم النفس الرياضي ، 
 .االختبارات والمقاييس حيث قام الباحثان بتصميم مقياسي

 ف""اإلستقرار النفسي لممدربي -

 " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية " -

 :اليحيث اتبع الباحثان في ذلك خطوات بناء المقاييس وفقًا لقواعد البحث العممي كالت
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 تحديد المحاور التي تـ التوصؿ إلىيا وىي كما يمي:
 

 مقياس الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية مقياس اإلستقرار النفسي لممدربيف
 ورالمح المحور

 المساءلة -1 بيئة المدرب -1
 المشاركة واإلستقإللىة -2 المجتمع الخاص بالمدرب -2
 الشػػػفافيػػػة -3 عالقة المدرب بذاتو -3
 المسػػػػػػػػاواة -4  
 األنظمة والقوانييف -5  
 الفاعميو التنظيمية -6  

 وقد روعي عند تصميـ العبارات ما يمي :
 ال تحتاج لكثير من الشرح.أن تكون األسئمة واضحة  -

 أن تكون األسئمة مغمقة. -

 أال تستغرق وقتًا طويبًل في اإلجابة عمييا. -
 

 رابعًا  : استطالع رأي السادة الخبراء :
الحوكمة الرشيدة باألندية  - اإلستقرار النفسي لممدربيفقام الباحثان بوضع المحاور المقترحة  لمقياسي )

ع رأي ، ثم تم عرضيا عمى السادة الخبراء في مجال عمم النفس الرياضي ، في استمارة استطبلالرياضية ( 
 ( .2( خبراء مرفق )1اإلدارة الرياضية وعددىم )

نسبة موافقة التقل عن  ىثم حدد الباحثان النسبة المئوية ليذه المحاور واختيار المحاور التي حصمت عم
 ( .0%( و يتضح ذلك كما في الجدول رقم )62)
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 (2جدوؿ )
النسبة المئوية التفاؽ الخبراء حوؿ محاور مقياسي "اإلستقرار النفسي لممدربيف ، الحوكمة الرشيدة باألندية 

 الرياضية"
 7ف= 

 
 مقٌاس اإلستقرار النفسً للمدربٌن

 مقٌاس الحوكمة الرشٌدة باألندٌة الرٌاضٌة

 المحور م
اتفاق أراء 

 الخبراء
 المحور م %

اتفاق أراء 
 الخبراء

% 

 111 7 المساءلة 1 111 7 بٌئة المدرب 1

2 
المجتمع الخاص 

 بالمدرب
7 111 2 

المشاركة 
 واإلستقإللىة

7 111 

 111 7 الشـــفافٌـــة 3 111 7 عالقة المدرب بذاته 3
 111 7 المســــــــاواة 4    
 111 7 األنظمة والقوانٌٌن 5    
 111 7 الفاعلٌه التنظٌمٌة 6    

 )اإلستقرار النفسي لممدربيف ، الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية( المحاور الخاصة بمقياسي تم تحديد
%( وذلك من خبلل نتائج استمارة استطبلع رأي الخبراء، وقد ارتضي 222، والتي كانت األىمية النسبية ليا )

 ان .%( كحد أدني لتحديد المحاور المبدئية لؤلستبي12الباحثان نسبة ال تقل عن )
 

ثم قام الباحثان بوضع عبارات المقياسين المقترحين وعرض العبارات الخاصة بكل محور عمى السادة 
، لمتحقق من الصدق المنطقي لمبلئمة العبارات المقترحة لكل محور، ومدي  ( 4ومرفق )(0الخبراء مرفق )

مدي إمكانية حذف وتعديل أو إضافة مبلئمة صياغة العبارات المقترحة ومناسبتيا لممحور الذي تنتمي إلىو ، و 
عبارات أخري، وقد توصل الباحثان من خبلل استطبلع رأي الخبراء إلى تحديد األىمية النسبية التفاق الخبراء 

 (.2،  4ويتضح ذلك كما في الجدولين رقم )
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 (3جدوؿ )
 ار النفسي لممدربيفالنسبة المئوية التفاؽ الخبراء حوؿ تحديد عبارات محاور مقياس "اإلستقر 

 7ف =
 عالقة المدرب بذاتو المجتمع الخاص بالمدرب بيئة المدرب

 % ـ % ـ % ـ
1 111.11 14 111.11 25 111.11 
2 85.71 15 111.11 26 111.11 
3 111.11 16 85.71 27 111.11 
4 111.11 17 71.43 28 71.43 
5 71.43 18 71.43 29 85.71 
6 85.71 19 85.71 31 111.11 
7 111.11 21 111.11 31 111.11 
8 111.11 21 111.11 32 111.11 
9 85.71 22 111.11 33 111.11 
11 111.11 23 85.71 34 85.71 
11 111.11 24 111.11 35 111.11 
12 85.71     
13 111.11     

"اإلستقرار النفسي ( النسبة المئوية ألتفاق السادة الخبراء عمى عبارات مقياس 4ويتضح من جدول )
%( وقد ارتضي الباحث بنسبة موافقة لمسادة الخبراء ال 222.22 -% 12.24لممدربين " حيث تراوحت ما بين )

 ( عبارة .45%( وبذلك يكون عدد عبارات لبلستبيان )12تقل عن )
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 ( 4جدوؿ )
 كمة الرشيدة باألندية الرياضية"النسبة المئوية التفاؽ الخبراء حوؿ تحديد عبارات محاور مقياس "الحو 

 7ف = 

 المساءلة
 المشاركة

 واإلستقإللىة
 الفاعلٌه التنظٌمٌة األنظمة والقوانٌٌن المساواة الشفافٌة

 % م % م % م % م % م % م

1 111011 13 111011 24 111011 37 111011 47 111011 57 111011 
2 111011 14 15071 25 15071 31 15071 41 15071 51 111011 
3 111011 15 111011 26 111011 33 111011 43 111011 53 111011 
4 111011 16 111011 27 15071 41 15071 51 15071 61 111011 
5 111011 17 15071 21 111011 41 111011 51 15071 61 15071 
6 15071 11 111011 23 15071 42 111011 52 111011 62 111011 
7 111011 13 71043 31 111011 43 111011 53 15071 63 111011 
1 111011 21 111011 31 111011 44 111011 54 111011 64 15071 
3 15071 21 15071 32 111011 45 15071 55 111011   

11 111011 22 15071 33 111011 46 71043 56 111011   

11 71043 23 71043 34 15071       

12 15071   35 111011       

    36 71043       

الحوكمة الرشيدة  ( النسبة المئوية ألتفاق السادة الخبراء عمى عبارات مقياس "2ويتضح من جدول )
%( وقد ارتضي الباحثان بنسبة موافقة لمسادة 222.22 -% 12.24باألندية الرياضية " حيث تراوحت ما بين )

 ( عبارة .22ارات لبلستبيان )%( وبذلك يكون عدد عب12الخبراء ال تقل عن )
 طريقة تصحيح المقياسيف:

 .اليوقد أتفق السادة الخبراء عمى أن يكون ميزان تقدير الدرجات لممقياسين ثبلثي التقدير كالت
 ( 5جدوؿ )

 ميزاف تقدير الدرجات لمقياسي "اإلستقرار النفسي لممدربيف ، الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية"
 الوقياس       

 تقدير

 الدرجاث

 الحىكوت الرشيدة باألنديت الرياضيت اإلستقرار النفسي للودربين

 العباراث االيجابيت العباراث السلبيت العباراث االيجابيت العباراث السلبيت

 3 ـــ 3 1 نعن

 0 ـــ 0 0 احيانا

 1 ـــ 1 3 ال

 
 
 

  
 



 أحود هحود يسن على 

 حسن يىسف أبىزيد

 

  0202ديسمبرمجمة تطبيقات عموم الرياضة) )                                                                                                    112

 خامسًا : الدراسة االستطالعية
لمقياسي "اإلستقرار ىو التأكد من المعامبلت العممية )الصدق، الثبات(  كان اليدف من ىذه الدراسة

، حيث قام الباحثان بوضع الصورة المبدئية لممقياسين  النفسي لممدربيف ، الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية"
طبقة من مجتمع  ( مدرب حيث تم اختيارىم بطريقة عشوائية02لتطبيقيما عمى العينة االستطبلعية والتي قواميا )

 البحث وخارج عينة الدراسة .
 

 سادسًا : المعامالت العممية ألدوات البحث 
 مقياس "االستقرار النفسي لممدربيف " : -1
 صدؽ مقياس "االستقرار النفسي لممدربيف " : -
 : " صدؽ المحكميف)الصدؽ المنطقي( لمقياس "االستقرار النفسي لممدربيف 

"اإلستقرار النفسي دق الُمحكمين )الصدق المنطقي(، حيث تم عرض مقياس قام الباحثان باستخدام ص
( ، والموضحة 1( عمى مجموعة الخبراء )الُمحكمين( والبالغ عددىم )0في صورتو التمييدية مرفق ) لممدربيف "

 صدقو .( ، واعتبر الباحثان نسبة اتفاق السادة الخبراء عمى عبارات المقياس معيارًا ل2أسمائيم بالمرفق )
 

 :" صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس "االستقرار النفسي لممدربيف 

قيد البحث من خبلل استخدام  "اإلستقرار النفسي لممدربيف "كما قام الباحثان بحساب صدق مقياس 
طريقة صدق االتساق الداخمي ، حيث قام الباحثان بحساب قيمة معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة عمى حدة 

رجة الكمية لممقياس ، وكذلك حساب قيمة معامبلت االرتباط لكل عبارة عمى حدة والدرجة الكمية لممحور الذي والد
تنتمي إلىو ، وكذلك حساب قيمة معامبلت االرتباط لكل محور عمى حدة والدرجة الكمية لممقياس ، وذلك بعد 

 ( توضح ذلك .6،  1،  2 تطبيق االستبيان عمى عينة الدراسة االستطبلعية والجداول )
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 ( ُمعامالت االرتباط ما بيف كؿ عبارة والدرجة الكمية لمقياس "اإلستقرار النفسي6جػدوؿ )
 21ف=                            لممدربيف "                                     

