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برنامج تنمية مينيو مقترح لتطوير الكفايات االداريو إلداري النشاط الرياضي                
 ببعض األنديو الرياضيو

 *د/ أحمد محمد مصطفي عبد القادر
 جامعو االزىر -كميو التربيو الرياضيو –*مدرس بقسم االدارة الرياضيو 

مد عمييا الييئات والكوادر اإلدارية في أصبحت اإلدارة دعامة أساسية و عممية رئيسية تعت     
تحقيؽ أىدافيا في مختمؼ األنشطة اإلقتصادية و اإلجتماعية والعسكرية و التعميمية و الحكومية 
لتشبع الحاجات الجماعية و الفردية و تزود الجيد اإلنساني بالفاعمية الالزمة لصنع التقدـ 

عمى الدعامات القانونية و األسس العممية و  اإلجتماعي و تحقيؽ الرفاىية اإلنسانية ، مستندة
 الخبرات المرتبطة بالعمؿ اإلداري

ستدامتيا ، لدورىا       وتعد تنمية الموارد البشرية احدى الركائز االساسية لمتنمية الشاممة وا 
المحورى فى صقؿ الميارات وتحريؾ القدرات وتنمية الكفاءات البشرية فى جوانبيا العممية 

 ( 3:  9)   .التقنية ، الالزمة لتمبية متطمبات التنمية واحتياجات سوؽ العمؿوالمينية و 
وتحتؿ الموارد البشرية المكانة األساسية مف اإلىتماـ عمى مستوى العػالـ المعاصػر بتعتبارىػا      

أىـ عنصر مف عناصر التنمية ، حيث اجمعت دوؿ العالـ المتقدمة والنامية عمى حػد سػواء عمػى 
ى إعػػػداد بػػػرامم لمتنميػػػة البشػػػرية عمػػػى أسػػػس عمميػػػة مدروسػػػة وحسػػػف اسػػػت الليا وصػػػقؿ تركيزىػػػا فػػػ

 (77:  2مياراتيا  مما يكوف لو اثر كبير فى تعظيـ إست الؿ ثرواتيا البشرية .) 
وتمعػػػب تنميػػػة المػػػوارد البشػػػرية دورا ميمػػػا فػػػػى تحديػػػد مػػػدى فاعميػػػة وكفػػػاءة القػػػدرة التنافسػػػػية      

نجػاح مػا تقدمػو مػف خػدمات أو منتجػات  مػف خػالؿ إختيػار العػامميف لممؤسسات ، فيى تسيـ فى 
عػػػػدادىـ لمتعامػػػػؿ مػػػػع  المبػػػػدعيف المػػػػؤىميف والمتػػػػدربيف النػػػػاجحيف فػػػػى أداء ميػػػػاميـ ووظػػػػائفيـ ، وا 

 (29:  7التكنولوجيا الحديثة ، وتقديـ كؿ ما ىو جديد مف فى مجاؿ عمميـ. ) 
اصػالح وتحػديث تطػوير يػاتعمم مػف بوظػائؼ تقػوـ إف التنميػة اإلداريػة       األجيػزة فػي و 

 تقػؼ التػي العمميػة القاعػدة تمثػؿ فيػي وبالتػالي التنميػة، خطػط تسػبؽ مخططػة الحكوميػة لعمميػات
 التقػدـ مقػدار عمػى أساسػاً  تعتمػد التػي تمػؾ وأىػدافيا، وخططيػا التنميػة إدارة عمييػا مشػروعات

 المسؤوؿ الجياز أيضا اعتبارىا يمكف ريةاإلدا والتنمية اإلدارية، والمؤسسات في األجيزة الحاصؿ
 الػذي األساسػي الػدور خػالؿ مػف الحكوميػة والمؤسسػات األجيزة مختمؼ لدى النجاح اإلداري عف
 خػالؿ مػف وذلػؾ أىػدافيا، تحقيػؽ فػي فشػميا أو المنظمػة نجػاح ضػوئيا فػي يتحػدد والػذي بػو تقػوـ

 سياسػات إتبػاع خػالؿ مػف قتصػاديةواال السياسػية األىػداؼ تحقيػؽ فػي اإلداريػة مشػاركة األجيػزة
اجراءات عمؿ  يمكػف ال بحيػث المحيطػة، البيئة ظروؼ مع يتالءـ بما عالي تكنولوجي ومستوى و 

  وتداخميا عالقتيا خالؿ مف إلييا النظر يجب بؿ مستقؿ بشكؿ اإلدارية إلى التنمية النظر
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 مػع وتتشػابؾ تتػداخؿ بحيػث فيػةالثقا و السياسػية و واالجتماعيػة االقتصػادية مػع التنميػة وترابطيػا
 ( 338:  77الشاممة . )  التنمية عمى مباشر تأثير ذات البعض وتعتبر بعضيا
اإلدارية  والميارات القدارت وتطوير تنمية خالليا مف يمكف ميمة وسيمة اإلدارية التنمية وتعد     

 عمى ينعكس ما وىو ، دارةمجاؿ اإل فى العالمية والمستجدات الت يرات ومواكبة الجامعية لمقيادات
العػالـ  مسػتوى عمػى لمقيػادات اإلداريػة التنميػة ممارسػات وتحظى جودتيا ويضمف التعميمية العممية
 (427: 23)  .السريعة الت يرات والتطورات ظؿ فى خاصة متزايد باىتماـ
 لألشخاص االختيار السميـ" : فى تتمثؿ العناصر مف مجموعة عمى اإلدارية التنمية وترتكز     

 المبػادئ وتطبيػؽ اسػتخداـ الفػرد عمػى قػدرات  لزيػادة اليػادؼ العممى والتمييف التدريب ، المؤىميف
 معمومػات لتنميػة المسػتمر التثقيػؼ ، التطبيػؽ العممػى فػى اإلداريػة والتقنيػات واألسػاليب والمفػاىيـ

 ، المعاصػرة اإلدارة مجػاؿ فػى الحديثػة واألسػاليب بالنظريػات واالتجاىػات واحاطتػو اإلداريػة الفػرد
 (36: 26سميمة . )  عممية ومعايير أسس عمى األداء وتقويـ والتوجيو والقيادة واإلشراؼ

و مف أبرز التطورات التي طرأت عمى برامم إعداد اإلداري في السنوات الراىنة توجو ىذه 
كز حركة إعداد البرامم نحو اعتماد مبدأ الكفاية عند تصميـ تمؾ البرامم  و إعدادىا ، كما ترت

اإلدارييف القائمة عمى الكفايات عمى مفيوـ مؤداه أف أبرز ما يميز اإلداري الكؼء ىي قدرتو 
 (. 2: 74عمى إتقاف كفايات إدارية مرتبطة بدور اإلداري في الواقع الميداني )

وعمي الجانب األخر حظى موضوع الكفاية المينية بتىتماـ واسع في مجاالت مختمفة و      
ألخص في الدوؿ المتقدمة ، و لوحظ ضعؼ اإلىتماـ بدرجة كبيرة في البيئة المصرية و العربية با

بموضوع الكفاية و خاصة كفاية اإلداري الرياضي .و ىناؾ إختالؼ في تحديد مفيوـ الكفاية ، و 
لعؿ حداثة ىذا المفيوـ وراء ىذا اإلختالؼ حيث لـ يتبمور مفيوـ محدد لمكفاية مما يضطر كؿ 
باحث إلى إستخداـ مفيوـ إجرائي يخدـ غرض دراستو ،  و يعتبر مفيوـ الكفاية في الرياضة 
محاولة لألخذ بمعايير متعددة عمى اعتبار أف التقويـ التربوي يتجو إلى الشموؿ و عدـ التركيز 

 (769:  4عمى جانب واحد مف الجوانب  التربوية .) 

ة إلى قدرة اإلداري الرياضي لمقياـ بميامو المينية و قد تعددت المصطمحات التي تستخدـ لإلشار 
" و "  Competencies " و " الكفايات  Skills، فاستخدمت مصطمحات مثؿ " الميارات 

" كمترادفات و مع إختالؼ  Effectiveness" و " الفاعمية  Efficienciesالكفاءات 
 (. 78:  74رياضي الناجح ) المسميات إال أنيا جميعا تشير إلى مواصفات أداء اإلداري ال

ويعتبر النادي الرياضي جمعية أىمية يكونيا مجموعة مف األفراد بترادتيـ المنفردة دوف تدخؿ      
مباشر مف الدولة إلستثمار وقت الفراغ ألعضائيا عف طريؽ النشاط الرياضي كنشاط أساسي و 
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 (. 771:  3 النشاط اإلجتماعي كنشاط مواٍز )

رياضي ىو نشاط تربوي يعمؿ عمى تربية النشء تربية متزنة و متكاممة مف والنشاط ال     
النواحي الوجدانية و اإلجتماعية و البدنية و العقمية ، عف طريؽ برامم و مجاالت رياضية 
متعددة تحت إشراؼ قيادة متخصصة تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ النشاط الرياضي بما يساىـ في 

 . تحقيؽ األىداؼ العامة لمرياضة

و يعد اإلداري ىو المحور األساسي في نجاح المنظمة أو الييئة أو الجية التي يتواجد بيا 
و عمية العبء و المسئولية في الوصوؿ بمف يقودىـ إلى تحقيؽ أىدافيا و يوجد اإلداري حيثما 
وجدت الجماعة أو ظيرت الحاجة إلى العمؿ الجماعي و يتطور اإلداري بتطور المجتمع الذي 

فيو و تزداد مسئولياتو بازدياد مطالب الحياة  وتعقدىا ، فاإلداري ىو الشخص الذي ينجح  نعيش
في إقناع اآلخريف بااللتفاؼ حولو وأتباعو و ىو يعتمد في ذلؾ عمى شخصيتو و صفاتو اإلدارية 
التي تحكـ أفراد الجماعة التي يقودىا و يثير فييـ الدوافع إلنجاز العمؿ و يرفع مف روحيـ 

 (. 34:  78معنوية كما يرسـ خطة تأميف مستقبميـ و رفع األضرار عنيـ ) ال

وتعتبر عممية التدريب المستمر لإلداري بتدارة النشاط الرياضي بالنادي الرياضي المصري       
مف أىـ معايير الحكـ عمى  مدي كفاءتو و نجاحو و الثقة بو ، كما أف إعداده و تدريبو مطمب 

يات الحاضر و المستقبؿ في المجاالت المختمفة ، و لذلؾ فتف تدريبو ضرورة حيوي لمواجية تحد
لموفاء بعدة مطالب مثؿ مطالب الت ير االجتماعي و االقتصادي و التربوي و مواجية تحديات 

 المستقبؿ. 

