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 متكني ادلىاسد انجششَخ وػاللزهب ثزحمُك ادلُضح انزُبفغُخ نألَذَخ انشَبظُخ

 
 البحث: دمةمق

تعد االدارة ال ديإة جانبان  ساسيان مف جكانب النظاـ اانتاج  و   م مجتمػم  يػث تءػدؼ 
إل  تنظيـ العمؿ كت قيؽ ركح القريؽ  وقد  وب ت ضركرة  تمية لتنظيـ ا داس الملسس  بلػكمر 

رياضػية كىمير ويف نجاح الملسسػات كالءي ػات الالجماى  كالتعاكف كالتنسيؽ بيف ماتمؼ كظا قر  
مرهػػػػكف بمػػػػدل اسػػػػتاداـ  سػػػػس كمبػػػػادئ االدارة ىمػػػػ  كاوػػػػة المسػػػػتكيات بػػػػدسان مػػػػف كزارة اللػػػػباب 

 )ُٕ: ُٖ) (ُُِ: ُ) (َِّ: ٕ(كالرياضة كالمجنة ا كليمبية ككوكان ل ندية الرياضية.
كتعتبر ا ندية الرياضية العمكد الققرم الذم يقكـ ىمير التككيف الرياض  ا هم  و   م  
دكؿ العالـ  ك م تنظيـ رياض  ا يمكف  ف يجن  إمػارا إا إذا نظمػت ا نديػة الرياضػية  دكلة مف

بوكرة سميمة تمكنءا مػف ت قيػؽ رسػالتءا الرياضػية كال قػاظ ىمػ  مكانتءػا دااػؿ السػكؽ الرياضػ  
كوقا لممتغيرات التناوسية الت  ي كمءا آليات العرض كالطمب  كذلؾ مف افؿ قدرتءا ىم  تطبيػؽ 

ىػػة مػػػف ااسػػػتراتيجيات التػػػ  تجعمءػػػا وػػػ  مركػػػز  وضػػػؿ بالنسػػػبة لممنظمػػػات اااػػػرل العاممػػػة مجمك 
 )ُٖ: ّ) (ُٕ: ٗدااؿ السكؽ الرياض  لت قيؽ ما يسم  بالميزة التناوسية لتمؾ ا ندية. (

كتعد الميزة التناوسػية مػف المكضػكىات التػ  تلػغؿ المنظمػات كإيػران  إذ يقضػ  المػديركف 
تءـ وػػ  التقكيػػر الجػػاد وػػ  هػػذا المكضػػكع لككنػػر يمعػػب دكر كبيػػر وػػ  موػػػير جػػزسان كبيػػران مػػف كقػػ

منظماتءـ  وق  ظؿ المناوسػة كسػرىة ااسػتجابة لر بػات المسػتءمكيف الرياضػييف  دا مػا مػا تسػع  
المنظمػػات الرياضػػية إلػػ  التطػػكير المسػػتمر لت قيػػؽ التميػػز كالبقػػاس وػػ  ا سػػكاؽ كاكتسػػاب مميػػزات 

 )ُّٓ  َّٓ: ٓتكاجر  دة المناوسة دااؿ السكؽ الرياض . (تناوسية قكية كدا مة ل
كيمكػػف ت قيػػؽ الميػػزة التناوسػػية مػػف اػػفؿ ااسػػتغفؿ ا وضػػؿ لإلمكانػػات كالمػػكارد القنيػػة 
كالماديػػة كالماليػػة كالقػػدرات التنظيميػػة المتا ػػة باالضػػاوة إلػػ  القػػدرات كالمعػػارؼ كالكقػػاسات كالتػػ  