 عالقة المدرب بذاته المجتمع الخاص بالمدرب بٌئة المدرب

 
 م

 "ر" م ""ر م "ر"

1 10611* 14 10523* 25 10576* 
2 10576* 15 10615* 26 10763* 
3 10771* 16 10665* 27 10567* 
4 10533* 17 10755* 21 10571* 
5 10576* 11 10717* 23 10536* 
6 10143* 13 10536* 31 10665* 
7 10631* 21 10754* 31 10535* 
1 10717* 21 10532* 32 10576* 
3 10311* 22 10731* 33 10567* 

11 10765* 23 10611* 34 10717* 

11 10611* 24 10717* 35 10755* 
12 10765*     

13 10717*     

 (1.444( = )18( ، د . ح )1.15*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
س "اإلستقرار النفسي لمقيا( أن قيم معامبلت االرتباط لمعبارات مع الدرجة الكمية 2يوضح الجدول رقم )

 – 2.502( ، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط لمعبارات بين )2.25دالة عند مستوى معنوية ) لممدربيف "
 ( مما يدل عمى صدقيا .2.222

 

 ( 7جػدوؿ )
 ُمعامالت االرتباط كؿ عبارة مع الدرجة الكمية لممحور التابعو لو لمقياس "اإلستقرار النفسي

 21ف=                         لممدربيف "                                
 عالقة المدرب بذاته المجتمع الخاص بالمدرب بٌئة المدرب

 "ر" م "ر" م "ر" م

1 10616* 14 10557* 25 10512* 
2 10515* 15 10556* 26 10776* 
3 10116* 16 10717* 27 10665* 
4 10532* 17 10126* 21 10635* 
5 10515* 11 10717* 23 10565* 
6 10771* 13 10643* 31 10711* 
7 10643* 21 10753* 31 10514* 
1 10751* 21 10551* 32 10512* 
3 10116* 22 10142* 33 10665* 
11 10113* 23 10715* 34 10531* 
11 10616* 24 10717* 35 10751* 
12 10113*     

13 10751*     

 (1.444( = )18( ، د . ح )1.15د مستوى معنوية )*قيمة )ر( الجدولية عن
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لمقياس ( أن قيم معامبلت االرتباط لمعبارات مع الدرجة الكمية لممحور التابعة لو 1يوضح الجدول رقم )
( ، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط لمعبارات بين 2.25دالة عند مستوى معنوية ) "اإلستقرار النفسي لممدربيف "

 ( مما يدل عمى صدقيا .2.662 – 2.552)
 

 (8جػدوؿ )
 ُمعامالت االرتباط ما بيف مجموع درجات كؿ محور والدرجة الكمية لمقياس "اإلستقرار النفسي لممدربيف " 

 21ف=
 معامل االرتباط وداللته المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور م

 *10371 بٌئة المدرب 1
 *10375 المجتمع الخاص بالمدرب 2
 *10363 عالقة المدرب بذاته 3

 (1.444( = )18( ، د . ح )1.15*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
لمقياس "اإلستقرار النفسي ( أن قيم معامبلت االرتباط لممحاور مع الدرجة الكمية 6يوضح الجدول رقم )

 (.2.215 – 2.222عامل االرتباط بين )( ، حيث تراوحت قيم م2.25دالة عند مستوى معنوية ) لممدربيف "
 

 ثبات مقياس "االستقرار النفسي لممدربيف " : -
( محاور 4وعددىم )مقياس "اإلستقرار النفسي لممدربيف "قام الباحثان بإيجاد معامل ثبات محاور 

الدراسة ( عبارة ، باستخدام طريقتين ىما طريقة التجزئة النصفية الستجابات عينة 45وعباراتيم وعددىا )
إليجاد معامل االرتباط  Spearman & Brownاالستطبلعية عمى المقياس باستخدام معادلة سبيرمان وبراون 

 Cronbach`sبين العبارات الزوجية والعبارات الفردية وكذلك إيجاد الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ 
alpha.  

 

 :ر النفسي لممدربيف "لمقياس "اإلستقرا الثبات باستخداـ التجزئة النصفية -

( عبارة باستخدام طريقة التجزئة النصفية 45قام الباحثان بإيجاد معامل ثبات عبارات المقياس وعددىا )
 & Spearmanالستجابات عينة الدراسة االستطبلعية عمى المقياس باستخدام معادلة سبيرمان وبراون 

Brown لعبارات الفردية.إليجاد معامل االرتباط بين العبارات الزوجية وا 
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 ( 9جدوؿ )
 ثبات التجزئة النصفية لمقياس "اإلستقرار النفسي لممدربيف "

 21ف = 

 المقٌاس
 معامل العبارات الزوجٌة العبارات الفردٌة

 ع س ع س االرتباط

 *10313 110417 340251 110117 330611 اإلستقرار النفسً للمدربٌن

 (1.444( = )18( ، د . ح )1.15معنوية ) *قيمة )ر( الجدولية عند مستوى
( أن ىناك ارتباط دال إحصائيًا بين عبارات المقياس الفردية والزوجية مما يدل 2يتضح من الجدول )

 عمى ثبات المقياس .
 

 :لمقياس "اإلستقرار النفسي لممدربيف " Cronbach`s alphaالثبات باستخداـ  معامؿ ألفا كرونباخ  -

( 45" والتي عددىا )اإلستقرار النفسي لممدربيف مل ألفا كرونباخ لعبارات مقياس " وقد كانت قيمة معا
 (2.2220عبارة ىو )

 

 (11جػدوؿ )
 ُمعامؿ الثبات باستخداـ ألفا كرونباخ بيف كؿ عبارة عمى حدا لمقياس " اإلستقرار النفسي لممدربيف " ككؿ 

 21ف=
 ب بذاتهعالقة المدر المجتمع الخاص بالمدرب بٌئة المدرب

 معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م

1 103635* 14 103641* 25 103631* 
2 103631* 15 103636* 26 103626* 
3 103626* 16 103632* 27 103631* 
4 103637* 17 103627* 21 103631* 
5 103631* 11 103623* 23 103636* 
6 103621* 13 103636* 31 103632* 
7 103634* 21 103627* 31 103641* 
1 103623* 21 103636* 32 103631* 
3 103616* 22 103624* 33 103631* 

11 103626* 23 103631* 34 103623* 
11 103635* 24 103623* 35 103627* 
12 103626*     

13 103623*     

 ( 1.9642*قيمة )معامؿ ألفا كرونباخ( لالستبياف  = )
والتي  مقياس " اإلستقرار النفسي لممدربيف " ( معامل ألفا كرونباخ لعبارات 22ويتضح من جدول )

( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا كرونباخ لممقياس والذي كانت قيمتو 2.2222،  2.2222تراوحت ما بين )
 ( ، مما يدل عمى ثبات عبارات المقياس .2.2220)
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 ( 11جػدوؿ )
 لمقياس "اإلستقرار النفسي لممدربيف "نباخ لعبارات كؿ محور عمى حدا ُمعامؿ الثبات باستخداـ ألفا كرو 

 21ف=
 عالقة المدرب بذاته المجتمع الخاص بالمدرب بٌئة المدرب

 معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م

1 103214* 14 101317* 25 101556* 
2 103243* 15 101313* 26 101312* 
3 103154* 16 101112* 27 101415* 
4 103241* 17 101721* 21 101512* 
5 103243* 11 101116* 23 101551* 
6 103171* 13 101151* 31 101431* 
7 103222* 21 101776* 31 101543* 
1 103175* 21 101312* 32 101556* 
3 103113* 22 101715* 33 101415* 

11 103151* 23 101116* 34 101555* 
11 103214* 24 101116* 35 101413* 
12 103151*     

13 103175*     

 معامل ألفا
 للمحور

103247* 
 معامل ألفا
 للمحور

101311* 
 معامل ألفا
 للمحور

101611* 

 ( 1.9642*قيمة )معامؿ ألفا كرونباخ( لالستبياف  = )
( معامل ألفا كرونباخ لكل محور عمى حدا  في حالة حذف عبارة من عبارات 22ويتضح من جدول )

 تإلى :المحور وقد جاءت قيمة معامل ألفا كرونباخ كال
 " 2.2224" : تراوح معامل ألفا كرونباخ لمعبارات ما بين ) بيئة المدرب بالنسبة لعبارات المحور األول  ،

 ( .2.2021( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا كرونباخ لممحور والذي كانت قيمتو )2.2024

 " لفا كرونباخ لمعبارات ما بين " : تراوح معامل أ المجتمع الخاص بالمدرب بالنسبة لعبارات المحور األول
 ( .2.6226( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا كرونباخ لممحور والذي كانت قيمتو )2.6221،  2.6125)

 " تراوح معامل ألفا كرونباخ لمعبارات ما بين  عالقة المدرب بذاتو بالنسبة لعبارات المحور األول : "
 ( .2.6226ألفا كرونباخ لممحور والذي كانت قيمتو ) ( وجميعيا قيم أقل من معامل2.6556،  2.6460)

 ( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا 2.2021،  2.6226وقد تراوح معامل ألفا كرونباخ لممحاور ما بين )
 ( .2.2220كرونباخ لممقياس والذي كانت قيمتو )

 ومما سبق نستطيع الحكم عمى المقياس بأنو ثابت .
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 " : دة باألندية الرياضيةالحوكمة الرشي مقياس " -2
 " : الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية صدؽ مقياس " -
 " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية صدؽ المحكميف)الصدؽ المنطقي( لمقياس : " 

" الحوكمة الرشيدة قام الباحثان باستخدام صدق الُمحكمين )الصدق المنطقي(، حيث تم عرض مقياس 
( ، 1( عمى مجموعة الخبراء )الُمحكمين( والبالغ عددىم )0في صورتو التمييدية مرفق ) " ةباألندية الرياضي

( ، واعتبر الباحثان نسبة اتفاق السادة الخبراء عمى عبارات المقياس معيارًا لصدقو 2والموضحة أسمائيم بالمرفق )
. 
 

 " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس ": 

قيد البحث من خبلل  " " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضيةكما قام الباحثان بحساب صدق مقياس 
استخدام طريقة صدق االتساق الداخمي ، حيث قام الباحثان بحساب قيمة معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة 

لكل عبارة عمى حدة والدرجة الكمية عمى حدة والدرجة الكمية لممقياس ، وكذلك حساب قيمة معامبلت االرتباط 
لممحور الذي تنتمي إلىو ، وكذلك حساب قيمة معامبلت االرتباط لكل محور عمى حدة والدرجة الكمية لممقياس ، 

 ( توضح ذلك .22 ،24،  20 وذلك بعد تطبيق االستبيان عمى عينة الدراسة االستطبلعية والجداول )
 (12جػدوؿ )

 " يف كؿ عبارة والدرجة الكمية لمقياس " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضيةُمعامالت االرتباط ما ب 
 21ف=

 المساءلة
 المشاركة

 واإلستقإللىة
 المساواة الشفافٌة

 األنظمة
 والقوانٌٌن

 الفاعلٌه
 التنظٌمٌة

 "ر" م "ر" م "ر" م "ر" م "ر" م "ر" م

1 10753* 13 10716* 24 10711* 37 10715* 47 10731* 57 10752* 
2 10744* 14 10731* 25 10741* 31 10717* 41 10141* 51 10716* 
3 10723* 15 10141* 26 10745* 33 10761* 43 10764* 53 10124* 
4 10766* 16 10764* 27 10766* 41 10743* 51 10761* 61 10161* 
5 10721* 17 10761* 21 10711* 41 10715* 51 10743* 61 10761* 
6 10747* 11 10743* 23 10752* 42 10713* 52 10774* 62 10161* 
7 10115* 13 10774* 31 10745* 43 10121* 53 10722* 63 10736* 
1 10111* 21 10722* 31 10124* 44 10113* 54 10736* 64 10752* 
3 10124* 21 10736* 32 10161* 45 10761* 55 10712*   

11 10136* 22 10716* 33 10761* 46 10725* 56 10712*   

11 10721* 23 10712* 34 10161*       

12 10115*   35 10736*       

    36 10716*       

 (1.444( = )18( ، د . ح )1.15*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
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كمة لمقياس " الحو ( أن قيم معامبلت االرتباط لمعبارات مع الدرجة الكمية 20يوضح الجدول رقم )
( ، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط لمعبارات بين 2.25دالة عند مستوى معنوية ) " الرشيدة باألندية الرياضية

 ( مما يدل عمى صدقيا .2.622 – 2.122)
 ( 13جػدوؿ )

 " يةُمعامالت االرتباط كؿ عبارة مع الدرجة الكمية لممحور التابعو لو لمقياس "الحوكمة الرشيدة باألندية الرياض 
 21ف=

 

 
 المساءلة

 المشاركة
 واإلستقإللىة

 المساواة الشفافٌة
 األنظمة

 والقوانٌٌن

 الفاعلٌه
 التنظٌمٌة

 

 "ر" م "ر" م "ر" م "ر" م "ر" م "ر" م

1 10756* 13 10123* 24 10774* 37 10711* 47 10723* 57 10123* 
2 10121* 14 10713* 25 10763* 31 10774* 41 10171* 51 10713* 
3 10112* 15 10113* 26 10155* 33 10716* 43 10153* 53 10731* 
4 10175* 16 10141* 27 10731* 41 10111* 51 10724* 61 10175* 
5 10743* 17 10772* 21 10712* 41 10711* 51 10111* 61 10131* 
6 10751* 11 10775* 23 10733* 42 10771* 52 10736* 62 10175* 
7 10113* 13 10711* 31 10155* 43 10132* 53 10662* 63 10763* 
1 10723* 21 10773* 31 10741* 44 10163* 54 10124* 64 10123* 
3 10133* 21 10763* 32 10171* 45 10713* 55 10114*   

11 10153* 22 10123* 33 10731* 46 10776* 56 10114*   

11 10743* 23 10741* 34 10121*       

12 10175*   35 10121*       

    36 10134*       

 (1.444( = )18( ، د . ح )1.15*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
لمقياس ( أن قيم معامبلت االرتباط لمعبارات مع الدرجة الكمية لممحور التابعة لو 24يوضح الجدول رقم )

( ، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط 2.25معنوية ) دالة عند مستوى " " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية
 ( مما يدل عمى صدقيا .2.662 – 2.220لمعبارات بين )
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 ( 14جػدوؿ )
ُمعامالت االرتباط ما بيف مجموع درجات كؿ محور والدرجة الكمية لمقياس " الحوكمة الرشيدة باألندية 

 " الرياضية
 21ف=

 معامل االرتباط وداللته ــــــــــــــــــاورالمحـــــــــــــــــــــــ م

 *10353 المساءلة 1
 *10374 المشاركة واإلستقإللىة 2
 *10363 الشـــفافٌـــة 3
 *10366 المســــــــاواة 4
 *10361 األنظمة والقوانٌٌن 5
 *10351 الفاعلٌه التنظٌمٌة 6

 (1.444( = )18ح )( ، د . 1.15*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
لمقياس " الحوكمة ( أن قيم معامبلت االرتباط لممحاور مع الدرجة الكمية 22يوضح الجدول رقم )

 2.252( ، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين )2.25دالة عند مستوى معنوية ) " الرشيدة باألندية الرياضية
– 2.212.) 

 

 " : لرياضيةالحوكمة الرشيدة باألندية ا ثبات مقياس " -
( 2وعددىم )" مقياس " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضيةقام الباحثان بإيجاد معامل ثبات محاور 

( عبارة ، باستخدام طريقتين ىما طريقة التجزئة النصفية الستجابات عينة الدراسة 22محاور وعباراتيم وعددىا )
إليجاد معامل االرتباط  Spearman & Brownاون االستطبلعية عمى المقياس باستخدام معادلة سبيرمان وبر 

 Cronbach`sبين العبارات الزوجية والعبارات الفردية وكذلك إيجاد الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ 
alpha.  

 

 :" لمقياس " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية الثبات باستخداـ التجزئة النصفية -

( عبارة باستخدام طريقة التجزئة النصفية 22ت عبارات المقياس وعددىا )قام الباحثان بإيجاد معامل ثبا
 & Spearmanالستجابات عينة الدراسة االستطبلعية عمى المقياس باستخدام معادلة سبيرمان وبراون 

Brown .إليجاد معامل االرتباط بين العبارات الزوجية والعبارات الفردية 
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 (15جدوؿ )
 " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية فية لمقياس "ثبات التجزئة النص 

 21ف = 

 المقٌاس
 معامل العبارات الزوجٌة العبارات الفردٌة

 ع س ع س االرتباط

 *10372 110113 630551 160711 660311 الحوكمة الرشٌدة باألندٌة الرٌاضٌة

 (444.1( = )18( ، د . ح )1.15*قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
( أن ىناك ارتباط دال إحصائيًا بين عبارات المقياس الفردية والزوجية مما يدل 25يتضح من الجدول )

 عمى ثبات المقياس .
 

لمقياس " الحوكمة الرشيدة باألندية  Cronbach`s alphaالثبات باستخداـ  معامؿ ألفا كرونباخ  -
 :" الرياضية

" والتي عددىا  الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضيةمقياس "  وقد كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ لعبارات
 (2.2666( عبارة ىو )22)

 
 (16جػدوؿ )

"  ُمعامؿ الثبات باستخداـ ألفا كرونباخ بيف كؿ عبارة عمى حدا لمقياس " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية 
 ككؿ

 21ف=
 المساءلة

 المشاركة
 واإلستقإللىة

 المساواة الشفافٌة
 نظمةاأل

 والقوانٌٌن
 الفاعلٌه

 التنظٌمٌة

 معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م معامل ألفا م

1 103116* 13 103116* 24 103117* 37 103116* 47 103117* 57 103116* 
2 103117* 14 103117* 25 103117* 31 103117* 41 103115* 51 103117* 
3 103117* 15 103115* 26 103116* 33 103116* 43 103116* 53 103116* 
4 103116* 16 103116* 27 103116* 41 103117* 51 103116* 61 103115* 
5 103117* 17 103116* 21 103116* 41 103116* 51 103117* 61 103116* 
6 103116* 11 103117* 23 103116* 42 103117* 52 103116* 62 103115* 
7 103116* 13 103116* 31 103116* 43 103116* 53 103117* 63 103117* 
1 103116* 21 103117* 31 103116* 44 103116* 54 103116* 64 103116* 
3 103116* 21 103116* 32 103115* 45 103116* 55 103117*     

11 103115* 22 103116* 33 103116* 46 103117* 56 103117*     
11 103117* 23 103117* 34 103115*             
12 103116*     35 103117*             

        36 103116*             

 ( 1.9888*قيمة )معامؿ ألفا كرونباخ( لالستبياف  = )
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 مقياس " الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية " ( معامل ألفا كرونباخ لعبارات 22ويتضح من جدول )
( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا كرونباخ لممقياس والذي كانت 2.2661،  2.2665ي تراوحت ما بين )والت

 ( ، مما يدل عمى ثبات عبارات المقياس .2.2666قيمتو )
 (17جػدوؿ )

لمقياس "الحوكمة الرشيدة باألندية الرياضية ُمعامؿ الثبات باستخداـ ألفا كرونباخ لعبارات كؿ محور عمى حدا  
" 

 21ف=
 

 المساءلة
 

 المشاركة
 واإلستقإللىة

 المساواة الشفافٌة
 األنظمة

 والقوانٌٌن
 الفاعلٌه
 التنظٌمٌة

 ألفا م م ألفا م م ألفا م م ألفا م م ألفا م م ألفا م م

1 103425* 13 103276* 24 103413* 37 103211* 47 103261* 57 103175* 
2 103416* 14 103337* 25 103422* 31 103232* 41 103167* 51 103213* 
3 103411* 15 103246* 26 103376* 33 103215* 43 103111* 53 103221* 
4 103371* 16 103272* 27 103415* 41 103211* 51 103256* 61 103125* 
5 103431* 17 103311* 21 103433* 41 103211* 51 103224* 61 103111* 
6 103427* 11 103313* 23 103413* 42 103217* 52 103251* 62 103125* 
7 103411* 13 103334* 31 103376* 43 103114* 53 103217* 63 103254* 
1 103445* 21 103311* 31 103427* 44 103157* 54 103131* 64 103175* 
3 103416* 21 103311* 32 103363* 45 103277* 55 103214*   