حيث تكوف لدى الباحث شعور بأىمية عمميو التدريب والتنميو  ، وعممية تحديد الكفاية      
إلداري بتدارة النشاط الرياضي بالنادي الرياضي المصري كُؿ عمي حدة ، و إحساسو المينية ل

بوجود العديد مف المشكالت في مجاؿ التدريب و مف أىميا " أف الخبرة العممية المباشرة و 
التفاعؿ المباشر بيف اإلداري بتدارة النشاط الرياضي بالنادي الرياضي المصري و مرشد التدريب 

لكفاية المينية تعتبر مف أقوى وسائؿ اتخاذ القرارات الصحيحة بسيولة " ، و لكف قد و  تحديد ا
يتعذر الحصوؿ عمي ىذه الخبرة المباشرة أو التفاعؿ المباشر مع مرشد التدريب بشكؿ مرٍض في 

 الواقع العممي ألسباب عديدة مثؿ:

 زيادة أعداد إدارييف األنشطة الرياضية.  -

ة النشاط الرياضي غير متخصصيف في المجاؿ الرياض والمستوي بعض العامميف بتدار  -
 التعميمي لدييـ تعميـ متوسط.
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 ضعؼ إدراؾ العامميف بتدارة النشاط الرياضي ألىمية التدريب. -
 ضعؼ وجود إدارة لمتدريب والتنمية اإلدارية لتدريب إداري النشاط الرياضي بالنادي الرياضي. -
 .يب المؤىميف و المتخصصيف أو نقص الخبرة لدييـضعؼ توافر أخصائييف التدر  -
إرتباط العامميف بتدارة النشاط الرياضي بأعماؿ أخرى خارج نطاؽ عمميـ بالنادي وذلؾ نظًرا  -

لضعؼ رواتبيـ. و مف ىنا يمجأ المتخصصوف في مجاؿ التدريب إلى استخداـ وسائؿ أخرى 
، و  لعؿ مف أىـ ىذه الوسائؿ ىي األنظمة  معينة أو بديمة أحيًانا عف أخصائي التدريب البشري

الخبيرة ) الكمبيوتر ( حيث أنو مطمب أساسي في عممية االرتقاء بمستوى أداء إداري النشاط 
الرياضي بالنادي الرياضي حيث أنو يقدـ  مميزات و إمكانيات عالية و متقدمة و ذلؾ مف خالؿ 

 نظـ التدريب المعتمدة عمي النظـ الخبيرة.
نظـ اإلرشادات التدريبية القائمة عمي النظـ الخبيرة اإللكترونية ىي ضرورة حتمية لتطوير كما أف 

نظـ التدريب في ظؿ المستحدثات التكنولوجية ، حيث أنيا تراعي الفروؽ الفردية و االحتياجات 
ية اإلرشادية التدريبية لكؿ شخص بمفرده عمي أساس الكفاية المينية التي تـ المرور بيا قبؿ عمم

التوظيؼ إلداري النشاط الرياضي بالنادي الرياضي و التي تؤىمو إلي الوظائؼ المختمفة و 
 المت يرة مف حيف آلخر و عمي أساس متطمباتو الوظيفية المستقبمية. 

كما أف عممية اإلرشاد إلي التدريب مف العمميات التي قد تحتاج إلي تكاليؼ عالية و ليس      
نتائم البشرية مثمرة حيث أنيا تكوف عرضة إلى عوامؿ نفسية و مف المضموف أف تكوف ال

 وجدانية و التي مف الممكف أف تضعؼ مف عممية اتخاذ القرار كما أنيا قد تتطمب تكاليؼ عالية.
و مف خالؿ عمؿ الباحث في مجاؿ القطاع األىمي بتحدى األندية الرياضية المصرية      

ي النشاط الرياضي بالنادي الرياضي في فيـ واجبات " تالحظ لو وجود بعض القصور لدى إدار 
مياـ / مسئوليات / أعماؿ " العمؿ اإلداري بتدارة النشاط الرياضى و ىي مجموعة الوظائؼ التي 
تقـو بيا إدارة النشاط الرياضى داخؿ النادي الرياضى و التي تتمثؿ فى  ) التخطيط / التنظيـ / 

الكافية ) غير معمنو / غير معتمده / غير محدده ( والحظ أف  التقويـ ( و ىي غير محدده بالدقة
 االدارييف يعمموف بالنظـ ) التقميدية / النظامية / االشرافية (.

و كذلؾ نقص لدى إدارييف االنشطة الرياضية فى إمتالؾ الكفايات و الميارات الخاصة التي      
الكفايات " العممية / المينية / التنظيمية / تؤىميـ ألداء واجبات العمؿ اإلداري و التي تتمثؿ فى 

الشخصية / التواصؿ / اتخاذ القرار / التطوير " وأف تأىيؿ إدارييف االنشطة الرياضية ضعيؼ و 
غير مناسب و ال يوجد إلداري النشاط الرياضى وصؼ وظيفي محدد ) معمف / معتمد / مقر (. 

لذى يعمؿ بتدارة النشاط الرياضى بالنادي و مف ىنا تكوف الشعور بأىمية التدريب لإلدارى ا
الرياضى مع تخوؼ الباحث مف حدوث تحيز فى تقييـ اإلدارييف. ومف خالؿ ذلؾ تولد لدى 
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الباحث أحساس بأىمية نظـ التدريب والتنميو االداريو والمينيو فى عممية تقييـ و تأىيؿ و تطوير 
 ية الرياضية.الكفايات المينية إلدارييف األنشطة الرياضية باألند

 أىداف البحث. -
تطوير الكفاية المينية لإلداري بتدارة النشاط الرياضي بالنادي الرياضي  ييدؼ البحث إلى     

 المصري مف خالؿ التعرؼ عمى:
 تحديد أىداؼ و أىمية التدريب الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضية . -7
 اط الرياضي باالنديو الرياضية. تحديد االحتياجات التدريبية الداري النش  -2
 تصميـ البرامم التدريبية الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضية. -3
 تنفيذ البرنامم التدريبي الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو. -4

  تساؤالت البحث. -
 ماىي  أىداؼ و أىمية التدريب الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضية . -7
 ماىي  االحتياجات التدريبية الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضية.   -2
 كيفيو تصميـ البرامم التدريبية الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضية  -3
 كيفيو تنفيذ البرنامم التدريبي الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو. -4

 المصطمحات المستخدمو في البحث  -
الكفػػاءات  نظػػاـ مػػف الممارسػػات الشخصػػية تسػػتخدمو المنظمػػة لتػػأميف وتػػوفيريةةة االداريةةة   التنم

 (332    32) اإلدارية فى الوقت المناسب كما تستخدـ كنظاـ تحفيزى لممنظمة . 
تشتمؿ عمى المعرفة المتخصصة باألساليب و العمميات واإلجراءات والتقنيات الكفاية المينية  
فيذ نشاط معيف ، مع القدرة عمى إستخداـ تمؾ المعرفة أفضؿ إستخداـ في تنفيذ الالزمة لمقياـ بتن

 (. 74:  7ذلؾ النشاط  و بالشكؿ الذي يحقؽ اليدؼ بفاعمية ) 
ىو الشخص الذي يش ؿ مركزًا مف المراكز ذات المسئولية في التنظيـ ، و ىو بيذا اإلداري   

ليات تتطمب إنجازات عمى َىدى السياسة الوضع يتولى إختصاصات محددة  تمقى عميو بمسئو 
 (. 722: 72العامة.) 

ىو جمعية أىمية يكونيا مجموعة مف األفراد بترادتيـ المنفردة و دوف تدخؿ النادي الرياضي  
مباشر مف الدولة و تيدؼ الستثمار وقت الفراغ ألعضائيا عف طريؽ النشاط الرياضي كنشاط 

 ( 44: 6زي .)رئيسي و النشاط االجتماعي كنشاط موا
 الدراسات المرجعية 

ييدؼ البحػث الػى تصػميـ بػرامم تػدريب وتنميػة م   3202عبدالمتعال محمد منير خطاب  دراسو
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الباحػػث لمنتػػائم  إداريػػة مقترحػػة لمعممػػى ومػػوجيى التربيػػة الرياضػػية بمحافظػػة البحيػػرة وقػػد توصػػؿ
رياضػػية ، كمػػا أنػػو ال يػػتـ تخطػػيط التاليػػة ال يوجػػد خطػػة اسػػتراتيجية لتػػدريب معمػػـ وموجػػو التربيػػة ال

بيػػػػة الحقيقيػػػػة لممؤسسػػػػة التربويػػػػة والمعمػػػػـ ، وال يوجػػػػد إدارة البرنػػػػامم فػػػػي ضػػػػوء االحتياجػػػػات التدري
متخصصػػة بتخطػػيط بػػرامم التػػدريب والتنميػػة اإلداريػػة لمعمػػـ وموجػػو التربيػػة الرياضػػية وقػػد أوصػػي 

عممى التربية الرياضػية بمحافظػة البحيػرة تطبيؽ البرامم التدريبية المقترحة عمى م الباحث بما يمي 
وتعميميػػا عمػػى مسػػتوى الجميوريػػة . وضػػع اسػػترايجية  لبػػرامم التػػدريب اإلدارى والتنميػػة اإلداريػػة 
لمعمـ وموجو التربية الرياضية  إنشاء وحدة إدارية بالتوجيػو العػاـ لمتربيػة الرياضػية بمديريػة التربيػة 

اإلحتياجػػات التدريبيػػة لمعمػػـ وموجػػو التربيػػة الرياضػػية . والتعمػػيـ عمػػى أف تخػػتص بتحديػػد وتحميػػؿ 
 ( 71تحديد اإلحتياجات التدريبية الفعمية لموجيى التربية الرياضية بمحافظة البحيرة . )

وتيػػدؼ الدراسػػو الػػي وضػػع برنػػامم تنميػػو اداريػػو م   3202دراسةةو ياسةةر محمةةود السةةيد امبةةابي 
اليوجد برنامم اداري منظـ لالرتقاء بمنظومو الحكاـ  لمحكاـ باالتحاد المصري لكرة القدـ حيث أنو

ويكػػوف مرجػػع لمحكػػاـ فػػي العمػػؿ االداري المتكامػػؿ الدارة المباريػػات بشػػكؿ يضػػمف العدالػػو والعمػػؿ 
المػػػنظـ الداره التحكػػػيـ بجميوريػػػو مصػػػر العربيػػػو وقػػػد توصػػػؿ الباحػػػث الػػػي بنػػػاء منظومػػػو ووضػػػع 

ئػد الممعػب ومسػئوؿ مسػئوليو كاممػو عمػا يحػدث داخػؿ برنػامم لالعػداد االداري لمحكػاـ حيػث أنػو قا
الممعب ووضع معيار الختيار منظومو الحكاـ واعداده وتأىيمو وقد أوصػت نتػائم الدراسػو بتطبيػؽ 
برنامم التدريب والتنميو االداريو المقترح واشتراؾ جميع الحكاـ في وضع البرنػامم الػذي يسػيـ فػي 

 (79و الحكاـ لتحقيؽ أىداؼ التنميو االداريو .)ت عيؿ وتطوير لجن –تأىيميـ واعدادىـ 
: وتيدؼ الدراسو الي تحميؿ االحتياجات التدريبية 3202دراسو عمرو محمود محمود البنا 