 )ُٖ: ّات لممناوسة.(تمكنءا مف توميـ كتطبيؽ استراتيجي
كمف إـ ومف ا سس لنجػاح إدارة ا نديػة الرياضػية وػ  ت قيػؽ ميػزة تناوسػية هػك ااىتمػاد 
بالدرجػػة ا كلػػ  ىمػػ  قػػدرة المنظمػػة كالعػػامميف ويءػػا ىمػػ  التميػػز كاابتكػػار كاابػػداع كالتجديػػد  ممػػا 

اريػػة لتءي ػػة الظػػركؼ  مػػاـ ي ػػتـ ضػػركرة قيػػاـ إدارة هػػذا المنظمػػات بتطػػكير مقاهيمءػػا ك سػػاليبءا االد
العقكؿ البلرية لك  تبػدع كتجػدد بلػكؿ مسػتمر مػف اػفؿ بي ػة تقاىميػة تسػاهـ وػ  ربػط المعػارؼ 

 )ٖٔ:  ُٕكالابرات التراكمية المكتسبة. (
كتعتبر المكارد البلرية ه  ا وكؿ ا كإر قيمة و  المنظمة  ك ف العامميف مسػتكدع مػف 

 د. أحمد حسيني السيد أيكب )*(
 د. عمرك محمد حامد زاىر )**(
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  ا يمكػػػف تقميػػػدها مػػػف المناوسػػػيف بعكػػػس التقنيػػػات كالمنتجػػػات المعػػػارؼ كالمءػػػارات كالقػػػدرات التػػػ
 )ّٗٓ: ٕٖٓ:  ِْ( .كالعمميات

كلقد بػد ت تػكل  العديػد مػف المنظمػات اهتمامػان ااوػان بمكاردهػا البلػرية ىػف طريػؽ تبنػ  
تطبيػػؽ مقءػػـك التمكػػيف ككسػػيمة لروػػم درجػػة إقػػة العػػامميف وػػ  المنظمػػة لمػػا لػػر مػػف  إػػر وعػػاؿ وػػ  

 ) ُٔ:  َُ. (ت سيف ا داس
يعتبر تمكيف العامميف هك الوي ة الت  تتردد ملاران و  مجاؿ تطكر القكر االدارم بعػد ك 

 ف ت ػػػػكؿ ااهتمػػػػاـ تمامػػػػان مػػػػف نمػػػػكذج منظمػػػػة الػػػػت كـ كا كامػػػػر إلػػػػ  مػػػػا يسػػػػم  اآلف بالمنظمػػػػة 
  )ٗ: ُْ( .الممكنة

ض  قػادريف ىمػ  العامميف و  المجاؿ الريا جعؿالتمكيف و  المجاؿ الرياض  يقود بر ك 
كضم ا هداؼ الااوة بعممءـ كالقػدرة ىمػ  اتاػاذ القػرار كمعروػة الطػرؽ العمميػة ل ػؿ الملػكفت 

 ) ِ: ُّ) (َُُ: ٔ. (و  المجاؿ الرياض  كذلؾ و  نطاؽ مس كليتءـ كسمطاتءـ
كاكتسػػػػػب مكضػػػػػكع التمكػػػػػيف  هميػػػػػة كاسػػػػػعة ككنػػػػػر يءػػػػػتـ بيىطػػػػػاس العػػػػػامميف الوػػػػػف يات 

ـ ىمػػ  الملػػاركة كالمبػػادرة باتاػػاذ القػػرارات المناسػػبة كمػػن ءـ ال ريػػة كالإقػػة كالمسػػلكليات كتلػػجيعء
 داس العمػػؿ بطػػريقتءـ دكف تػػداؿ مبالػػر مػػف االدارة العميػػا  كالمسػػاىدة ىمػػ  ت قيػػزهـ كملػػاركتءـ 
و  اتااذ القرار ككسر الجمكد االدارم باللكؿ الذم يجعؿ ااهتماـ بمبد  تمكيف العػامميف ىنوػرا 

 )ُ: ّجاح المنظمات.( ساسيا لن
ىطػػػاس القػػػكة  ةكيعػػػد اقتنػػػاع القيػػػادات االداريػػػ الرياضػػػية بتقػػػكيض سػػػمطاتءا كمسػػػ كلياتءا كاه