11 103331* 22 103276* 33 103412* 46 103211* 56 103214*   

11 103431* 23 103313* 34 103313*       

12 103311*   35 103313*       

    36 103314*       
 ألفا

 للمحور
103453* 

 ألفا
 للمحور

103361* 
 ألفا

 للمحور
103443* 

 ألفا
 للمحور

103211* 
 ألفا

 للمحور
103236* 

 ألفا
 للمحور

103273* 

 ( 1.9888فا كرونباخ( لالستبياف  = )*قيمة )معامؿ أل
( معامل ألفا كرونباخ لكل محور عمى حدا  في حالة حذف عبارة من عبارات 21ويتضح من جدول )

 المحور وقد جاءت قيمة معامل ألفا كرونباخ كالتإلى :
 " 2.2416" : تراوح معامل ألفا كرونباخ لمعبارات ما بين )المساءلة  بالنسبة لعبارات المحور األول  ،

 ( .2.2252( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا كرونباخ لممحور والذي كانت قيمتو )2.2225

 " تراوح معامل ألفا كرونباخ لمعبارات ما بين المشاركة واإلستقإللىة  بالنسبة لعبارات المحور األول : "
 ( .2.2422كانت قيمتو )( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا كرونباخ لممحور والذي 2.2441،  2.2022)

 " 2.2422" : تراوح معامل ألفا كرونباخ لمعبارات ما بين )الشفافية  بالنسبة لعبارات المحور األول  ،
 ( .2.2222( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا كرونباخ لممحور والذي كانت قيمتو )2.2242
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 " 2.2251فا كرونباخ لمعبارات ما بين )" : تراوح معامل أل المساواة بالنسبة لعبارات المحور األول  ،
 ( .2.2066( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا كرونباخ لممحور والذي كانت قيمتو )2.2011

 " 2.2221" : تراوح معامل ألفا كرونباخ لمعبارات ما بين ) األنظمة والقوانييف بالنسبة لعبارات المحور األول 
 ( .2.2022ألفا كرونباخ لممحور والذي كانت قيمتو )( وجميعيا قيم أقل من معامل 2.2061، 

 " 2.2205" : تراوح معامل ألفا كرونباخ لمعبارات ما بين ) الفاعميو التنظيمية بالنسبة لعبارات المحور األول 
 ( .2.2012( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا كرونباخ لممحور والذي كانت قيمتو )2.2052، 

 ( وجميعيا قيم أقل من معامل ألفا 2.2252،  2.2012رونباخ لممحاور ما بين )وقد تراوح معامل ألفا ك
 ( .2.2666كرونباخ لممقياس والذي كانت قيمتو )

 ومما سبق نستطيع الحكم عمى المقياس بأنو ثابت .
 عرض ومناقشة النتائج :

 عرض نتائج التساؤؿ األوؿ :
 دية الرياضية؟ما ىي درجة تطبيؽ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخؿ األن 

 (18جػدوؿ )
( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات مقياس "الحوكمة 2التكرار و النسبة المئوية وقيمة )كا

 الرشيدة باألندية الرياضية " محور " المساءلة "
 157ف=

 العبارات
 المجموع ال إلى حداً ما نعم

 التقدٌري
 الوزن
 النسبً

 الترتٌب 2كا
 % التكرار % التكرار % رارالتك

1 33 210113 43 310211 75 470771 272 570743 170172* 12 

2 63 430343 51 310147 31 240214 345 730241 30331* 1 

3 31 240214 55 350132 64 410764 211 610146 60662* 3 

4 47 230336 41 260115 63 430343 232 610336 10316* 7 

5 62 330431 21 170134 67 420675 313 650615 170211* 3 

6 46 230233 42 260752 63 430343 231 610713 10115* 1 

7 54 340335 77 430145 26 160561 342 720611 240331* 2 

1 41 260115 41 260115 75 470771 211 530441 140726* 11 

3 41 250471 47 230336 71 440516 214 610237 30414* 11 

11 51 310147 31 240214 63 430343 235 620633 30331* 6 

11 41 260115 61 430312 41 310573 317 650111 70513* 4 

12 54 340335 36 220331 67 420675 311 630317 30261* 5 
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 5.99( = 2( ودرجة حرية )1.15( الجدولية عند مستوى معنوية )2*قيمة )كا
( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور األول " 0( أن قيمة )كا26يتضح من جدول )

 ( .2.25" جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )المساءلة 
 (19جػدوؿ )

( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات مقياس "الحوكمة 2االتكرار و النسبة المئوية وقيمة )ك
 الرشيدة باألندية الرياضية" محور "المشاركة واإلستقإللىة"

 157ف=

 العبارات
 المجموع ال إلى حداً ما نعم

 التقدٌري
 الوزن
 النسبً

 الترتٌب 2كا
 % التكرار % التكرار % التكرار

13 62 330431 35 220233 61 310217 316 670131 10651* 2 

14 63 430343 51 320414 37 230567 346 730461 30134* 1 

15 41 250471 44 210125 73 460437 211 530661 120335* 11 

16 42 260752 46 230233 63 430343 217 610334 10115* 1 

17 53 370511 34 210656 64 410764 313 650615 30173* 6 

11 47 230336 36 220331 74 470134 217 610334 140611* 1 

13 41 260115 76 410411 41 250471 315 660173 160164* 3 

21 37 230567 31 240214 12 520223 263 570113 250236* 11 

21 33 240141 75 470771 43 270313 311 650117 140173* 5 

22 33 240141 53 330751 65 410411 211 610146 60471* 7 

23 41 260115 72 450161 44 210125 311 660131 110172* 4 

 5.99( = 2( ودرجة حرية )1.15( الجدولية عند مستوى معنوية )2*قيمة )كا
( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور األول " 0( أن قيمة )كا22يتضح من جدول )

 ( .2.25ا دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )" جميعي ةليالمشاركة واإلستقال 
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 (21جػدوؿ )
( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات مقياس "الحوكمة 2التكرار و النسبة المئوية وقيمة )كا

 الرشيدة باألندية الرياضية" محور " الشفافية "
 157ف=

 العبارات
 المجموع ال إلى حداً ما نعم

 تقدٌريال
 الوزن
 النسبً

 الترتٌب 2كا
 % التكرار % التكرار % التكرار

24 63 430343 44 210125 44 210125 333 710375 70362* 4 

25 11 510355 53 330751 24 150217 371 710556 230375* 2 

26 31 130745 66 420131 61 310217 215 610511 130313* 13 

27 41 250471 71 450223 46 230233 311 650333 110331* 7 

21 61 310217 24 150217 73 460437 311 630317 240624* 11 

23 54 340335 31 240214 65 410411 313 640331 70145* 1 

31 45 210662 67 420675 45 210662 314 660667 60166* 5 

31 11 510532 43 270313 33 210113 362 760151 240511* 3 

32 11 560151 47 230336 22 140113 311 110673 420433* 1 

33 23 110471 71 450223 57 360316 216 610722 170471* 12 

34 42 260752 71 450223 44 210125 312 660242 110125* 6 

35 64 410764 11 110465 75 470771 313 640331 340343* 11 

36 46 230233 43 270313 61 430312 232 610336 70121* 11 

 5.99( = 2( ودرجة حرية )1.15( الجدولية عند مستوى معنوية )2*قيمة )كا
( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور األول " 0( أن قيمة )كا02يتضح من جدول )

 ( .2.25" جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) الشفافية
 (21جػدوؿ )

( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات مقياس "الحوكمة 2ة المئوية وقيمة )كاالتكرار و النسب 
 الرشيدة باألندية الرياضية" محور " المساواة "

 157ف=
 العبارات

 المجموع ال إلى حداً ما نعم
 التقدٌري

 الوزن
 النسبً

 الترتٌب 2كا
 % التكرار % التكرار % التكرار

37 73 510311 37 230567 41 260115 352 740735 210535* 1 

31 63 430343 54 340335 34 210656 343 740131 110713* 2 

33 24 150217 51 360343 75 470771 263 550133 250771* 11 

41 72 450161 43 270313 42 260752 344 730136 110136* 3 

41 74 470134 24 150217 53 370511 323 630151 250153* 4 

42 67 420675 37 230567 53 330751 321 630633 10611* 5 

43 47 230336 72 450161 31 240214 323 610577 110161* 6 

44 47 230336 37 230567 73 460437 211 610146 130137* 1 

45 46 230233 41 260115 71 440516 231 610571 30115* 7 

46 31 130111 71 440516 57 360316 217 610334 150311* 3 
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 5.99( = 2( ودرجة حرية )1.15( الجدولية عند مستوى معنوية )2*قيمة )كا
( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور األول " 0( أن قيمة )كا02يتضح من جدول )

 ( .2.25" جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) المساواة
 (22جػدوؿ )

( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات مقياس "الحوكمة 2ر و النسبة المئوية وقيمة )كاالتكرا
 الرشيدة باألندية الرياضية" محور " األنظمة والقوانييف "

 157ف=

 العبارات
 المجموع ال إلى حداً ما نعم

 التقدٌري
 الوزن
 النسبً

 الترتٌب 2كا
 % رالتكرا % التكرار % التكرار

47 75 470771 43 270313 33 240141 351 740311 140173* 1 

41 71 450223 43 310211 37 230567 341 730115 110363* 2 

43 13 120112 74 470134 64 410764 263 570113 320113* 11 

51 33 240141 71 440516 41 310573 315 640756 30721* 6 

51 51 360343 35 220233 64 410764 311 650333 10355* 5 

52 45 210662 41 250471 72 450161 217 610334 110325* 1 

53 41 260115 71 440516 46 230233 313 650615 30115* 4 

54 45 210662 42 260752 71 440516 213 610353 30132* 7 

55 42 260752 63 430343 46 230233 311 650117 10115* 3 

56 41 260115 45 210662 71 450223 214 610237 110141* 3 

 5.99( = 2( ودرجة حرية )1.15( الجدولية عند مستوى معنوية )2*قيمة )كا
( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور األول " 0( أن قيمة )كا00يتضح من جدول )