لمدرسى وموجيى التربية الرياضية لذوى االحتياجات الخاصة بالمرحمة االبتدائية بمحافظة 
موجيى التربية الرياضية لذوى االحتياجات االسكندرية ، تحديد برامم التدريب االدارى لمدرسى و 

الخاصة بالمرحمة االبتدائية بمحافظة االسكندرية ، تصميـ البرامم التدريبية لمدرسى وموجيى 
التربية الرياضية بمحافظة االسكندرية ، طرؽ تقويـ البرامم التدريبية لمدرسى وموجيى التربية 

ة بمحافظة االسكندرية وتوصؿ الباحث الي أنو ال الرياضية لذوى االحتياجات بالمرحمة االبتدائي
يوجد جياز ادارى مسئوؿ عف برامم التدريب االداري لممدرسيف والموجييف ، عدـ وجود 
متخصصيف فى تصميـ البرامم التدريبية ، عدـ االلماـ بأىمية التدريب ، عدـ وجود موزانة 

 ( 77محددة لمتدريب ، عدـ اىتماـ المسئوليف بالتدريب. ) 
برنامم تدريب ادارى لتنمية الموارد : وتيدفت الدراسو الي وضع  م3202سيامند جالل حمد 

البشرية إلختصاصى التربية الرياضية ببعض جامعات اقميـ كوردستاف العراؽ وذلؾ مف خالؿ 
تحميؿ االحتياجات التدريبية وتصميـ برامم التدريب االدارى لمفئة المستيدفة . وقد توصؿ الباحث 
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ي عدـ وضوح اختصاص االدارة الرياضية ، عدـ وجود المتخصصيف فى تحديد االحتياجات ال
التدريبية وتصميـ البرامم التدربية االدارية ، عدـ وضوح اىداؼ التدريب االدارى ، عدـ وجود 

  ( 8)  مدربيف متخصصيف فى برامم التدريب االدارى
الى بناء استراتيجية لتدريب معممى  وتيدفت الدراسة م   3200 دراسو  ثائر شكرى ىارون

التربية الرياضية اثناء الخدمة بالجميورية العربية السورية وقد توصؿ الباحث تدعيـ مبدأ التعميـ 
المستمر والتنمية المستدامو ، توفير ادارة متخصصة بتخطيط البرامم التدريبية لمعممى التربية 

تدريب معممى التربية الرياضية ،استحداث  الرياضية ، توفير الكفاءات المتخصصو فى مجاؿ
 (5موضوعات لمتدريب اثناء الخدمة مع تطوير اساليب التدريب ) 

وتيدفت الدراسة إلى و ضع نموذج مقترح م    3222دراسو محمد عبد العزيز محمد أحمد 
مو عمي  لألداء الوظيفي لإلداري الرياضي باألندية الرياضية مف خالؿ تدريب العامميف أثناء الخد

الرقابة (  . وكانت أىـ االستخالصات. وضع  –التوجو  –التنظيـ  –الوظائؼ التالية ) التخطيط 
نموذج مقترح لألداء الوظيفي لإلداري الرياضي باألندية الرياضية يرتكز عمى المحددات التالية ) 

موذج المقترح و الرقابة ( وتوصؿ الباحث الي االسترشاد بالن –التوجيو  –التنظيـ  –التخطيط 
تطبيقو في تنظيـ دورات لزيادة التزاـ اإلدارة العميا بالنادي الرياضي بفمسفة تطوير قدرة اإلدارييف 
عمى أداء الوظائؼ اإلدارية. إجراء دراسات القتراح نماذج لألداء الوظيفي لإلدارييف بمختمؼ 

 ( 76الييئات الرياضية. ) 
دفت الدراسو الي تصميـ استراتيجية قومية لتدريب وتيم 3222دراسو محمد احمد عبدالمحسن 

مدرسى التربية الرياضية اثناء الخدمة فى جميورية مصر العربية واستخمص الباحث وجود قصور 
فى عممية التخطيط لمبرامم التدريبية التى تعقد لمدرسى التربية الرياضية ، تيميش دور مدرسى 

 ( 75مم التدريب ) التربية الرياضية فى عمميات التخطيط لبرا
وتيدفت الدراسة إلى تصميـ مقياس لتكويف الكوادر م    3222دراسو حمادة محمد طمبة زايد  

اإلدارية باألندية الرياضية المصرية مع و ضع نموذج مقترح لتدريب القادة اإلدارييف باألندية 
ياضية باألندية تصميـ مقياس لتكويف كوادر اإلدارة الر .المصرية  وكانت أىـ اإلستخالصات

الرياضية يسيـ في بناء منظومة رياضية قادرة عمي مواجية التحديات التي تواجو المنظومة 
االستفادة مف جيود الباحثيف و العامميف في مجاؿ اإلدارة الرياضية و الربط بيف النظرية  الرياضية

مقترح لتدريب  و التطبيؽ داخؿ المؤسسات الرياضية. وقد أوصي الباحث بضرورة و ضع نموذج
العمؿ عمى رفع المستوى العممي و الثقافي لمديري  .القادة اإلدارييف باألندية الرياضية المصرية

 ( 6األنشطة الرياضية. تحقؽ مبدأ التفرغ لمنشاط الرياضي. ) 
 الدراسات األجنبية  
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: وتيدفت الدراسو الي التركيز عمي أىـ م  Keith M Lewis  3222 سدراسو كيث لوي
لمراحؿ التي تمر بيا عمميو التدريب االداري وتحديد أىـ االساليب التي تساىـ في تنميو الموارد ا

البشريو وابراز اىـ النظريات التي ساىمت في تطوير مفيـو تنميو الموارد البشريو وتوضيح عالقو 
لعمميو الصعوبات التي تواجيو ا التدريب االداري بتنميو الموارد البشريو والتعرؼ عمي أىـ

التدريبيو لمموارد البشريو في المنظمات وقد توصمت النتائم الي اف العمميو التدريبيو تؤدي الي 
زيادة المعارؼ والمعمومات وتطوير الميارات والقدرات وت يير السموؾ ورفع الكفاءات وىذا ينعكس 

واف تنميو الموارد  ايجابيا عمي تحسيف أداء المؤسسو بشكؿ عاـ انطالقًا مف تحسيف أداء موظفييا
البشريو لممؤسسو أصبح في الوقت الراىف ضرورة حتميو ضمانا لبقاء ىذه المؤسسو في ظؿ 

 ( 22الت يرات خاصو في عصر التكنولوجيا والتقنيو . ) 
وتيدؼ الدراسو الي تقييـ برنامم التنمية :  مMutwiri,Betty 3222دراسو موتوري بيتي 

لتحسيف الصفات القيادية بيف المديريف  2117ذا البرنامم بدأ في اإلدارية بمدينة ساسكاتوف و ى
ولضماف استمرار القيادة في المراكز القيادية في الييئات الرياضييو وقد أوصت الدراسة بضرورة  

 ( 24تقديـ األنشطة التي تسيؿ انتقاؿ المعمومات والمعرفة . ) 
الدراسػة إلى تقويػـ دور العمػؿ  وتيدفػتم   David Baikal  3222دراسو ديفيد بايكال 

. أىم االستخالصاتالجماعي في إدارة العمػػؿ اإلداري و تحقيؽ األىداؼ و اإلنجػػػازات و كانت 
العمؿ الجماعي تحت  تقويـ العمؿ مف خالؿ  االىداؼ الموضوعة و الشفافية في اتخاذ القرار.

التدريب  أىم التوصيات.ية وكانت إدارة مرنة يساىـ في تحسيف العمؿ داخؿ المنظمات الرياض
االداري يسيـ في تحديد األىداؼ بطريقة موضوعية  و بصورة مسبقة و التخطيط لممؤسسة في 

 ( 27ضوء األىداؼ التي أنشأت مف أجميا المنظمة الرياضية. ) 
التعػػرؼ عمػػى تنميػػو قػػدرات وميػػارات وتيةةدف الدراسةةو الةةي    م Su-H 3222ىةةا  –دراسةةة سةةو 
المؤسسات الرياضييو مف خالؿ اسػتخدامات الحاسػب اآللػي ونظػـ المعمومػات فػي تطػوير العامميف ب

الرياضػػػات األوليمبيػػػة عمػػػى المسػػػتوى الػػػدولي والمحمػػػى فػػػي الصػػػيف ، وكػػػذلؾ الرياضػػػات الصػػػينية 
التقميديػػة ، واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيم الوصػػفي ، واسػػتخدـ االسػػتبياف كػػأدوات جمػػع البيانػػات، وكانػػت 

ي يمكػف باسػتخداـ الحاسػب اآللػي عمػؿ بػرامم شػاممة خاصػة التػي تحتػوى عمػى كافػة أىـ النتػائم ىػ
 . ( 25المعمومات الخاصة بالالعبيف في مختمؼ الرياضات. ) 

 :إجراءات البحث
 المنيج المستخدم  

جراءاتو لتحقيؽ ىدؼ البحث.  تـ استخداـ المنيم الوصفي )الدراسات المسحية( بخطواتو وا 
 مجتمع وعينة البحث 
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نادي وادي  –قاـ الباحث باختيار عينة البحث بواقع ثالثة أندية ىي ) نادي الصيد الرياضي  
( اداريًا مف اداره 721نادي الشمس الرياضي( وقد اشتممت العينة األساسية عمي) –دجمو الرياضي

 ( اداريا مف نادي وادي41( إداريًا مف نادي الصيد الرياضي، و)41النشاط الرياضي  بواقع )
 ( إداريا مف نادي الشمس الرياضي .41دجمو الرياضي , و)

 بيان عددي ونسبي لعينة البحث      (0جدول)

 النسبو المئويو العينو النادي الرياضي

 33,33: 41 إداري نادي وادي دجمو

 33,33: 41 إداري نادي الصيد المصري

 33,33: 41 إداري نادي الشمس

 711: 721 المجموع

 البيانات   أداوات جمع 
)برنػػامم تنميػػة مينيػػو مقتػػرح لتطػػوير الكفايػػات االداريػػو إلداري النشػػاط الرياضػػي  اسةةتمارة اسةةتبيان

 مف إعداد الباحث، واتبعت الخطوات التالية لتصميميا:  –(ببعض األنديو الرياضيو 
لمقابمػػة ا  -إجػػراء مسػػح لمدراسػػات النظريػػة والبحػػوث العمميػػة والمراجػػع المتصػػمة بموضػػوع الدراسػػو 

 –الشخصػػية ال يػػر مقننػػة  مػػع عػػدد مػػف اداريػػيف االنشػػطة الرياضػػيو باالنديػػو الرياضػػيو ) الصػػيد 
الشمس وىدفت إلػي التعػرؼ عمػي االحتياجػات التدريبيػو الداريػيف االنشػطو الرياضػيو لرفػع  –دجمو 

لالسػتفادة منيػا  الكفاءه االداريو في ظؿ التطور السريع والمتنامي الداره االنديػو الرياضػيو  ، وذلػؾ
( عبارة حسب األىداؼ الموضوعة.وتـ عػرض 47( محاور و)4في تصميـ االستبياف .وتـ تحديد)