لمعػػامميف يزيػػد االنتػػاج كيسػػاىد ىمػػ  التػػأقمـ مػػم التغييػػر كمقاكمػػة الضػػغكط كاناقػػاض الوػػراىات 
طػػكير ىمػػ  كيعطػػ  وروػػة لنمػػك العػػامميف كىػػدـ تجنػػبءـ المسػػ كلية كيػػلدل ذلػػؾ إلػػ  االبػػداع كالت

يجاد  وراد تـ تمكينءـ يساىد ىم  التطكير كبناس قكة  كبػر ممػا  مستكم القرد كالمنظمة كالمجتمم كاه
 )َُِ: ٔ. (يعط  داوعية  كإر لإلدارييف كالمدربيف كالفىبيف

كمػف إػـ ويجػب ىمػ  المنظمػات تمكػيف ااوػراد ك ىضػاس القريػؽ لكػ  تكػكف المنظمػة قػػادرة 
ال  قػػػادرة ىمػػػ  المناوسػػػة مػػػم اآلاػػػريف ىػػػف طريػػػؽ اسػػػتغفؿ المػػػكارد ىمػػػ  ت قيػػػؽ  هػػػداوءا كبالتػػػ

 )ُُ  ُ: ُِالبلرية. (
كمما سبؽ كو  ظؿ المتغيرات المتسارىة و  بي ة ا ىماؿ وقد بد ت المنظمات وػ  تبنػ  
مقػػاهيـ اداريػػة  ديإػػة لت قيػػؽ الميػػزة التناوسػػية لػػذلؾ بػػد  ااهتمػػاـ مػػف قبػػؿ العديػػد مػػف المنظمػػات 

 كظػػان بمكاردهػػا البلػػرية ىػػف طريػػؽ تبنػػ  مقءػػكـ التمكػػيف لمػػا لػػر مػػف  إػػر وعػػاؿ ىمػػ  اهتمامػػان مم
ت سػػػيف ا داس كالرضػػػا الػػػكظيق   ذلػػػؾ اف المنظمػػػات الرياضػػػية تػػػدرؾ  ف العنوػػػر البلػػػرم هػػػك 

 )ُٓ: ِالسبيؿ لممناوسة كت قيؽ التميز.(
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ة قػد يكػكف لػر ىفقػة لذا يرم البا إاف  ف اهتمػاـ ا نديػة الرياضػية بتمكػيف المػكارد البلػري
قكيػػػة بت قيػػػؽ الميػػػزة التناوسػػػية لػػػديءا كبالتػػػال  القػػػدرة ىمػػػ  مكاجءػػػة متغيػػػرات السػػػكؽ إضػػػاوة إلػػػ  
الم اوظة ىم  نويبءا مػف السػكؽ الرياضػ  كلػذا  اكلػت هػذا الدراسػة ت ديػد طبيعػة العفقػة بػيف 

 التمكيف كالميزة التناوسية ل ندية الرياضية.
 مشكمة البحث:

كاجءر المنظمات بلكؿ ىاـ كالمنظمػات الرياضػية بلػكؿ اػاص كمنءػا ا نديػة نتيجة ما ت
الرياضػػية وػػ  الكقػػت ال ػػال  مػػف زيػػادة  ػػدة المناوسػػة ويمػػا بينءػػا  دل ذلػػؾ إلػػ  اتجػػاا العديػػد مػػف 
اانديػػة إلػػ  الب ػػث ىػػف متغيػػرات اداريػػة  ديإػػة تسػػاىد تمػػؾ ا نديػػة ىمػػ  التميػػز وػػ  كقػػت وػػقتر 