 ( .2.25" جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) األنظمة والقوانييف
 (23جػدوؿ )

( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات مقياس "الحوكمة 2ة وقيمة )كاالتكرار و النسبة المئوي
 الرشيدة باألندية الرياضية" محور " الفاعميو التنظيمية "

 157ف=

 العبارات
 المجموع ال إلى حداً ما نعم

 التقدٌري
 الوزن
 النسبً

 الترتٌب 2كا
 % التكرار % التكرار % التكرار

57 13 120112 71 430612 61 310217 273 570362 340343* 7 

51 66 420131 57 360316 34 210656 346 730461 110411* 1 

53 31 240214 53 330751 66 420131 216 610722 70513* 4 

61 25 150324 57 360316 75 470771 264 560151 240511* 1 

61 21 120733 77 430145 61 310217 274 510174 320726* 6 

62 34 210656 11 510532 42 260752 316 640361 240166* 3 

63 41 260115 32 510533 24 150217 331 710276 470161* 2 

64 21 130376 76 410411 61 310217 275 510316 310516* 5 
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 5.99( = 2( ودرجة حرية )1.15( الجدولية عند مستوى معنوية )2*قيمة )كا
( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور األول " 0( أن قيمة )كا04يتضح من جدول )

 ( .2.25" جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) الفاعميو التنظيمية
 عرض نتائج التساؤؿ الثاني :

 ستوى اإلستقرار النفسي لممدربيف؟ما ىو م 

 (24جػدوؿ )
( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات مقياس "االستقرار 2التكرار و النسبة المئوية وقيمة )كا

 النفسي لممدربيف " محور " بيئة المدرب "
 157ف=

 العبارات
 المجموع ال إلى حداً ما نعم

 التقدٌري
 الوزن

 النسبً
 لترتٌبا 2كا

 % التكرار % التكرار % التكرار

1 67 420675 35 220233 55 350132 326 630214 30317* 3 

2 67 420675 43 270313 47 230336 334 710313 60311* 2 

3 16 110131 51 360343 13 520166 247 520442 430113* 13 

4 33 210113 57 360316 67 420675 211 530441 110663* 7 

5 46 230233 11 110465 33 530236 267 560611 540132* 11 

6 37 230567 31 130111 31 570325 261 550414 410134* 11 

7 41 250471 73 510311 31 240214 316 670131 210421* 4 

1 63 430343 46 230233 42 260752 341 720333 10115* 1 

3 42 260752 71 440516 45 210662 311 660131 30132* 5 

11 34 210656 51 320414 72 450161 276 510533 130147* 3 

11 33 240141 47 230336 71 450223 212 530173 110533* 6 

12 31 130111 33 210113 34 530173 251 530173 430147* 12 

13 33 240141 43 270313 75 470771 271 530123 140173* 1 

 5.99( = 2( ودرجة حرية )1.15( الجدولية عند مستوى معنوية )2*قيمة )كا
بيئة ( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور األول " 0( أن قيمة )كا02يتضح من جدول )

 ( .2.25" جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )المدرب 
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 (25جػدوؿ )
( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات مقياس "االستقرار 2ية وقيمة )كاالتكرار و النسبة المئو 

 النفسي لممدربيف " محور " المجتمع الخاص بالمدرب "
 157ف=

 م
 المجموع ال إلى حداً ما نعم

 التقدٌري
 الوزن
 النسبً

 الترتٌب 2كا
 % التكرار % التكرار % التكرار

14 71 450223 41 250471 46 230233 333 710375 110331* 4 

15 61 430312 55 350132 34 210656 341 730115 110241* 2 

16 22 140113 64 410764 71 450223 265 560263 260141* 11 

17 36 220331 57 360316 64 410764 216 610722 10115* 7 

11 41 310573 25 150324 14 530513 271 530123 330736* 1 

13 33 240141 31 130745 17 550414 266 560476 350157* 11 

21 31 130745 17 550414 33 240141 316 640361 350157* 6 

21 63 430343 46 230233 42 260752 341 720333 10115* 3 

22 72 450161 64 410764 21 130376 365 770435 210752* 1 

23 22 140113 74 470134 61 310154 275 510316 270317* 3 

24 45 210662 67 420675 45 210662 314 660667 60166* 5 

 5.99( = 2( ودرجة حرية )1.15( الجدولية عند مستوى معنوية )2*قيمة )كا
( المحسوبة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور األول " 0( أن قيمة )كا05يتضح من جدول )

 ( 2.25يا دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )" جميعالمجتمع الخاص بالمدرب 
 

 (26جػدوؿ )
( وترتيب العبارات الستجابات أفراد عينة البحث لعبارات مقياس "االستقرار 2التكرار و النسبة المئوية وقيمة )كا

 النفسي لممدربيف " محور " عالقة المدرب بذاتو "
 157ف=

 م
 المجموع ال إلى حداً ما نعم

 التقدٌري
 الوزن

 لنسبًا
 الترتٌب 2كا

 % التكرار % التكرار % التكرار

25 73 460437 43 270313 41 260115 346 730461 120211* 2 

26 74 470134 41 310573 35 220233 353 740347 150171* 1 

27 21 170134 46 230233 13 520166 253 540313 310151* 3 

21 31 130111 64 410764 63 410127 211 530661 140316* 6 

23 31 130111 33 210113 34 530173 251 530173 430147* 11 

31 21 170134 36 220331 33 530236 243 520166 410113* 11 

31 31 130111 66 420131 61 310154 213 610115 140535* 4 

 م6 *110325 530661 211 420131 66 360343 51 210113 33 32

33 31 240214 73 460437 46 230233 316 640361 120154* 3 

34 13 120112 67 420675 71 450223 262 550626 320111* 1 

35 43 270313 33 240141 75 470771 212 530173 140173* 5 

 5.99( = 2( ودرجة حرية )1.15( الجدولية عند مستوى معنوية )2*قيمة )كا
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عالقة بة الستجابات أفراد العينة لعبارات المحور األول " ( المحسو 0( أن قيمة )كا02يتضح من جدول )
 ( .2.25" جميعيا دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )المدرب بذاتو 

 

 عرض نتائج التساؤؿ الثالث :
 

  ما ىي العالقة بيف تطبيؽ الحوكمة الرشيدة داخؿ األندية الرياضية ومستوى األستقرار
 النفسي لممدربيف؟

 ( 27جدوؿ )
 القة بيف تطبيؽ الحوكمة الرشيدة داخؿ األندية الرياضية ومستوى األستقرار النفسي لممدربيفالع

 157ف = 

 العٌنة
 األستقرار النفسً للمدربٌن

الحوكمة الرشٌدة داخل 
 األندٌة الرٌاضٌة

 معامل
 االرتباط

 ع س ع س

 *10315 160166 1250141 40121 610141 المدربٌن

 (1.195( = )155( ، د . ح )1.15عند مستوى معنوية )*قيمة )ر( الجدولية 
العالقة بيف تطبيؽ الحوكمة الرشيدة داخؿ األندية الرياضية ومستوى ( 01يتضح من الجدول )

وأن ىناك ارتباط دال إحصائيًا بينيما وىو ارتباط ايجابي مما يدل عمى أنو  كمما   األستقرار النفسي لممدربيف
 اخل االندية زاد االستقرار النفسي لممدربين.ة الرشيدة دكمزادت الحو 

 

 ثانٌاً مناقشة النتائج :

 مناقشة نتائج التساؤل األول :

 ما ىي درجة تطبيؽ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخؿ األندية الرياضية؟ 
 

 محور المساءلة : -

ي الرياضي الئحة ( والتي تنص عمى )يوفر الناد0( أن النسبة المئوية لمعبارة رقم ) 26يتضح من جدول )
%( لئلجابة عمييا )بنعم(، حيث تعتبر ىذه النسبة 24.22واضحة تحدد إختصاصات مجمس اإلدارة( قد بمغت )

المئوية مرتفعة لئلجابة عمييا )بنعم( إذا ما قورنت بغيرىا من العبارات الحاصمة عمى نسب مئوية مرتفعة لئلجابة 
الرياضية بوضع الئحة واضحة تحدد إختصاصات كل فرد عمى حده عمييا )ببل(، وىذا يدل عمى إىتمام األندية 

( والتي تنص عمى ) يوجد متابعة داخمية 20(،)2(،)6(،)2،كما يتضح من نفس الجدول أن العبارات رقم )
واضحة وفعالة( ،)يفرض النادي عقوبات مناسبة بناءا عمى نتائج المساءلة(، )يسعي النادي لمكافأة العاممين 

، )يوجد متابعة وتقييم لمستوى األداء بصفة مستمرة لئلداريين داخل النادي( قد بمغت نسبتيم المئوية المتميزين(
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( لئلجابة عمييا )ببل( وىذا يدل عمى عدم إىتمام األندية الرياضية 20.21( ،)22.56( ،)21.11( ،)21.11)
 ويرجع الباحثاف أسباب عدـ األىتماـ إلى ما يمي:بيذه العبارات 

ال يوجد تخطيط عممي واضح يبين ما بعد ىذا التخطيط من متابعة لسير النتائج ومدي تحقيقيا بصفو أنو  -
 مرحمية.

إصابة بعض األندية الرياضية بالعشوائية والبلمبااله ناتج من عدم وجود خطة واضحة لممميزات والعقوبات  -
 والتي تنتج عن المساءلة العادلة والشفافو.