المحػػاور وعبػػارات االسػػتبياف عمػػي مجموعػػة مػػف الخبػػراء المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ اإلدارة الرياضػػية 
ناسػػػبة (، وذلػػػؾ لمتعػػػرؼ عمػػػى م7( خبػػػراء مرفػػػؽ رقػػػـ)7بكميػػػات التربيػػػة الرياضػػػية والبػػػال  عػػػددىـ)

 .(2المحاور والعبارات لموضوع البحث مرفؽ رقـ)
   تمػػت الموافقػػة عمػػي محػػاور االسػػتبياف وتػػـ االتفػػاؽ عمػػي جميػػع عبػػارات المحػػاور موضػػوع

 (.3( مفردة في الصورة قبؿ النيائية مرفؽ رقـ )47البحث وعددىـ )
 الدراسة االستطالعية

( إدارًيػػا مػػف مجتمػػع البحػػث 41يػػا)قػػاـ الباحػػث بػػتجراء دراسػػة اسػػتطالعية عمػػي عينػػة قوام  
ـ(، 78/5/2179ـ( إلػػػػى )6/5/2179ومػػػػف خػػػػارج عينػػػػة البحػػػػث األساسػػػػية ، فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف )

جػػػراء  واسػػػتيدفت التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى وضػػػوح ومناسػػػبة صػػػياغة المفػػػردات لمسػػػتوى فيػػػـ العينػػػة وا 
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ات، مناسػػبة المعػامالت العمميػػة، وقػد أظيػػرت نتائجيػا وضػػوح التعميمػػات الخاصػة بػػأداة جمػع البيانػػ
صياغة المفردات لمستوى فيـ العينػة، تػـ إجػراء المعػامالت العمميػة الخاصػة بتيجػاد صػدؽ وثبػات 

 استمارة االستبياف.
 المعامالت العممية الستمارة االستبيان

استخدـ الباحث صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ إيجاد معامؿ االرتباط بيف العبػارات  الصدق  -
ور، ومعامػػؿ االرتبػػاط بػػيف العبػػارات والدرجػػة الكميػػة لالسػػتبياف، معامػػؿ والدرجػػة الكميػػة لكػػؿ محػػ

االرتباط بيف محاور االستبياف وبعضيا البعض، ومعامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ محور 
 والدرجة الكمية لالستبياف والصدؽ الذاتي لالستبياف ومحاوره، كما بالجداوؿ التالية:

 (22ن العبارات والدرجة الكمية لممحور واالستبيان)ن=معامل االرتباط بي (3جدول)

 م

أىداف التدريب اإلداري 
الداري النشاط الرياضي 

 باالنديو الرياضيو

االحتياجات التدريبية الداري 
النشاط الرياضي باالنديو 

 الرياضيو
 تصميم البرامج التدريبية

تنفيذ البرنامج التدريبي 
الداري النشاط الرياضي 

 رياضيوباالنديو ال

 االستبيان المحور االستبيان المحور االستبيان المحور االستبيان المحور

0 .916** .973** .847** .866** .951** .959** .966** .976** 

3 .771**  .748** .941** .971** .966** .985** .952** .969** 

2 .411** .748** .847** .868** .961** .983** .979** .988** 

2 .724** .748** .966** .988** .953** .977** .989** .998** 

2 .962** .987** .937** .934** .985** .998** .986** .973** 

2 .969** .976** .787** .824** .978** .998** .989** .993** 

2 .978** .987** .777** .872** .961** .969**   

2 .294 .317 .647** .729** .748** .778**   

2 .988** .986** .979** .985** .768** .848**   

02 .834** .989** .973** .989** .973** .988**   

00 .694** .768**   .983** .998**   

03 .985** .992**   .718 .725   

02 .977** .983**   .969** .978**   

02     .961** .969**   

 (20222(= )2022قيمة)ر( الجدولية عند مستوى معنوية) *
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( وجود ارتباط داؿ إحصائيًا بيف المفردات والدرجة الكمية لكؿ محور، وبيف 2)يتضح من الجدول 
المفػػردات والدرجػػة الكميػػة لالسػػتبياف، حيػػث أف قيمػػة)ر( المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة عنػػد 

فػػي محػػور أىػػداؼ التػػدريب اإلداري الداري النشػػاط  8ت )(، مػػا عػػدا عبػػارا1.15مسػػتوى معنويػػة)
 (.3في محور تصميـ البرامم التدريبية(، مرفؽ)  72الرياضي باالنديو الرياضيو(، )
 (22معامل االرتباط بين محاور االستبيان وبعضيا)ن= (2جدول)

 المحاور م
أىداف التدريب اإلداري 
الداري النشاط الرياضي 

 باالنديو الرياضيو

حتياجات التدريبية اال
الداري النشاط الرياضي 

 باالنديو الرياضيو

تصميم 
البرامج 
 التدريبية

تنفيذ البرنامج 
التدريبي الداري 
النشاط الرياضي 
 باالنديو الرياضيو

مجموع 
 االستبانة

أىداف التدريب اإلداري  0
الداري النشاط الرياضي 

 باالنديو الرياضيو

 
.967** .987** .981** 

.99
7** 

االحتياجات التدريبية الداري  3
النشاط الرياضي باالنديو 

 الرياضيو

  
.993** .981** 

.97
7** 

    تصميم البرامج التدريبية 2
.987** 

.98
8** 

تنفيذ البرنامج التدريبي  2
الداري النشاط الرياضي 

 باالنديو الرياضيو

    .992** 

 (20222(= )2022قيمة)ر( الجدولية عند مستوى معنوية) *
( وجػػود ارتبػػاط داؿ إحصػػائيًا بػػيف المحػػاور وبعضػػيا الػػبعض، تتػػراوح مػػا 3)يتضةةح مةةن الجةةدول 

(، حيث أف قيمػة)ر( المحسػوبة أكبػر مػف قيمتيػا الجدوليػة عنػد مسػتوى 1.993( إلى)1.967بيف)
 (.1.15معنوية)
مػع  ( وجود ارتباط داؿ إحصائيًا بيف الدرجة الكمية لكػؿ محػور3)كما يتضح من الجدول   

(، حيػػػث أف قيمػػػة)ر( المحسػػػوبة 1.997( إلػػػى)1.977الدرجػػػة الكميػػػة لالسػػػتبياف، تتػػػراوح مػػػا بػػػيف)
 (، مما يدؿ عمي صدؽ االستبياف.1.15أكبر مف قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية)

 (22قيم الصدق الذاتي لالستبيان ومحاوره)ن= (2جدول)
 قيمة الصدق الذاتي المحاور م

 *222. إلداري الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيوأىداف التدريب ا 0

 *222. االحتياجات التدريبية الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو 3

 *222. تصميم البرامج التدريبية 2
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 *222. تنفيذ البرنامج التدريبي الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو 2

 *222. إجمالي االستبيان 

 قيمة مرتفعة *
( ارتفػػاع قػػيـ الصػػدؽ الػػذاتي لالسػػتبياف ومحػػاوره، حيػػث بم ػػت فػػي 4)يتضةةح مةةن الجةةدول   

(، ممػا يػدؿ 1.996( إلػى)1.984( وفي محاور االستبياف تتػراوح مػا بػيف)1.997االستبياف ككؿ)
 عمي صدؽ االستبياف.

ور االسػػػتبياف، كمػػػا اسػػػتخدـ الباحػػػث إليجػػػاد قيمػػػة الثبػػػات معامػػػؿ ألفػػػا كرونبػػػاخ لمحػػػا  الثبةةةات -
 موضح بالجدوؿ التالي:

 (22قيم الثبات لالستبيان ومحاوره)ن= (2جدول)
 قيمة ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور م

 968. 72 أىداف التدريب اإلداري الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو 0

 977. 71 ضيواالحتياجات التدريبية الداري النشاط الرياضي باالنديو الريا 3

 997. 73 تصميم البرامج التدريبية 2

 993. 6 تنفيذ البرنامج التدريبي الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو 2

 995. 47 إجمالي االستبيان

 قيمة مرتفعة *
( ارتفاع قيمة ثبات االسػتبياف ومحػاوره، حيػث بم ػت فػي االسػتبياف 5)يتضح من الجدول   
(، مما يدؿ عمػي ثبػات 1.993( إلى)1.968محاور االستبياف تتراوح ما بيف)( وفي 1.995ككؿ)

 االستبياف.
( مفػردة موزعػة عمػى 47، بم  إجمالي مفردات استمارة االسػتبياف)بعد إجراء المعامالت العممية  -
 (3( محاور في الصورة النيائية، مرفؽ )4)

 الدراسة األساسية
صة بالصدؽ والثبات قاـ الباحث بتطبيؽ استمارة االستبياف بعد االطمئناف لممعامالت العممية الخا 

مف نادي  إداريا( 41مف إداره النشاط الرياضي بواقع )( إدارًيا 721عمي عينة البحث األساسية )
( إداريا مف نادي الشمس 41( اداريا مف نادي وادي دجمو الرياضي , و)41الصيد الرياضي، و)

ـ(، وبعد االنتياء مف تطبيؽ 4/7/2179ـ( إلى )7/6/2179، وذلؾ في الفترة مف )الرياضي 
 االستبياف تـ تجميعو وتنظيمو وتفري  البيانات وجدولتيا إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة.

 المعالجات والمعامالت اإلحصائية 
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بعد تطبيؽ االستبانة وتجميعيا، تـ تفري يا في جداوؿ لحصر التكرارات ولمعالجة بياناتيا 
 Statistical Package for Social( SPSSصائًيا مف خالؿ برنامم الحـز اإلحصائية )إح

Sciences  اإلصدار االثنيف وعشروف. وقد استخدـ الباحث مجموعة مف األساليب اإلحصائية
معامل ارتباط  التي تستيدؼ القياـ بعممية التحميؿ الوصفي واالستداللي لعبارات االستبانة، وىي:

، والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية في حساب التكرارات عامل الفا كرونباخ،بيرسون، وم
اختبار ، و(One Way ANOVAاختبار تحميل التباين أحادي االتجاه )واالنحرافات المعيارية، 

"LSD" وحدد الباحث درجة القطع والتي تعد النقطة التي إذا وصؿ . لممقارنات الثنائية البعدية
فتنو يجتاز المقياس الذي استجاب عميو وأف المتوسطات الحسابية ونسبيا المئوية  إلييا المفحوص

 (5ىي الحد الفاصؿ بيف مستوى االستجابات في أداة البحث.جدوؿ )
 درجة القطع لمستويات استجابة عينة البحث (2جدول )

 عرض وتفسير ومناقشة النتائج 
تحقيقػػًا ليػػدؼ البحػػث وردًا عمػػى مػػا طػػرح مػػف تسػػاؤالت وفػػي حػػدود عينػػة البحػػث والمػػنيم 

 المستخدـ، يعرض الباحث ما توصؿ إليو مف نتائم مصنفة عمى النحو التالي:
صةائية ألىةداف التةدريب اإلداري الداري النشةاط الرياضةي باالنديةو عرض ومناقشة الدالالت اإلح

 الرياضيو 
 (032الدالالت اإلحصائية ألىداف التدريب اإلداري الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو )ن= (2جدول)

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المستوى المئوية

 
األداء  كفاءة يحقق بما المواقع كافة في اإلدارة يبوأسال سياسات تحديث

 مرتفع 22.22 2.232 3.232 وفاعميتو

 مرتفع 20.22 2.233 3.222 اإلدارية من المعوقات الكثير القضاء عمى 

 متوسط 22.02 2.202 3.332 تنمية وتطوير المعارف والمعمومات والسموك لدى األفراد وزيادتيا. 