دوػػة إلػػ  تقػػديـ  وضػػؿ الاػػدمات لممسػػتقيديف  باللػػكؿ الػػذم يسػػاىدها ىمػػ  الت ػػكؿ كالمناوسػػة الءا
البقاس و  ا سكاؽ الرياضية  طكؿ وتػرة ممكنػة ىػف طريػؽ ال قػاظ ىمػ  المسػتءمؾ ال ػال  ىػفكة 

 ىم  زيادة  وتءا السكقية مف المستءمؾ المرتقب.
  اسػػػتاداـ لػػػذلؾ وقػػػد كػػػاف العنوػػػر البلػػػرم هػػػك السػػػبيؿ لتمػػػؾ ا نديػػػة   يػػػث اتجءػػػت إلػػػ

استراتيجية تمكيف العامميف لت سػيف ادا ءػا كذلػؾ وػ  سػبيؿ اقػض تكػاليؼ الادمػة المقدمػة كزيػادة 
جػػكدة تمػػؾ الاػػدمات مػػف اػػفؿ اتا ػػة  ريػػة التوػػرؼ كالقػػدرة ىمػػ  اابػػداع كاابتكػػار وػػ  اتاػػاذ 

مكمػػات القػػرار مػػف جانػػب المػػكرد البلػػرم   يػػث  ف العػػامميف يمتمكػػكف مجمكىػػة مػػف المءػػارات كالمع
 كالقدرات الت  ا يمكف تقميدها مف جانب المنظمات المناوسة.

 ىضػاس مجمػس ) وػرد مػف ِٗىمػ  ىينػة قػدرها ( استكلاويةبعمؿ دراسة  افكقد قاـ البا إ
كذلػؾ بسػلاؿ العينػة مػف اػفؿ اسػتمارة  االدارة كالعامميف بنادم ال كار الرياض  بم اوظة الدقءمية

 ك استغفؿ استراتيجية تمكيف العامميف ككسيمة لت قيؽ ميزة تناوسية.اتجاا النادم ن استبياف  كؿ 
إلػ  مجمكىػػر مػف النتػػا ج التػ  دوعتػر إلػػ  إجػراس الدراسػػة كهػ  ىمػػ   افكقػد تكوػؿ البا إػػ

 الن ك التال :
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 (1ذكل )
 اتجاه النادي نحو تمكين الطاملين لتحػيق ميزة تنافديظ

وقػد تكوػؿ البا إػاف إلػ  بعػض النقػاط تتمإػؿ وػ   الدراسة االستكشافية ج كمف افؿ نتا
 ف ادارة النادم لديءا قوكر و  تقعيؿ استاداـ استراتيجية تمكيف العامميف بلكؿ قد ي ػـر النػادم 
مػػف ميػػزة تناوسػػية تتمإػػؿ وػػ  ااسػػتاداـ القعػػاؿ لمعنوػػر البلػػرم  ا مػػر الػػذم دوػػم البا إػػاف إلػػ  

طبيعػػػة العفقػػػة التػػػ  قػػػد تػػػربط تمكػػػيف المػػػكارد البلػػػرية با نديػػػة الرياضػػػية  ضػػػركرة التعػػػرؼ ىمػػػ 
 كامكانية ت قيؽ ميزة تناوسية لتمؾ ا ندية.

السػػابقة وػػ  مجػػاؿ التمكػػيف كالميػػزة  تكمػػف اػػفؿ إطػػفع البا إػػاف ىمػػ  تكوػػيات الدراسػػا
الحمػػيـ (، كعبػػده عبػػد 1ـ()7101جػػاد الػػرب حسػػانيف )التناوسػػية  وقػػد  كوػػت دراسػػة كػػؿ مػػف 

 Mehrdad(، 3ـ()7102(، ايمػػػػف محمػػػػكد )2ـ()7102(، بشػػػػرم حسػػػػف )03ـ()7112)
  ىمػ  ضػركرة كضػػم اسػتراتيجيات لتمكػػيف المػكظقيف كاسػػتاداـ ا سػاليب االداريػػة (73()7103)