واب والعقاب إلى عدم الدافعية نحو إنجار الميام والتكميفات والتي بدورىا تؤدي إلى تحقيق أدي إلغاء مبدأ الث -
األىداف المرجوة وعدم الرغبة فى بذل أي مجيود مقابل تحقيق النتائج مما أدي إلى خفض معدل اإلنتماء 

 لممؤسسو.
 مبيات لتبلشييا وتدعيم اإليجابيات.عدم خضوع كبل من مجمس اإلدارة والعاممين إلى المساءلة لموقوف عمى الس -
عدم التقييم المستمر لمستوى األداء وتعديل مساره إلى األفضل أدي إلى إنحدار المستوى ألسوأ، مما أدي إلى  -

 ضعف مستوى األداء الميني لممدربين داخل األندية.
 (. 2111سة حسيف يرقى وعمر عبدالصمد ) راوىذا يتفؽ مع د

 

 ستقإللىة:محور المشاركة واإل -
( وتمثل ىذه النسبة نسبة مرتفعة 24.22( قد بمغت )0( أن النسبة المئوية لمعبارة رقم ) 22يتضح من جدول ) 

لئلجابة عمييا )بنعم( أي أن األندية الرياضية تعمل عمى وجود لجنة ونظام واضح لتمقي الشكاوي والتعامل معيا 
( والتي تنص 6(،)2(،)4من نفس الجدول أن العبارات رقم )بحمول تقبل التطبيق عمى أرض الواقع، كما يتضح 

عمى )يتم السماح بإبداء الرأي فى أي موضوع دون قيود ،)يسعي النادي إلى مشاركة األفراد فى عممية صنع 
القرار،وضع الخطط،تقديم اإلقتراحات(، )يوسع مجمس إدارة النادي دائرة المشاركة فى صناعة القرار( حصموا عمى 

ويرجع الباحثاف عدـ إىتماـ ( 50.00(،)21.24(،)22.22وية مرتفعة لئلجابة عمييا )ببل( كاألتي )نسب مئ
 اإلدارة بيذه العبارات إلى األسباب التإلىة :

أن اإلدارة أقرب فى التعامل مع المرؤوسين فى بعض األندية الرياضية باألسموب اإلستبدادي والحازم وىذا  -
 الفني لممدربين. ء وعدم اإلبداع والتميزيؤدي إلى النمطية فى األدا

أن عدم اإلستماع إلى أكبر كم من المعمومات عن طريق الحوار والمناقشة وتبادل األفكار واألراء والحرية  -
تخاذ قرارات صائبة من  عطاء الحمول الموضوعية وا  الفكرية يؤدي إلى عدم إلمام اإلدارة بالموضوع بشكل سميم وا 

 قيق النتائج المرجوة.شأنيا تؤدي إلى تح
عدم إشراك من ينفذ الخطة ذاتيا فى وضع الخطة يؤدي إلى عدم الوصول إلى األىداف لعدم تناسب ىذه  -

 الخطة مع قدرات المرؤوسين وعدم اإلختيار المناسب لؤلفراد القائمين عمى تنفيذ تمك الخطة.
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مجال قد يؤدي إلى خطورة الوصول إلى نتائج عدم المشوري وأخذ أراء من ليم خبرة عممية وعممية فى ىذا ال -
 سمبية أو عدم تحقيقيا من األساس.

 (. 2118دراسة إسماعيؿ محمد السيد )  يووىذا ما أكدت عم
 

 محور الشفافية: 
( والتي تنص عمى )يوجد معايير إلختيار القادة 2(،)6( أن النسبة المئوية لمعبارات رقم ) 02يتضح من جدول ) 

)يفصح النادي عن المعمومات اليامة بشأن المشكبلت المتوقعة لمعمل عمى حميا( قد بمغت واإلداريين(، 
( وذلك لئلجابة عمييا )بنعم( وىذا يدل عمى وجود نظام لدية خاصية الوضوح التام فى إتاحة 52.25(،)52.52)

العبارات رقم كافة المعمومات إليجاد أكثر من حل لممواقف والمشكبلت، كما يتضح من نفس الجدول أن 
( والتي تنص عمى )يترجم النادي أىدافة بخطة إستراتيجية وفق برنامج زمني(،)يوفر النادي الرياضي 20(،)5)

نظاما خاصا باإلعبلم يتم من خبللو اإلفصاح عن األنظمة والموائح المنظمة لمعمل( وقد حصموا عمى نسب مئوية 
 النتيجة إلى بعض األسباب والتي منيا: ويرجع الباحثاف ىذهمرتفعة لئلجابة عمييا )ببل( 

جراءات تنفيذية تحت إطر برنامج زمني محدد. -  عدم وضوح أىداف بعض األندية الرياضية تترجم لخطة وا 
 عدم وجود تنظيم واضح يعمل عمى تنسيق متطمبات العمل يسعي إلى الوصول لتحقيق النتائج. -
اباه لبعض األشخاص أدي ذلك إلى عدم اإلفصاح عن األنظمة عدم إقامة محاسبة عادلة لكافة األفراد والمح -

والموائح التي تعمل عمى تنظيم العمل من خبلل إختصاصات وواجبات كل فرد والمحاسبة لؤلفراد المقصرين فى 
تقانو وخروجو بالشكل اإليجابي.  ذلك الشأن وكذلك أد ت ىذه المحاباه إلى عدم اإلقبال عمى العمل وا 

 (.28، 2118 ،أحمد أبوكريـ)دراسة  وىذا ما جاء فى
 محور المساواة:

( والتي تنص عمى ) تتسم معايير التقييم بالعدل 22(،)41( أن النسب المئوية لمعبارات ) 02يتضح من جدول ) 
والموضوعية(،)توجد تشريعات وقوانيين داخل النادي لحماية العاممين أثناء أدائيم الوظيفية( قد بمغت النسبة 

( لئلجابة عمييا )بنعم( مما يدل عمى وجود تقييم لؤلداء بدرجة كبيرة وأيضا يوجد 22.62(،)52.42ليم )المئوية 
قوانيين لحماية الموظفين أثناء تأدية عمميم، كما يتضح من نفس الجدول عبارات حصمت عمى نسبة مئوية عإلىة 

)يتسم النادي الرياضي بعدم وجود  ( والتي تنص عمى25(،)22(،)42لئلجابة عمييا )ببل( وىي عبارات رقم )
المحسوبية والوساطة فى المواقع الوظيفية(،)يشكل مجمس إدارة النادي لجان تختص بالعمل عمى وضع توازن بين 

ويرجع الباحثاف ميزانية النادي واإلستثمار لمموارد(،)يوفر مجمس إدارة النادي معايير لمحصول عمى المكافات( 
 األسباب التإلىة: النتيجة السابقة إلى بعض

جراءات التعيين فى بعض االندية قائمة عمى عدم ما يسمي بالتميز واإلبداع اإلداري  - أن النظام الوظيفي وا 
 لجميع الكوادر الوظيفية.
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وجود بما يسمي بسوء اإلختيار ناتج من عدم الخبرة العممية وعدم الدراسة األكاديمية لئلدارة )مبادئ وأساسيات  -
 ة( مما ادي إلى عدم تناسب الفرد مع الموقع الوظيفي المعمن.عمم األدار 

عدم الدراية بالموارد المإلىة بشكل دقيق لمنادي واإلستثمار األمثل لمساحات النادي بشكل فعال أدي إلى عدم  -
 تناسب الميزانية مع اإلستثمار

إلى النمطية فى األداء الوظيفي اإلكتفاء بما ىو موجود والخوف من التعبير عمى اسس عممية ودراسة أدي  -
 داخل النادي دون تميز.

عدم وجود بنود واسس معمنة لتوزيع المكافات أدي ىذا إلى وجود نظام لممحاباه والذاتية فى التعامل المادي  -
ني وعدم العدل فى توزيع المكافات مما أدي إلى القصور فى األداء التدريبي لممدربين مما يؤثر بدوره عمى أداء الف

 لبلعبين وبالتإلى ضعف تحقيق األىداف.
 ( 2117وىذا ما أكدت عميو دراسة محمد حسف يوسؼ ) 

 

 محور األنظمة والقوانييف :
( والتي تنص عمى )نشر إدارة النادي 0(،)2( أن النسب المئوية لمعبارات اإليجابية أرقام ) 00يتضح من جدول )

،)تتسم األنظمة والقوانيين المطبقة داخل النادي بالوضوح( قد بمغت جميع األنظمة والقوانيين عمى موقعيا الرسمي(
( لئلجابة عمييا )بنعم( وىذا يؤكد عمى وجود أىتمام بنشر كل ما ىو جديد عمى الموقع 25.00(،)21.11)

ت الرسمي لمنادي وأن النظام المتبع فى النادي يتميز بالوضوح والشفافية، كما يتضح من نفس الجدول أن العبارا
( جاءت نسبتيا المئوية مرتفعة لئلجابة عمييا )ببل( حيث نصت ىذه العبارات عمى )تحقيق 22(،)2(،)1رقم )

االنظمة العادلة بين جميع العاممين(،)يوفر إدارة النادي نظام لئلعبلم يشمل كافة المعمومات(،)يسعي النادي إلى 
 ة:اليحثاف ما سبؽ إلى األسباب التويرجع الباتطبيق العقوبات عمى جميع العاممين دون تحيز( 

عدم التنوع فى إستخدام وسائل األعبلم المختمفة وخاصة المنتشر منيا االن وذو تاثير قوي عمى الجميور  -
)األعبلم اإلجتماعي( المتمثل فى مواقع التواصل اإلجتماعي حيث من المعروف أن لكل فئة عمرية وسيمة 

 إعبلمية مناسبة ليا.
ندية ال يوجد بيا نظام محاسبة لؤلفراد كبل عمى حده وأن وجد ال يطبق بصفو عادلة كبل حسب أن معظم األ -

 االىواء الذاتية.
 ( . 2118وىذا يتفؽ مع دراسة عطا اهلل خميؿ ومحمد العشماوى ) 

 محور الفاعميو التنظيمية :
( 02.22(،)20.24لمئوية )( قد بمغت نسبتيا ا2(،)0( أن النسب المئوية لمعبارات ) 04يتضح من جدول ) 

لئلجابة عمييا )بنعم( وتنص عمى )ثوجد أىداف معمنو لمنادي الرياضي(،)تعمل إدارة النادي عمى توفير اإلمكانات 
ة( وىذا يدل عمى إىتمام اإلدارة بأن تكون اليلتحسين مستوى أداء العاممين وتنمية قدراتيم المينية والمعرفية واإلتص