 مرتفع 20.22 2.220 3.223 لمنظمة من خالل تحقيق أىدافيا المرسومةرفع كفاءة وفاعمية ا 

 مرتفع 22.22 2.223 3.232 تزويد العاممين بالخبرات المطموبة لمواكبة التطورات العممية المتواصمة 

 المستوى النسبة المئوية المتوسط الحسابي م

 منخفض 22.22%  22.22 0.22  0 0

 متوسط 22.22%  22.22 3.22  0.22 3

 مرتفع 022%  22 2   3.22 2
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 مرتفع 22.22 2.222 3.222 جعل العاممين مؤىمين وقادرين عمى استخدام المفاىيم اإلدارية الحديثة 

 مرتفع 22.22 2.220 3.222 وتطوير الميارات القيادية وتشجيع روح اإلبداع لدي المتدربينتنمية  

 مرتفع 22.22 2.220 3.222 تحسين وسائل اإلشراف عمى العمل اإلداري داخل المنشآت 

 مرتفع 22.22 2.220 3.222 تحقيق مستوى عال من الكفاءة واإلنتاجية في العمل. 

 متوسط 22.22 2.222 0.223 ت اإلدارية المتعمقة بالوظيفةتحسين وتطوير المعموما 

 مرتفع 22.22 2.220 3.222 القدرة عمى استخدام األساليب العممية في صنع القرار 

 مرتفع 22.00 2.232 3.222 القدرة عمى حل المشكالت باألسموب العممي 

 مرتفع 22.20 2.223 3.222 لرياضيوإجمالي أىداف التدريب اإلداري الداري النشاط الرياضي باالنديو ا

( أف مستوى إجمالي عبارات أىداؼ التدريب اإلداري الداري 6)يتضح من الجدول  
( عبارتيف 2%(، حيث حصمت)84.67النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو )مرتفع( بنسبة مئوية)

عبارات ( 71%(، وحصمت)74.77%( إلى)63.16مستوى)متوسط( بنسب مئوية تتراوح ما بيف)
%(. وقد يرجع المستوى 97.94%( إلى)85.83مستوى)مرتفع( بنسب مئوية تتراوح ما بيف)

المرتفع إلي أف أىداؼ التدريب االداري إلداري االنشطو الرياضيو تسيـ في تطوير المعمومات 
والمعارؼ االداريو المرتبطو بالعمؿ االداري وتزويدة بالخبرات الالزمة لمتعامؿ مع المستجدات 
والمستحدثات االداريو وتحسيف عمميو االشراؼ االداري وتزويد العامميف بالخبرات المطموبة 

تنمية وتطوير الميارات القيادية وتشجيع روح اإلبداع و  لمواكبة التطورات العممية المتواصمة
واالبتكار االداري لدي المتدربيف وتحقيؽ مستوى عاؿ مف الكفاءة اإلنتاجية في العمؿ. ورفع 

 مف المعوقات الكثير فاءة وفاعمية المنظمة مف خالؿ تحقيؽ أىدافيا المرسومة والقضاء عمىك
 اإلدارية التي تواجييـ في أداء اعماليـ داخؿ اداره النشاط الرياضي.

والتػػي أشػػارت الػػي م   3202دراسةةو ياسةةر محمةةود السةةيد امبةةابي ويتفػػؽ ذلػػؾ مػػع نتػػائم دراسػػة 
كاـ باالتحاد المصري لكرة القدـ تسيـ في االرتقاء بمنظومو الحكاـ تصميـ برنامم تنميو اداريو لمح

ويكػػوف مرجػػع لمحكػػاـ فػػي العمػػؿ االداري المتكامػػؿ الدارة المباريػػات بشػػكؿ يضػػمف العدالػػو والعمػػؿ 
المػػنظـ الداره التحكػػيـ بجميوريػػو مصػػر العربيػػو و بنػػاء منظومػػو ووضػػع برنػػامم لالعػػداد االداري 

و حيث أنو قائد الممعب ومسئوؿ مسئوليو كاممو عما يحدث داخؿ الممعب لمحكاـ  في غايو االىمي
وبذلؾ يتـ وضع معيار الختيار منظومو الحكاـ تيتـ بتعداده وتأىيمو ويتـ بتطبيؽ برنامم التدريب 
والتنميػػػو االداريػػػو المقتػػػرح مػػػف خػػػالؿ اشػػػتراؾ جميػػػع الحكػػػاـ فػػػي وضػػػع البرنػػػامم الػػػذي يسػػػيـ فػػػي 

 (  79)  تأىيميـ واعدادىـ 
 أىػػداؼ التػػدريب اإلداري الداري النشػػاط وبػػذلؾ يكػػوف قػػد تػػـ اإلجابػػة عمػػي التسػػاؤؿ األوؿ لمبحػػث.
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 الرياضي باالنديو الرياضيو.
لالحتياجةةات التدريبيةةة الداري النشةةاط الرياضةةي باالنديةةو عةةرض ومناقشةةة الةةدالالت اإلحصةةائية 

  الرياضيو
 (032)ن= بية الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيولالحتياجات التدريالدالالت اإلحصائية  (2جدول)

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المستوى المئوية

 مرتفع 81.83 1.857 2.425 فن التعامل مع الرؤساء والزمالء في العمل  .0

عداد السجالت المتعمقة بالنشاط الرياضي بالنادي الرياضي   .3  مرتفع 86.94 1.737 2.618 تنظيم وا 

 مرتفع 87.67 1.839 2.451 التشريعات والقرارات اإلدارية المتعمقة بالنشاط الرياضي   .2

عداد سجالت بالنادي الرياضي   .2  مرتفع 84.44 1.755 2.533 األشراف عمى تنظيم وا 

 مرتفع 83.16 1.789 2.492 مستحدثات إدارية متعمقة بالنشاط الرياضي   .2

 مرتفع 89.72 1.658 2.692  النشاطاط الرياضي عمى مستوى إعداد خطط النش  .2

 مرتفع 91.56 1.657 2.777 ميارة االتصال الفعال مع المستويات االداريو    .2

يتم تحديد االحتياجات التدريبية الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو وفقا لما 
 يمي

  
  

 متوسط 66.67 1.467 2 تحميل استمارة الوصف الوظيفي  .2

 مرتفع 85.11 1.776 2.551 تحميل متطمبات الوظيفة والمستحدثات الجديدة في العمل  .2

 مرتفع 84.72 1.787 2.542 نتائج تقييم األداء  .02

 مرتفع 83.36 1.658 2.517 االحتياجات التدريبية الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيوإجمالي 

الي عبػارات االحتياجػات التدريبيػة الداري النشػاط ( أف مسػتوى إجمػ7)يتضح من الجدول   
( عبػػػػػػارة 7%(، حيػػػػػػث حصػػػػػػمت)83.36الرياضػػػػػػي باالنديػػػػػػو الرياضػػػػػػيو )مرتفػػػػػػع( بنسػػػػػػبة مئويػػػػػػة)

( عبػػارات مسػػتوى)مرتفع( بنسػػب مئويػػة 9%( ، وحصػػمت)66.67مستوى)متوسػػط( بنسػػبة مئويػػة )
 %(.91.56%( إلى)81.83تتراوح ما بيف)

لي أف أىـ برامم التدريب االداري ىي تحديد االحتياجات التدريبيو وقد يرجع المستوى المرتفع ا
الداري االنشطو الرياضيو باالنديو الرياضيو لتطوير قدره االداري في ميارة االتصاؿ الفعاؿ مع 
المستويات االداريو المختمفو بالنادي الرياضي سواء كاف مستوي االداره العميا او الوسطي او 

مي إعداد خطط  وميزانيات النشاط الرياضي عمى مستوىاالنشطو الرياضيو التنفيذيو وقدرتو ع
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المتنوعو وتدريبو عمي كيفيو  إعداد السجالت المتعمقة بالنشاط الرياضي بالنادي الرياضي 
عداد سجالت بالنادي الرياضي تتعمؽ بالالعبيف واالنشطو الرياضيو  واألشراؼ عمى تنظيـ وا 

ما أف برامم التدريب والتنميو االداريو تسيـ في تطوير فف التعامؿ مع كممفات االنجاز والتقارير ك
 الرؤساء والزمالء في العمؿ.
: والتي أشػارت  الػي تحميػؿ 3202دراسو عمرو محمود محمود البنا ويتفؽ ذلؾ مع نتائم دراسة 

االدارى االحتياجات التدريبية لمدرسى وموجيى التربية الرياضػية تحػدد مػف خػالؿ  بػرامم التػدريب 
، ويػػتـ تصػػميـ ىػػذه البػػرامم التدريبيػػة لتواكػػب التطػػور العممػػي فػػي مجػػاؿ االداره الرياضػػيو والعمػػؿ 
عمي تقويـ البرامم التدريبية لمدرسى وموجيى التربية الرياضػية لمالحظػة مػدي التقػدـ الػذي وصػؿ 

والبػد وأف يػتـ إنشػاء اليو  معممي وموجيي التربيو الرياضيو في االرتقاء بمستوي العمميػو التعميميػو 
جيػػػػػاز ادارى مسػػػػػئوؿ عػػػػػف بػػػػػرامم التػػػػػدريب االداري لممدرسػػػػػيف والمػػػػػوجييف ، والبػػػػػد مػػػػػف  وجػػػػػود 
متخصصػيف فػى تصػميـ البػرامم التدريبيػة ، والتعريػؼ  بأىميػة التػدريب والتنميػو المينيػو ، والعمػؿ 

ره التربيػو والتعمػيـ عمي تخصيص موزانة محددة لمتدريب ، واىتمػاـ المسػئوليف بالتػدريب. وتبنػي وزا
 (      77فكره التدريب الميني لالرتقاء بمستوي العمؿ االداري داخؿ جميع اداراتيا  )

االحتياجات التدريبية الداري النشاط  وبذلؾ يكوف قد تـ اإلجابة عمي التساؤؿ الثاني لمبحث.
 الرياضي باألنديو الرياضيو .