ال ديإة و  مجاؿ ونم كاتااذ القرار كالتلجيم ىم  جماىية العمؿ كركح القريؽ كضركرة تطبيػؽ 
يف ىمػ  كاوػة قطاىػات الدكلػة كالعمػؿ ىمػ  دراسػة متغيػر الميػزة التناوسػية وػ  نمكذج تمكيف العامم

 ممارسػػة ا نديػػة الملسسػػات ال ككميػػة كمنءػػا اا نديػػة الرياضػػيةا  كمػػف إػػـ ويجػػب ىمػػ  إدارة
  ال ريػة كااسػتقفلية وػ   داس ا ىمػاؿ مبػادئ إرسػاس ىمػ  كالتركيػز المعاوػرة االداريػة ا سػاليب

 ة و  ت قيؽ الميزة التناوسية ل ندية الرياضية.ككسيمة هامة كوعال
 ىدؼ البحث:

العبلقػػة بػػيف تمكػػيف المػػكارد البشػػرية كتحقيػػؽ الميػػزة يءػػدؼ الب ػػث إلػػ  التعػػرؼ ىمػػ  
 مف افؿ ااهداؼ القرىية التالية:التنافسية لؤلندية الرياضية، 

ة ل نديػة الرياضػية دراسة العفقة بيف تمكػيف المػكارد البلػرية بم ػاكرا  الميػزة التناوسػي .ُ
 بم اكرها.

الكلػػؼ ىػػف طبيعػػة القػػركؽ بعينػػر الب ػػث وػػ  كػػٌؿ مػػف تمكػػيف المػػكارد البلػػرية كالميػػزة  .ِ
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 سنكات الابرة). –التناوسية ل ندية الرياضية. تبعاى لػػػػػ (المستكم الكظيق  
التعرؼ ىم  اااتفوات بيف ىينر الب ث و  كٌؿ مػف تمكػيف المػكارد البلػرية كالميػزة  .ّ

 لتناوسية ل ندية الرياضية تبعاى لػػػػػ (نكع النادم الرياض ).ا
 فركض البحث:

تكجد ىفقة ارتباطية دالة ا وا ياى بيف تمكيف المكارد البلرية بم اكرهػا  الميػزة التناوسػية  .ُ
 ل ندية الرياضية بم اكرها.

المػكارد تكجد وركؽ دالة إ وا يان بيف متكسطات درجات ىينر الب ث و  كػٌؿ مػف تمكػيف  .ِ
 سنكات الابرة).–البلرية كالميزة التناوسية ل ندية الرياضية. تبعاى لػػػػػ (المستكم الكظيق  

يكجػػد تبػػايف داؿ إ وػػا يان بػػيف درجػػات ىينػػر الب ػػث وػػ  كػػٌؿ مػػف تمكػػيف المػػكارد البلػػرية  .ّ
 كالميزة التناوسية ل ندية الرياضية تبعاى لػػػػػ (نكع النادم الرياض ).

  حث:مصطمحات الب
هم الاريا  اهو إعطاء العااليي  الالاياياو واللوائولياو ولا  :المكارد البشرية تمكيف -

ألداء العلل بطريقتهم دو  تدخل لباشر ل  اإلدارة لع توفير كاف  اللوارد وبيئ  العلال 

 )ِّْ: ُٗ.(الل اوب  وتأهييهم ف ياً وويوكياً ألداء العلل بطريقتهم لع الثق  اللطيق  فيهم
قػػدرة المنظمػػة ىمػػ  وػػيا ة كتطبيػػؽ ااسػػتراتيجيات التػػ  تجعمءػػا وػػ   التنافسػػية:الميػػزة  -

  )ٗٗٓ: ُِمركز  وضؿ بالنسبة لممنظمات ا ارل العاممة و  نقس النلاط. (
هػػ  هي ػػة رياضػػية لءػػا لاوػػية اىتباريػػة بمجػػرد لػػءر نظامءػػا ىمػػ   األنديػػة الرياضػػية: -

العامػػػة كتتمتػػػم باامتيػػػازات المقػػػررة  كوػػػؽ   كػػػاـ القػػػانكف كتعػػػد مػػػف الءي ػػػات ذات المنقعػػػة
 (2: 01)بالقانكف كتنقسـ إل   ندية  همية كاندية لركات ك ندية ااص.