لحرص عمى أن تكون كافة اإلمكانات متوفرة سواء كانت مادية أو معنوية من أجل األىداف واضحة وكذلك ا
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الوصول إلى نتائج إيجابية ومن ثم إتاحة الفرصة لممدربين من أجل التنمية التدريبية، كما يتضح من نفس الجدول 
ىدافة()تصب نتائج ( والتي تنص عمى )يستسمر النادي الرياضي جميع موارده لتحقيق أ2(،)4أن العبارات رقم )

قرارات مجمس اإلدارة فى إتجاه تحقيق األىداف بأقل جيد وتكمفو( قد حصموا عمى نسبة مئوية عإلىة وىي 
 ويرجع الباحثاف تمؾ النتيجة لألسباب التإلىة:يا )ببل( ي( لئلجابة عم21,11(،)20,24)
تفادة الكاممو منيا سواء لممؤسسة التي عدم وجود خطة إستثمارية واضحة والتخطيط ليا عمى المدي البعيد لئلس -

 يعمل فييا المدرب أو لؤلشخاص نفسيم بما يضمن تحقيق األىداف المرجوة.
أن بعض مجالس اإلدارات لدييا صعوبة فى إتخاذ القرار حيث ال يوجد ربط بين تحقيق األىداف والتكمفة  -

 يادة فى مواقف صعبة.والجيد المطوب لتحقيق األىداف فعممية إتخاذ القرار تأتي من ق
 أن القرارات ال تسير فى إتجاه تحقيق األىداف وال تتوافر الميزانية لتحقيق األىداف سواء الفرعية أو األساسية. -

 (. 2117وىذا ما أكدت عميو دراسة محمد يوسؼ ) 

 مناقشة نتائج التساؤؿ الثانى  

 ما ىو مستوى اإلستقرار النفسي لممدربيف؟ 

 رب (محور ) بيئة المد -1
( والتى تنص عمى ) أحب  داخل النادى الرياضى  6( أن النسبة المئوية لمعبارة رقم )   02يتضح من جدول ) 

( لئلجابة عمييا ) بنعم ( ، كما بمغت النسبة المئوية لمعبارة رقم )  24.222تقديم المساعدة لآلخرين ( قد بمغت ) 
(  0وبة فى كسب ثقة اآلخرين ( وكذلك العبارة رقم ) ( والتى تنص عمى ) أجد داخل النادى الرياضى صع 2

والتى تنص عمى ) أشعر داخل النادى الرياضى بعدم قيمتى من أفعال اآلخرين ( قد بمغت لكل منيما ) 
( لئلجابة عمييما بنعم وتعتبر ىذه النسبة المئوية مرتفعة إذا ما قورنت بغيرىا من العبارات الحاصمة  20.215

( فى ذلك الجدول نجد أن عدم  0،  2مرتفعة لئلجابة عمييا ببل فإذا ما نظرنا إلى العبارة رقم ) عمى نسب مئوية 
توافر الثقة من جانب المدرب لآلخرين وكذلك عدم شعوره بقيمتو وذاتو نظرا لما يفعمو اآلخرين فيذا يخمق بيئة 

األىداف المرجوة ، كما أن مجمس اإلدارة  غير مؤىمة لممدرب قادرة عمى دفعو لتحقيق اإلنجاز واإلستقرار وتحقيق
داخل النادى الرياضي يتبع األسموب اإلستبدادى فى التعامل مع مرؤوسيو مما يؤثر ذلك عمى عدم وجود القدر 

 ( . 2114و دراسة كريـ الجميمى ) يأكدت عمالكافى من الثقة لدى المدربين فى تعاممو مع اآلخرين وىذا ما 
ذا ما نظرنا إلى الع ( نجد أن المدرب يتميز بقابميتو لتقديم المساعدة لآلخرين وبالتالى خمق نوع من  6بارة رقم ) وا 

 الحب والتقدير واإلحترام المتبادل وخمق جو من المودة والدعم النفسى ليم 
(  والتى تنص عمى ) أحب داخل النادى الرياضى اإلختبلط مع  5كما يتضح من نفس الجدول أن العبارة رقم ) 

) أشعر داخل النادى الرياضى بالضيق      ( والتى تنص عمى 2آلخرين واإلستماع ليم ( وكذلك العبارة رقم ) ا
( لئلجابة عمييا ببل وىذا  51.405( ، )  52.042)      عند إقتراب رؤسائى منى ( قد بمغت نسبتيم المئوية
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نادى الرياضى ووجود المسافات التى تمنع يدل عمى الحاجز الكبير بين المدربين وعبلقتو باألخرين داخل ال
ىذا لعدة أسباب  افويرجع الباحثالمدربين لئلستماع إلىيم وشعور المدربين بعدم الراحة عند إقتراب رؤسائيم منيم 

 تتمثؿ فى اآلتى :
 إتباع الرؤساء داخل النادى ألسموب القيادة الدكتاتورية وعدم إحتواء المدربين .* 
 لممواقف السيئة من اآلخرين أثرت عمى تمك العبلقة .مقابمة المدربين * 

 ( 2111)  حسيف يرقي وعمر عبد الصمدوىذا ما اكدت عميو دراسة 

 ثانيًا محور ) المجتمع الخاص بالمدرب (

( والتى تنص عمى ) أتحمل كمدرب مسئولية  00( أن النسبة المئوية لمعبارة رقم )  05يتضح من جدول )  
( والتى تنص عمى ) أجد  22)      ( وكذلك العبارة رقم 25.622جاح والفشل ( قد بمغت ) قرارى فى حالة الن

 ( لئلجابة عمييا بنعم . 25.004كمدرب صعوبة فى التعبير عن آرائى وأفكارى داخل النادى ( قد بمغت ) 

نجاح والفشل وعدم ( نجد أن من سمات المدرب الناجح تحمل المسئولية فى حالة ال 00فالبنظر لمعبارة رقم ) 
 رمى أخطائو وفشمو عمى البلعبين والنادى .

( نجد أن صعوبة المدرب التعبير عن آرائو وأفكاره داخل النادى الرياضى إنما يرجعيا  22وبالنظر لمعبارة رقم ) 
اتورية وعدم ( وىو اتباع مجمس اإلدارة لمقيادة الدكت 2( فى العبارة رقم )  02كما ذكرنا من قبل فى الجدول رقم ) 

إتاحة الفرصة لآلخرين لمتعبير عن آرائيم وأفكارىم حتى إن كانت فى خدمة النادى والفريق وىذا يؤثر عمى 
 (. 2118)  اسماعيؿ محمد، وىذا يتفؽ مع دراسة مستوى اإلستقرار النفسي لممدرب 

بالرضا لما وصمت إلىو من ( والتى تنص عمى ) أشعر  22( أن العبارة رقم )  05كما يتضح من نفس الجدول ) 
( والتى تنص عمى ) عندما  26)      ( وكذلك العبارة رقم  55.222مستوى عممى ( بمغت نسبتيا المئوية ) 

 انلئلجابة عمييا ببل ويرجع الباحث ( 54.524)            أغضب أحطم األشياء القريبة منى ( بمغت نسبتيا
 ذلك إلى :

 لتطير خبراتيم العممية والتطمع إلى كل ما ىو جديد .* عدم إتاحة الفرصة لممدربين 
عدم وجود البرامج الكافية لتحسين مستوى الذكاء اإلنفعالى لممدربين والتى تجعميم يمتمكون القدرة عمى التحكم *

 فى إنفعاالتيم وتوجيييا من السمبى إلى اإلجابى .
عداد الدورات والبرامج المبلئمة ليم، *عدم وجود الوعى الكافى من مجمس اإلدارة لئلىتمام بثق الم دربين عمميًا وا 

 ( . 1999وىذا يتفؽ مع رأى حساف المالح ) 
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 ثالثًا محور ) عالقة المدرب بذاتو (

( والتى تنص عمى ) أعتمد كمدرب عمى اآلخرين  02( أن النسبة المئوية لمعبارة رقم )  02يتضح من جدول ) 
( والتى تنص عمى )  05( والعبارة رقم )  21.242مغت نسبتيا المئوية ) فى إنجاز واجباتى وأعمالى ( حيث ب

( لئلجابة عمييا بنعم وتعتبر ىذه  22.221أشعر بأننى أعيش فى مجتمع غير آمن ( بمغت نسبتيا المئوية ) 
ويرجع  .النسبة مرتفعة إذا ما قورنت بغيرىا من العبارات  الحاصمة عمى نسب مئوية مرتفعة لئلجابة عمييا ببل 

 ذلؾ إلى : افالباحث

 عدم توافر التقدير والعامل النفسى لممدربين إلنجاز واجباتيم مما يجعميم يعتمدون عمى اآلخرين لمقيام بواجباتيم * 
 عدم وجود البيئة النفسية لممدربين داخل المؤسسة وعدم وجود تقارب األفكار جعمو يشعر بيذا اإلحساس .* 

( والتى تنص عمى ) أميل إلى مشاركة اآلخرين فى  02( أن العبارة رقم )  02) كما يتضح من نفس الجدول 
( والتى تنص عمى ) أشعر بالتفاؤل  42( وكذلك العبارة رقم )  52.614أعماليم ( حيث بمغت نسبتيا المئوية ) 

ويتفؽ ذلؾ مع رأى  . ( لئلجابة عمييا ببل  52.042عندما أفكر فى المستقبل ( حيث بمغت النسبة المئوية ليا ) 
 ( 2111فخرى الدباغ ) 

 مناقشة نتائج التساؤؿ الثالث 

 ما ىي العالقة بيف تطبيؽ الحوكمة الرشيدة داخؿ األندية الرياضية ومستوى األستقرار النفسي لممدربيف؟ 

لنفسى ( أن معامل اإلرتباط بين الحوكمة الرشيدة داخل األندية الرياضية واإلستقرار ا 01يتضح من جدول ) 
( وىذا يدل عمى مدى اإلرتباط اإليجابى بينيم مما يدل عمى أنو كمما توفر تطبيق  2.225لممدربين بمغ ) 

الحوكمة الرشيدة داخل األندية الرياضية كمما زاد اإلستقرار النفسي لممدرب نظرًا لما يقابمو من عدالة وشفافية 
زنًا داخل عممو والقيام بواجباتو والوصول لتحقيق أىدافو وغيرىا من المبادئ المختمفة التى تجعمو مستقرًا ومت

 وأىداف الفريق والنادى .