 رامج التدريبية عرض ومناقشة الدالالت اإلحصائية لتصميم الب
 (032الدالالت اإلحصائية لتصميم البرامج التدريبية )ن= (2جدول)

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المستوى المئوية

 مرتفع 87.22 1.676 2.677 أساتذة من كميات التربية الرياضية  .00

 مرتفع 84.44 1.755 2.533 يوالخبراء في المجاالت المرتبطة باداره المؤسسات الرياض  .03

 مرتفع 84.77 1.756 2.525 إدارة التدريب بالموارد البشريو بالنادي  .02

 مرتفع 83.89 1.756 2.577 جياز إداري مسئول عن تخطيط البرامج التدريبية الداري االنشطة الرياضيو  .02

     البرامج التدريبية التي تقدم الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو

02.  
مواد تدريبية تخصصية في التنمية اإلدارية الداري النشاط الرياضي 

 باالنديو الرياضيو
 مرتفع 85.83 1.752 2.575

 مرتفع 86.77 1.757 2.583 الحديث في مجال اإلدارة الرياضية واداره المؤسسات الرياضيو  .02

 مرتفع 84.77 1.756 2.525 محتوى التدريبي يربط المادة التدريبية المقدمة والواقع العممي  .02

 متوسط 63.33 1.492 7.911 محتوى التدريبي يعزز االحتياجات المعرفية واإلدارية  .02
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طرق التدريب المستخدمة في برامج التدريب اإلداري الداري النشاط الرياضي باالنديو 
 الرياضيو

    

 متوسط 67.51 1.674 2.125 أسموب المحاضرة  .02

 مرتفع 84.72 1.787 2.542 أسموب المناقشة  .32

 مرتفع 86.77 1.729 2.583 الندوات  .30

 مرتفع 86.67 1.713 2.611 المؤتمرات  .33

 مرتفع 86.94 1.691 2.618 ورش العمل  .32

 مرتفع 82.39 1.676 2.472 إجمالي تصميم البرامج التدريبية

بة ( أف مسػػػتوى إجمػػػالي عبػػػارات تصػػػميـ البػػػرامم التدريبيػػػة )مرتفػػػع( بنسػػػ8)يتضةةةح مةةةن الجةةةدول 
( عبػػػػػػارتيف مستوى)متوسػػػػػػط( بنسػػػػػػب مئويػػػػػػة تتػػػػػػراوح مػػػػػػا 2%(، حيػػػػػػث حصػػػػػػمت)82.39مئويػػػػػػة)
( عبػػػارة مسػػػتوى)مرتفع( بنسػػػب مئويػػػة تتػػػراوح مػػػا 77%(، وحصػػػمت)67.5%( إلػػػى)63.33بػػػيف)
 %(.87.22%( إلى)83.89بيف)

نشطو وقد يرجع المستوى المرتفع إلي أف ىذه البرامم تسيـ في رفع الكفاءه االداريو الدارييف اال
الرياضيو وتحققت االستفادة القصوي مف خالؿ ىذه البرامم حيث أف القائميف عمي تصميـ ىذه 
البرامم وتحميؿ االحتياجات الخاصو باالدارييف حبراء في مجاؿ اداره الموارد البشريو مف داخؿ 

م التدريبيو ىذه المنظمات التي تالحظ أداء العامميف واالجيزة االداريو المسئولو عف تخطيط البرام
البد وأف تراعي الفروؽ بيف المتدربيف كما ييتـ بوضع البرامم  أساتذة  متخصصيف مف كميات 

والخبراء في المجاالت المرتبطة باداره المؤسسات الرياضيو كما تيتـ إدارة  التربية الرياضية
االداريو ومواكبو  التدريب بالموارد البشريو بالنادي بوضع البرامم والتي تسيـ في تحسيف الكفاءه

وتقدـ البرامم التدريبيو في صورة محتوي  التطورات الحادثو في مجاؿ القطاعات الرياضيو األخري
عممي يربط الواقع العممي بطبيعو العمؿ الذي يقوـ بو االداري ويتـ تقديـ ىذه المادة العمميو في 

مي مف عمميو التدريب ضوء محاضرات وورش عمؿ وندوات ومؤتمرات وبذلؾ يتحقؽ اليدؼ االس
 االداري الداري االنشطو الرياضيو 

: والتي تشير إلي أف  م  Keith M Lewis  3222 سدراسو كيث لويويتفؽ ذلؾ مع نتائم 
التدريب االداري يسيـ في تنميو الموارد البشريو بالييئات االرياضيو  حيث أف أىـ المراحؿ التي 

يد االساليب التي تساىـ في تنميو الموارد البشريو تمر بيا عمميو التدريب االداري ىي تحد
لمعامميف باالنديو الرياضيو  وتوضيح مفيوـ تنميو الموارد البشريو ومعرفو العالقو بيف ما يحدثو 

اف التدريب االداري  وعالقتو بتنميو الموارد البشريو لرفع مستوي الخدمو بالنادي الرياضي حيث 
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يادة المعارؼ والمعمومات وتطوير الميارات والقدرات وت يير السموؾ العمميو التدريبيو تؤدي الي ز 
ورفع الكفاءات وىذا ينعكس ايجابيا عمي تحسيف أداء المؤسسو بشكؿ عاـ انطالقًا مف تحسيف 
أداء موظفييا واف تنميو الموارد البشريو لممؤسسو أصبح في الوقت الراىف ضرورة حتميو ضمانا 

 (22الت يرات خاصو في عصر التكنولوجيا والتقنيو . ) لبقاء ىذه المؤسسو في ظؿ 
وبذلؾ يكوف قد تـ اإلجابػة عمػي التسػاؤؿ الثالػث لمبحػث. تصػميـ البػرامم التدريبيػةالداري االنشػطو 

 الرياضيو باالنديو الرياضيو .
عرض ومناقشة الدالالت اإلحصائية لتنفيذ البرنةامج التةدريبي الداري النشةاط الرياضةي باالنديةو 

 لرياضيو ا
 (032الدالالت اإلحصائية لتنفيذ البرنامج التدريبي الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو )ن= (02جدول)

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المستوى المئوية

 مرتفع 84.77 1.799 2.525 توجد معايير الختيار المتدربين المرشحين لحضور البرامج التدريبية  .32
 مرتفع 83.33 1.756 2.511 توجد معايير الختيار المدربين الذين يقدمون البرامج التدريبية   .32
 مرتفع 84.72 1.755 2.542 يتم إعداد المادة التدريبية جيد وبما يحقق أىداف البرنامج التدريبي  .32
 مرتفع 85.28 1.765 2.558 يتم تحديد األساليب التدريبية المناسبة لطبيعة البرنامج التدريبي  .32
 مرتفع 85.83 1.752 2.575 توزيع المحتوى التدريبي مناسب لمدة البرنامج التدريبي  .32
 مرتفع 85.28 1.754 2.558 توقيتات تنفيذ البرامج التدريبية مناسبة ال تتعارض مع طبيعة العمل  .32

 مرتفع 84.77 1.757 2.543 ياضيوإجمالي تنفيذ البرنامج التدريبي الداري النشاط الرياضي باالنديو الر 

( أف مسػػػتوى إجمػػػالي عبػػػارات تنفيػػػذ البرنػػػامم التػػػدريبي الداري 9)يتضةةةح مةةةن الجةةةدول   
%(، حيػػػػث حصػػػػمت جميػػػػع 84.77النشػػػاط الرياضػػػػي باألنديػػػػو الرياضػػػػيو )مرتفػػػػع( بنسػػػػبة مئويػػػػة)

 %(.85.83%( إلى)83.33العبارات مستوى)مرتفع( بنسب مئوية تتراوح ما بيف)
جع المستوى المرتفع إلي أف برامم التدريب والتنميو االداريو تتـ وفقا لمعايير معينػو وقد ير 

الختيار المدربيف أو مػف ليػـ حػؽ حضػور التػدريب المينػي لتنميػو قدرتػو االبداعيػو واالبتكاريػو فػي 
أف  العمؿ االداري الذي يقـو بو مف خالؿ ترشيحات تتـ مف قبؿ اداره النادي لممتميزيف اداريػا كمػا

القػػائميف عمػػي تنفيػػذ ىػػذه البػػرامم البػػد واف تتػػوافر فػػييـ الصػػفات التػػي تػػؤىميـ لمقيػػاـ بتػػدريب ىػػؤالء 
االدارييف ويتـ اعداد مادة عمميو تتناسب مع طبيعػو العمػؿ االداري الػذي يقػوـ بػو المتػدرب ويكػوف 

وأف تكػوف ىػذه الوقت كػافي أيضػا لتحقيػؽ االسػتفادة القصػوي مػف حضػور البرنػامم التػدريبي والبػد 
البػػػرامم التدريبيػػػو غيػػػر متعارضػػػة مػػػع أوقػػػات العمػػػؿ داخػػػؿ المؤسسػػػو الرياضػػػيو التػػػي يعمػػػؿ بيػػػا 

والتي أشارت إلي بناء م    3222دراسو حمادة محمد طمبة زايد  المتدرب .ويتفؽ ذلؾ مع نتائم 
المينػػي  صػػؼ ثػػاني مػػف  الكػػوادر اإلداريػػة باألنديػػة الرياضػػية المصػػرية مػػف خػػالؿ بػػرامم التػػدريب

كما اف برامم التدريب الميني أثناء الخدمة تعمؿ عمػى رفػع المسػتوى العممػي و الثقػافي  .لمعامميف 
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وبػػذلؾ يكػػوف قػػد تػػـ اإلجابػػة عمػػي التسػػاؤؿ الرابػػع لمبحػػث. تنفيػػذ  (6) لمػػديري األنشػػطة الرياضػػية. 
 البرنامم التدريبي الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو.

ئج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة عمى مدى األىمية عمى محاور ثالثا  النتا
  الشمس( -الصيد -)وادي دجمةاالستبانة بحسب متغير إداري نادي 

يوضح نتائج اختبار التباين لداللة الفروق بين استجابات أفراد العينة المستفتاة نحو محاور االستبانة حسب متغير  (00جدول )
 (032خدام اختبار التباين أحادي االتجاه )ن=النادي باست

 ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحور
الداللة 
 اإلحصائية

المحور األول  أىداف 
التدريب اإلداري الداري 
النشاط الرياضي 
 باالنديو الرياضيو

 455.418 2 971.877 بين المجموعات
71.88

5 
 

.111 
 دالة

 47.837 777 4894.975 ل المجموعاتداخ

  779 5815.792 المجموع

المحور الثاني  
االحتياجات التدريبية 
الداري النشاط 
الرياضي باالنديو 

 الرياضيو

 368.718 2 736.277 بين المجموعات

9.738 
 

.111 
 دالة

 37.817 777 4422.775 داخل المجموعات

  779 5758.992 المجموع

ور الثالث  المح
تصميم البرامج 

 التدريبية

 658.358 2 7376.777 بين المجموعات
9.786 

 
.111 
 67.275 777 7877.751 داخل المجموعات دالة

  779 9787.867 المجموع

المحور الرابع   تنفيذ 
البرنامج التدريبي 
الداري النشاط 
الرياضي باالنديو 

 الرياضيو

 734.758 2 269.577 بين المجموعات

7.342 
 

.117 
 دالة

 78.354 777 2747.475 داخل المجموعات

  779 2476.992 المجموع

 مجموع االستبانة
 7183.558 2 2767.777 بين المجموعات

9.464 
.111 
 774.489 777 73395.251 داخل المجموعات دالة

  779 75562.367 المجموع

ات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينػة تبًعػا لمت يػر ( توجد فروؽ ذ71يتضح مف الجدوؿ )
حيث جػاءت ، ، بالنسبة لمحاور االستبانة ومجموعياالشمس( -الصيد -)وادي دجمةإداري نادي 
(،عمػػى الترتيػػب وىػػي قػػػيـ 9.464(، )7.342(، )9.786(، )9.738(، )71.885قيمػػة )ؼ(، )

 "LSD"اختبػػػػار ح اتجػػػػاه الفػػػػروؽ نسػػػػتخدـ ( ولتوضػػػػي1.15دالػػػػة إحصػػػػائًيا عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة )
 .لممقارنات الثنائية البعدية
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  الصيد -)وادي دجمةاتجاه الفروق عمى محاور االستبانة تبعا لمتغير إداري نادي- 
 لممقارنات الثنائية البعدية "LSD"اختبار باستخدام  الشمس(
 (.032)ن= النادي عينة الدراسة تبًعا لمتغيرلممقارنات الثنائية البعدية ل "LSD"يوضح نتائج اختبار  (03جدول )

 -الفرق بين المتوسطات )أ المجموعة)ب( المجموعة)أ( المحور
الداللة  الخطأ المعياري ب(

 اإلحصائية

المحور األول  أىداف التدريب 
اإلداري الداري النشاط الرياضي 

 باالنديو الرياضيو

 نادي وادي دجمة
 737. 7.446 2.2 نادي الصيد

 111. 7.446 *6.625 دي الشمسنا
 113. 7.446 *4.425 نادي الشمس نادي الصيد

المحور الثاني  االحتياجات 
التدريبية الداري النشاط 
 الرياضي باالنديو الرياضيو

 نادي وادي دجمة
 272. 7.375 7.725 نادي الصيد
 111. 7.375 *5.9 نادي الشمس

 113. 7.375 *4.775 نادي الشمس نادي الصيد

المحور الثالث  تصميم البرامج 
 التدريبية

 نادي وادي دجمة
 717. 7.834 2.975 نادي الصيد
 111. 7.834 *8.125 نادي الشمس

 117. 7.834 *5.15 نادي الشمس نادي الصيد

المحور الرابع   تنفيذ البرنامج 
التدريبي الداري النشاط 
 الرياضي باالنديو الرياضيو

 نادي وادي دجمة
 363. 958. 875. نادي الصيد
 111. 958. *3.525 نادي الشمس

 117. 958. *2.65 نادي الشمس نادي الصيد

 مجموع االستبانة
 نادي وادي دجمة

 217. 2.393 3.175 نادي الصيد
 111. 2.393 *71.75 نادي الشمس

 114. 2.393 *7.175 نادي الشمس نادي الصيد

 15.توسطات دالة عند مستوى معنوية تعني أف الفرؽ بيف الم *
لمت يػر ( توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينػة تبًعػا 77يتضح مف الجدوؿ )

الشمس(، بالنسبة لممحور األوؿ الخاص بدرجة أىميػة أىػداؼ  -الصيد -)وادي دجمةإداري نادي 
حيػػػث دجمػػػة يو ، لصػػػالح إداري وادي التػػػدريب اإلداري الداري النشػػػاط الرياضػػػي باالنديػػػو الرياضػػػ

 ، كمػػػا جػػػاءت(*6.625وادي دجمػػػة ونػػػادي الشػػػمس )جػػػاءت قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطات نػػػادي 
 ونػػادي الشػػمس نػػادي الصػػيدنػػادي الصػػيد حيػػث جػػاءت قيمػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطات  لصػػالح إداري

ذو داللػػة  (، بينمػػا لػػـ يوجػػد فػػرؽ1.15وىػػي قػػيـ دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى داللػػة )(، *4.425)
حيػػث جػػاءت قيمػػة الفػػرؽ بػػيف  إحصػػائية عمػػى المحػػور األوؿ بػػيف نػػادي وادي دجمػػة ونػػادي الصػػيد

وىػػي قيمػػة غيػػر دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى ، (2.2وادي دجمػػة ونػػادي الصػػيد )متوسػػطات نػػادي 
وقػػػد يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػي اىتمػػػاـ نػػػادي وادي دجمػػػو بتنميػػػو قػػػدرات االداريػػػيف العػػػامميف  (.1.15داللػػػة )

لنػادي الرياضػػي لمػػا يمتمكونػػو مػػف قػػدرات وامكانيػات ىائمػػو فػػي مجػػاؿ االداره االلكترونيػػو وتػػدريب با
العػػػامميف عمػػػي اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا الحديثػػػو فػػػي العمػػػؿ االداري واالتصػػػاؿ المباشػػػر مػػػع الييئػػػات 
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 الرياضيو األخري 
)وادي إداري نةةادي يػػر لمت * توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا 

الشػػمس(، بالنسػػبة لممحػػور الثػػاني الخػػاص بدرجػػة أىميػػة االحتياجػػات التدريبيػػػة  -الصةةيد -دجمةةة
حيػػث جػػاءت قيمػػة الفػػرؽ جمػػة الداري النشػػاط الرياضػػي باالنديػػو الرياضػػيو ، لصػػالح إداري وادي د

صػيد، حيػث لصػالح إداري ال ، كما جػاءت(*5.9وادي دجمة ونادي الشمس )بيف متوسطات نادي 
وىػػػػي قػػػػيـ دالػػػػة (، *4.775) ونػػػػادي الشػػػػمس نػػػػادي الصػػػػيدقيمػػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف متوسػػػػطات  جػػػػاءت

(، بينما لػـ يوجػد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية عمػى المحػور الثػاني 1.15إحصائًيا عند مستوى داللة )
وادي دجمػػة حيػػث جػػاءت قيمػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطات نػػادي  بػػيف نػػادي وادي دجمػػة ونػػادي الصػػيد

وقػػد يرجػػع (. 1.15وىػػي قيمػػة غيػػر دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى داللػػة )، (7.725يد)ونػػادي الصػػ
ذلػؾ إلػي إىتمػػاـ نػادي وادي دجمػو الػػي تػدريب العػامميف أثنػػاء الخدمػو عمػي ميػػارة االتصػاؿ الفعػػاؿ 
مػع المسػػتويات االداريػػو المختمفػو فػػي الييكػػؿ التنظيمػي الداره النشػػاط الرياضػػي كمػا أنػػو يسػػيـ فػػي 

فػف التعامػؿ مػع الرؤسػاء والػزمالء فػي العمػؿ وتػدريبيـ إلعػداد خطػط النشػاط الرياضػي ترسيخ قػيـ 
عداد سجالت بالنػادي الرياضػي وكػؿ ذلػؾ يرجػع الػي  عمى مستوى النشاط واألشراؼ عمى تنظيـ وا 

 امتالؾ النادي لكوادر اداريو متفيمو لطبيعو العمؿ الذي يقوموف بو.
)وادي إداري نةةادي لمت يػػر سػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف ا* 

الشمس(، بالنسبة لممحور الثالث الخاص بدرجة أىمية تصميـ البرامم التدريبية ،  -الصيد -دجمة
وادي دجمة ونادي الشمس حيث جاءت قيمة الفرؽ بيف متوسطات نادي ة لصالح إداري وادي دجم

نػػػادي قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطات  حيػػػث جػػػاءت لصػػػالح إداري الصػػػيد، ، كمػػػا جػػػاءت(*8.125)
(، بينما لـ يوجػد 1.15وىي قيـ دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )(، *5.5) ونادي الشمس الصيد

حيػػث جػػاءت  فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية عمػػى المحػػور الثالػػث بػػيف نػػادي وادي دجمػػة ونػػادي الصػػيد
وىػػػػي قيمػػػػة غيػػػػر دالػػػػة ، (2.975وادي دجمػػػػة ونػػػػادي الصػػػػيد)قيمػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف متوسػػػػطات نػػػػادي 

إلػػػي قػػػدره النػػػادي عمػػػي انشػػػاء وحػػػدات تنميػػػو مينيػػػو وقػػػد يرجػػػع ذلػػػؾ إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة 
لمعػػامميف بيػػا لتحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػيو بينيػػا وبػػيف االنديػػو االخػػري فػػي مجػػاؿ اداره المػػوارد البشػػريو 

ر مػػػف الكفػػػاءه لتػػػدريب واسػػػتقطاب متخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ اداره المػػػوارد البشػػػريو عمػػػي اعمػػػي قػػػد
العامميف في قطاعات الرياضو فػي نػادي وادي دجمػو لتطػوير العمػؿ االداري بمػا يسػيـ فػي تحقيػؽ 

 أىداؼ النادي الرياضي .
* توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة تبًعا لمت ير إداري نادي )وادي 

الخاص بدرجة أىمية تنفيذ البرنامم التدريبي الشمس(، بالنسبة لممحور الرابع  -الصيد -دجمة
الداري النشاط الرياضي باالنديو الرياضيو ، لصالح إداري وادي دجمة حيث جاءت قيمة الفرؽ 
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(، كما جاءت لصالح إداري الصيد، *3.525بيف متوسطات نادي وادي دجمة ونادي الشمس )
(، وىي قيـ دالة *2.65س )حيث جاءت قيمة الفرؽ بيف متوسطات نادي الصيد ونادي الشم

(، بينما لـ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عمى المحور الرابع 1.15إحصائًيا عند مستوى داللة )
بيف نادي وادي دجمة ونادي الصيد حيث جاءت قيمة الفرؽ بيف متوسطات نادي وادي دجمة 

(.  وقد يرجع 1.15(، وىي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )1.875ونادي الصيد)
ذلؾ إلي وجود معايير الختيار المتدربيف المرشحيف لحضور البرامم التدريبية وذلؾ عمي حسب 
درجاتيـ الوظيفيو داخؿ النادي الرياضي وقواعد ترقيات العامميف وتيـ اداره النادي بوضع معايير 

وي مف البرامم التدريبيو  الختيار المدربيف الذيف يقدموف البرامم التدريبية لتحقيؽ االستفادة القص
 بحيث يتـ إعداد المادة التدريبية جيد وبما يحقؽ أىداؼ البرنامم التدريبي.