 (. 2118)  عطا اهلل خميؿ ومحمد عشماويوىذا يتفؽ مع دراسة 

 اإلستخالصات :

 أوال بالنسبة : لمحوكمة الرشيدة:
 محور المساءلة :

 دارة.ال يوجد متابعة مستمرة وفعالة داخل النادي الرياضي من قبل اإل -
 ال يوجد مساءلة من مجمس اإلدارة عن األداء والنتائج من حين ألخر -
 ال يوجد معايير واضحة يتم التقييم عمى أساسيا من مجمس إدارة النادي. -
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 ساءلة عند التقصير من العاممين داخل النادي.ماب والعقاب مناسب لمو ال يوجد فى النادي مبدأ لمث -
 نوي لممتميزين داخل النادي.ال يوجد حافز مادي أو مع -

 محور المشاركة :
تتبع اإلدارة األسموب اإلستبدادي فى معاممة مروؤسييا وال تعمل عمى السماح ليم بإبداء الرأي فى الموضوعات  -

 المختمفة.
ال يوجد داخل النادي الرياضي أسإلىب لممشاركة بين اإلدارة والعاممين فى عممية صنع القرار ووضع الخطط  -
 اإلقتراحات.و 
 ال يوجد تقييم مستمر من قبل العاممين إلدارة النادي وأعضاء الجمعية العمومية. -
 ال يوجد نظام ديمقراطي يتبني مبدأ الشوري إلدارة جميع االنشطة الرياضية المختمفة. -

 محور الشفافية:
 ية فى توقيت زمني لتحقيقيا.ال يوجد فى النادي رسالة ورؤية تترجم إلى أىداف فى ظل وجود خطة إستراتيج -
ال يوجد نظام إعبلمي متنوع داخل النادي يتم من خبللو اإلفصاح عن النظام والقواعد والموائح مناسب لكل  -

 الفئات العمرية.
 تتحكم األىواء الشخصية فى توزيع المكافأت المإلىة دون سياسة واضحة. -

 محور المساواة:
 ضحة لتعيين العاممين داخل الييكل التنظيمي لمنادي.ال يوجد نظام وقواعد ومعايير وا -
ستثمار الموارد داخل النادي بالطريقة الفعالة. -  ال يوجد توازن بين ميزانية النادي وا 
 ال يوجد دعم من مجمس اإلدارة إلى المستوىات اإلدارية الدنيا فى عممية صنع القرار. -

 محور األنظمة والقوانييف:
النادي يوفر بسيولة الحصول عمى المعمومات والبيانات لدي جميع العاممين والمستفيدين  ال يوجد نظام داخل -

 من النادي.
ال يوجد نظام عادل داخل النادي يوفر توزيع جميع الحقوق األدبية والمادية بشكل متساوي كبل حسب مستوى  -

 إنجازه.
واألنظمة الموجودة داخل النادي بشكل يتم  ال يوجد خطة إعبلمية واضحة داخل النادي تشمل عمى التعمىمات -

 تحديثة بصفو دورية.
عدم وجود عقوبات صارمة تطبق عمى الجميع بشكل عادل حين رؤية مخالفة جسيمو مثل الرشوة ،اإلستعمال  -

 السئ لمسمطة.
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 محور الفاعميو التنظيمية:
لطاقة البشرية لموصول إلى األىداف المراد ال يوجد إستثمار داخل النادي لمموارد المإلىة بشكل سميم وكذلك ا -

 تحقيقيا.
ال يوجد تناسق بين قرارات مجمس اإلدارة لؤلندية وبين األىداف الموجودة داخل الخطة مما يؤدي إلى طول  -

 الوقت والجيد والمال دون جدوي.
 الشخصي فقط.ال يوجد فى مجالس إدارات األندية إيمان بمبدأ العمل الجماعي والغكتفاء بالمجيود  -

 ثانيًا بالنسبة لإلستقرار النفسى لممدربيف 
 عدم توافر الثقة بين المدربين وعبلقتو باآلخرين داخل النادى الرياضى . -
 إفتقاد المدربين لمتقدير من جانب األخرين داخل النادى الرياضى . -
 صعوبة تعبير المدربين عن أرائيم وأفكارىم داخل النادى الرياضى  -
 شعور المدربين بالرضا عن مستواىم العممى  عدم -
 إعتماد المدربين عمى اآلخرين فى إنجاز واجباتيم وأعماليم . -
 شعور المدربين بأنيم يعيشون فى مجتمع رياضى غير آمن . -
 عدم شعور المدربين بالتفاؤل عند تفكيرىم فى المستقبل . -

 داخؿ األندية الرياضية واإلستقرار النفسي لممدربيف . ثالثا بالنسبة لمعالقة بيف تطبيؽ الحوكمة الرشيدة
توجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين المتغيرين فكمما توفرت الحوكمة الرشيدة داخل األندية الرياضية كمما  -

 زاد اإلستقرار النفسي لممدربين .
 :التوصيات 

 األخرى.تطبيق مقياس الحوكمة الرشيدة عمى مختمف األندية الرياضية  -
 إجراء دراسات عممية حول مدى تطبيق الحوكمة داخل األندية الرياضية . -
 أن تضع األندية الرياضية معايير خاصة بالرقابة الداخمية . -
 أن تطبق األندية نظامًا لممساءلة عمى المستوىين الفردى والجماعى . -
الة والمساواة ( فى التطبيق الكامل لؤلنظمة أن تراعى األندية الرياضية مبادئ الشفافية والوضوح ) العد -

 والتعمىمات عمى جميع العاممين باألندية .
 نشر ثقافة الحوكمة داخل األندية الرياضية . -
تعزيز ثقافة المساءلة فى األندية الرياضية لمتغمب عمى المعوقات التى تقف عائق أمام تطبيق الحوكمة اإلدارية  -

 بالشكل المطموب .
 مبدأ المشاركة بين القيادات والمناصب اإلدارية العمىا وبين الوظائف التنفيذية فى عمميات صنع القرار .تفعيل  -
 إلزام مجمس إدارة األندية بإعبلن نتائج أدائيم لجميع المستفيدين مع السماح ليم بتقييم تمك النتائج . -
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 تحديد معايير دقيقة لممساءلة واإلعبلن عنيا . -
 اإلستقرار النفسى عمى عينات مختمفة . تطبيق مقياس -
 تعزيز دور األندية الرياضية فى ترسيخ اإلستقرار النفسى لجميع العاممين بيذه األندية . -
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رسالة ماجستير، واقع حوكمة المؤسسات فى الجزائر وسبل تفعيميا،  (.2111)حسيف يرقى وعمر عبدالصمد 

 ية.جامعة المدكمية التجارة، 
قياس أبعاد حوكمة الجامعات لتعزيز الريادة: حالة دراسة لجامعة  (.2116) حسيف النوريو عبدالسالـ عمى 

األنبار وفق بطاقة حوكمة الجامعات المعدة من البنك الدولي، مجمة جامعة األنبار لمعموم اإلقتصادية واإلدارية، 
 .26-00، ص ص 22، العدد 6المجمد

 مكتبة الحرية لمنشر والتوزيع.القاىرة:  2ط ،الحوكمة المؤسسية. (2118) عشماوىعطا اهلل خميؿ ومحمد ال
 مطابع جامع الموصل.  العراق: مقدمة فى عمم النفس، .(2111)فخري الدباغ 

اإلستقرار النفسي وعبلقتو ببعض المتغيرات، كمية األداب، الجامعة  .(2114) كريـ حسيف الجميمي
 غير منشورة. المستنصرية، رسالة ماجستير،

، نمط تطبيقيا فى مصر، بنك اإلستثمار الدولى ،محددات الحوكمة ومعاييرىا (.2117)محمد حسف يوسؼ 
 القاىرة: دار النشر والتوزيع.

والبحث العممي  اليم العيحوكمة الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعم (.2119) مقز خورشيد ومحسف يوسؼ
 عة األولي.فى مصر، مكتبة األسكندرية، الطب

واقع تطبيق الحوكمة من وجية نظر أعضاء الييئتين األدارية واألكاديمية لعاممين فى  (.2114) مناؿ العريني
، ص ص 20، العدد4جامعة اإلمام نايف حمد بن سعود اإلسبلمية، المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد

52-62. 
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 بيػػػػػػػػةمسػػػػػتخمص البحػػػػػػث بالمػغة العر 

 )عنػػػػواف البحػػػػث( 
 الحوكمة الرشيدة لألندية الرياضية وعالقتيا باإلستقرار النفسى لممدربيف

التعرف عمى الحوكمة الرشيدة لؤلندية الرياضية وعبلقتيا باإلستقرار النفسى  إلى الحاليييدف البحث 
واشتممت األدوات ية محافظة القميوبية ، مدرب من مدربى أند (251وتمثمت عينة البحث في عدد )لممدربين ، 

األساليب  تم استخدام، عمى مقياس الحوكمة الرشيدة )إعداد الباحثان( ومقياس االستقرار النفسي )إعداد الباحثان(
وقد ، معامل األرتباط بيرسون، معامل ألفا كرونباخ، 0النسبة المئوية، االىمية النسبية، كااإلحصائية التالية: 

توجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيا بين المتغيرين فكمما توفرت الحوكمة الرشيدة داخل األندية  ث أنووصل البحت
 الرياضية كمما زاد اإلستقرار النفسي لممدربين.
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Abstract 

Good governance of sports clubs and its relation to the psychological stability of 

coaches 

The current study aims to identify the good governance of sports clubs and its 

relation to the psychological stability of coaches. The research sample consisted of 

(157) coaches of the clubs of Qalubia governorate. The tools included: good 

governance scale (prepared by the researchers) and psychological stability (prepared 

by the researchers).  The following statistical methods were used: percentage, relative 

importance, chi square, Pearson correlation coefficient, Cronbach alpha. The research 

found that there are significant correlations between the variables of the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