وادي * توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد العينػػة تبًعػػا لمت يػػر إداري نػػادي )
جػػاءت  (، بالنسػػبة إلجمػػالي االسػػتبانة ، لصػػالح إداري وادي دجمػػة حيػػثالشةةمس -الصةةيد -دجمةةة

(، كمػػػا جػػػاءت لصػػػالح *71.75قيمػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطات نػػػادي وادي دجمػػػة ونػػػادي الشػػػمس )
(، *7.175إداري الصيد، حيث جاءت قيمػة الفػرؽ بػيف متوسػطات نػادي الصػيد ونػادي الشػمس )

(، بينمػا لػـ يوجػد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية عمػى 1.15وىي قيـ دالػة إحصػائًيا عنػد مسػتوى داللػة )
ممة بيف نادي وادي دجمة ونادي الصيد حيث جاءت قيمة الفرؽ بيف متوسطات نادي االستبانة مج

 (.1.15(، وىي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )3.175وادي دجمة ونادي الصيد)
* ويمكػػف تفسػػير تمػػؾ الفػػروؽ فػػي ضػػوء التبػػايف بػػيف مػػا تمتمكػػو انديػػو وادي دجمػػو  ونػػادي الصػػيد 

و فػػي مجػػاؿ االداره االلكترونيػػو وتطبيػػؽ االسػػاليب االداريػػو الحػػديث فػػي المصػػري مػػف قػػدرات ىائمػػ
اداره المؤسسػػػػػات الرياضػػػػػيو واعتمادىػػػػػا عمػػػػػي المعػػػػػايير االساسػػػػػيو الختيػػػػػار العػػػػػامميف بقطاعاتيػػػػػا 
الرياضػػػيو بينمػػػا تسػػػتخدـ أنديػػػو االشػػػمس االداره االلكترونيػػػو فػػػي قطاعػػػات أخػػػري مثػػػؿ االشػػػتراكات 

و الداخميػػو لممنشػػأة لكنيػػا تعمػػؿ بشػػكؿ تقميػػدي فػػي اداره النشػػاط الرياضػػي والمشػػتريات ونظػػـ المراقبػػ
كمػػا أف العػػامميف بمختمػػؼ القطاعػػات الرياضػػيو ليسػػوا عمػػي قػػدر عػػاؿ مػػف الكفػػاءه وىػػذا راجػػع الػػي 
عدـ اىتمامػاميـ بتأىيػؿ العػامميف فػي مجػاؿ اداره النشػاط الرياضػي وأف معظػـ العػامميف ليسػوا مػف 

الرياضػػػػيو كػػػػؿ ىػػػػذه االسػػػػباب أدت الػػػػي التبيػػػػايف فػػػػي االداء بػػػػيف إداريػػػػيف  خريجػػػي كميػػػػات التربيػػػػة
 االنشطو الرياضيو عينو البحث .

 االستخالصات  
 رفع كفاءة وفاعمية المنظمة مف خالؿ تحقيؽ أىدافيا المرسومة. -7
 تنمية وتطوير الميارات القيادية وتشجيع روح اإلبداع لدي المتدربيف. -2
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 اإلداريةالتي تواجو االداري في عممو.  قاتالمعو  القضاء عمى -3
 تحسيف وتطوير المعمومات اإلدارية المتعمقة بالوظيفة. -4
 القدرة عمى استخداـ األساليب العممية في صنع القرار. -5
 تطوير ميارة االتصاؿ الفعاؿ مع المستويات االداريو . -6
 تطوير فف التعامؿ مع الرؤساء والزمالء في العمؿ.  -7
عداد السجالت المتعمقة بالنشاط الرياضي بالنادي الرياضي . -8  تنظيـ وا 

 التوصيات  
دراسة تطبيؽ البرامم التدريبية المقترحػة عمػى اداريػي االنشػطو الرياضػيو وتعميميػا عمػى بػاقي  -7

 االنديو الرياضيو لتحقيؽ اقصي استفادة . 
 دارية الداري االنشطو الرياضيو  . وضع استرايجية  لبرامم التدريب اإلدارى والتنمية اإل -2
إنشػػػاء وحػػػدة إداريػػػة بكػػػؿ ىيئػػػة رياضػػػيو تيػػػتـ  بتحديػػػد وتحميػػػؿ اإلحتياجػػػات التدريبيػػػة الداري  -3

 االنشطة الرياضيو
ضػػػرورة تماشػػػى أىػػػداؼ التػػػدريب االدارى والتنميػػػة اإلداريػػػة  الداريػػػيف النشػػػاط الرياضػػػي  مػػػع  -4

 رياضيو .أىداؼ الخطة االستراتيجية لممنظمة ال
 تحديد اإلحتياجات التدريبية الفعمية الدارييف النشاط الرياضي لتطوير الكفايات المينيو .  -5
حصػػػر البػػػرامم التدريبيػػػة الناتجػػػة عػػػف تحديػػػد االحتياجػػػات التدريبيػػػة وترتيبيػػػا حسػػػب األىميػػػة  -6

 النسبية . 
فيػذ بػرامم التػدريب اإلدارى اإلستعانة بأساتذة كميات التربية الرياضية فى تخطػيط وتصػميـ وتن -7

 والتنمية اإلدارية الدارييف االنشطو الرياضيو  . 
االسػػػتعانو بالجيػػػات المتخصصػػػة فػػػى التػػػدريب اإلدارى لتقػػػديـ  بػػػرامم تػػػدريب وتنميػػػة إداريػػػة  -8

 الرياضيو باالنديو الرياضيو  .  الدارييف االنشطة
 المراجع  

 أواًل المراجع العربية  
 أحمد الخطيب  -7

 
تطوير و معايرة الكفايات لمقائد اإلداري ، مجمة العموم التربوية و النفسية  :

 م0222،العدد األول ، مركز البحوث التربوية و النفسية ،العراق 0 بغداد ، 
 . 3203إدارة الموارد البشرية ، دار الجامعة ، االسكندرية ، مصر ،  : أحمد محمد ماىر  -2
أشرف عبد المعز   -3

 رحيمعبد ال
اقتصاديات تمويل األندية الرياضية المصرية  ، إنتاج عممي منشور، المجمة  :

األوربية لتكنولوجيا عموم الرياضة بالسويد التي تصدرىا األكاديمية الدولية 
 م. 3202لتكنولوجيا عموم الرياضة ، القاىرة ، 
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أمين أنور الخولى   -4
، محمود عنان ،  

 كمال درويش

، 3ضية المدرسية دليل معمم الفصل و طالب التربية  العممية، ط التربية الريا :
 م. 0220دار الفكر العربي، القاىرة، 

استراتيجية مقترحة لتدريب معممى التربية الرياضية اثناء الخدمة بالجميورية  : ثائر شكرى ىارون  -5
مبنين ، العربية السورية ، رسالة دكتواه غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ل

 .3200جامعة حموان، 
حمادة محمد طمبة   -6

 زايد
: 
 
 

 تقويم الكوادر القيادية اإلدارية الرياضية باألندية المصرية ، رسالة     
 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنين ، جامعة حموان ، 

 م. 3222القاىرة ، 
وتنمية الموارد البشرية ، دار الجامعة ، االسكندرية ،  مدخل استراتيجى لتخطيط : راوية محمد حسن  -7

 . 3222مصر ، 
برمج تدريب ادارى لتنمية الموارد البشرية إلختصاصى التربية الرياضية ببعض  : سيامند جالل حمد  -8

جامعات اقميم كوردستان العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية 
 3202السكندرية ، الرياضية لمبنات ، جامعة ا

عبدالعزيز بن صقر   -9
 الغامدى

تنمية الموارد البشرية ومتطابات التنمية المستدامة لألمن العربى ، ورقة عمل  :
 .  3222مقدمة لمممتقى العربى لمتربية والتعميم ، بيروت ، لبنان ، 

عبدالمتعال محمد   -71
 منير خطاب

حة  لمعممى و موجيى التربية تصميم برامج تدريب وتنمية إدارية مقتر  :
الرياضية بمحافظة البحيرة رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية التربية الرياضية 

 م.3202لمبنات ، جامعة االسكندرية ، 
برامج تدريب إدارى مقترحة لمدرسى وموجيى التربية الرياضية لذوى  : عمرو محمود البنا -77

ية بمحافظة االسكندرية، رسالة دكتوراة االحتياجات الخاصة بالمرحمة االبتدائ
 م3202غير منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة االسكندرية ، 

كمال درويش  -72
 0إسماعيل

 حامد عثمان

 م. 3220التنظيمات في المجال الرياضي ، دار السعادة لمطباعة ،  :

مجدي عبد المنعم  -73
 الشبيني

الرياضي باألندية  قترح لتدريب العاممين بإدارة النشاطبرنامج تنمية إدارية م :
التربية الرياضية ،  بمحافظة اإلسكندرية ، رسالة دكتوراه غير منشورة  ، كمية

 م. 3220جامعة اإلسكندرية ، 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98العدد            اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

25 

مجدي محمد فييم  -74
 محمد

الكفايات التعميمية لدى مدرسي التربية الرياضية لممرحمة اإلعدادية بمحافظة  :
ة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنين ، جامعة الجيز 

 م. 0222الزقازيق ، 
محمد احمد  -75

 عبدالمحسن
استراتيجية مقترحة لتدريب مدرسى التربية الرياضية اثناء الخدمة فى جميورية  :

، مصر العربية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنين 
 م.3222جامعة حموان ، القاىرة ، 

محمد عبد العزيز  -76
 محمد أحمد

: 
 
 

نموذج مقترح لألداء الوظيفى لإلدارى الرياضى باألندية الرياضية ، رسالة 
ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنين ، جامعة حموان ، 

3222  
موسى سالمة  -77

 الموزى
، دار وائل لمنشر  0اىيم واالسس والتطبيقات، طالتنمية اإلدارية، المف :

 .3223والتوزيع، عمان ،االردن، 
 

 
78-  

 نادية أمين عمى

 
: 

 
القيم الشخصية المؤثرة عمى عممية اتخاذ القرارات ، دراسة مقارنة في الجياز 
الحكومي و القطاع الخاص السياحي ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية 

 م. 0222يوط ، التجارة ، جامعة أس
ياسر محمود السيد  -79

 إمبابي
 
: 

برنامج تنميو اداريو لمحكام باالتحاد المصري لكرة القدم0 رسالو ماجستير غير 
 م3202منشورة و كميو التربيو الرياضيو لمبنين و جامعو االسكندريو 0

 
 ثانيًا المراجع األجنبية 

working in groups to improve administrative 
performance in sport  organization, Florida , U.S.A , 
3222  

 
: David Baikal 

 

 
30- 

The role of management training in human resources 
development in productive bodies3222 

 
: 

Keith M Lewis 
 

 
33- 

Management Development a Model for Retail Business", 
Journal of European Training, 3223, Vol. 32, No. 

 
: 

 
Michele O'Dwyer 
& Eamon Ryan 

 
32- 
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Building  the next generation of leaders : an evaluation 
of the city of sas katoons management development 
program ,royal roads university,Canada,3222, 

 
: Mutwiri betty 

 

 
32- 

China sports management information system Aiesepn 
world congress of conference China , 0222 

 
: 

 
Su,-H 
 

 
32- 

Human Resource Training and Development The out 
Door Management Development (OMD) Method", Sport 

Management International     3222Journal, , Vol. 2, No 

 
: 

 
Thanos 
Kriemadis & 
Anna 
Kourtesopoulou 
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