 الدراسات المرجعية:
 :المرجعية بالمغة العربيةالدراسات أكال: 
بعنػكاف  إػر تمكػيف العػامميف ىمػ  الميػزة التناوسػية وػ   (2ـ()7102بشرم حسف )دراسػة  -ُ

 ردف  كتءػػدؼ الدراسػػة إلػػ  معروػػة  إػػر تمكػػيف العػػامميف ىمػػ  المستلػػقيات الااوػػة وػػ  ا
الميزة التناوسية و  المستلقيات الااوة و  ا ردف   كاستادـ البا ث المنءج الكوػق   

) وػػػرد مػػػف العػػػامميف بالمستلػػػق   ك سػػػتادـ البا ػػػث ََِكالػػػتممت ىينػػػة الب ػػػث ىمػػػ  (
ا ج كجػكد  إػر ذك دالػة ا وػا ية ااستبياف كأداة مف  دكات جمم البيانات  كمف  هـ النتػ

لتمكػػػيف العػػػامميف (تقػػػكيض السػػػمطة  الملػػػاركة وػػػ  اتاػػػاذ القػػػرار   ريػػػة التوػػػرؼ   ريػػػة 
الكوػػػػكؿ إلػػػػ  المعمكمػػػػات) مػػػػف تقميػػػػؿ التكمقػػػػة كت قيػػػػؽ اسػػػػتراتيجية التمػػػػايز كاسػػػػتراتيجية 

ت   تكجد وركؽ  ير دالة إ وا يان بيف متكسػطات درجػاالتركيز و  المستلقيات الااوة
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ىينػر الب ػث وػ  كػٌؿ مػف تمكػيف العػامميف كالميػزة التناوسػية وػ  المستلػقيات تبعػاى لسػػنكات 
 .الابرة

بعنكاف  إر تمكػيف المػكارد البلػرية ىمػ  بعػض  (1ـ( )7106جاد الرب حسانيف )دراسة  -ِ
 بعػػاد الميػػزة التناوسػػية (الكمقػػة  الجػػكدة  المركنػػة) بػػالتطبيؽ ىمػػ  لػػركات ااتوػػاات وػػ  

بيػػؿ / العػػراؽ  كتءػػدؼ الدراسػػة إلػػ  التعػػرؼ ىمػػ  طبيعػػة العفقػػة بػػيف تمكػػيف م اوظػػة  ر 
المكارد البلرية كبعض  بعاد الميزة التناوسية  كاستادـ البا ث المنءج الكوق   كتككنػت 

) مقردة مف العامميف و  لركات ااتواات  ِِٓالعينة مف ىينة ىلكا ية متككنة مف (
مػػف  دكات جمػػم البيانػػات  كتكوػػؿ الب ػػث إلػػ  كجػػكد  ك سػػتادـ البا ػػث ااسػػتبياف كػػأداة

ىفقػػة ذات دالػػة ا وػػا ية  بعػػاد تمكػػيف المػػكارد البلػػرية كابعػػاد الميػػزة التناوسػػية  يكجػػد 
 ااتفؼ معنكم بيف آراس العامميف ويما يتعمؽ بأبعاد التمكيف ك بعاد الميزة التناوسية.

نلػػػػطة المكجسػػػػتية التسػػػػكيقية بعنػػػػكاف ا  (00ـ( )7101عبػػػػد الػػػػرحمف مجاىػػػػد )دراسػػػػة  -ّ
كىفقتءػػا بػػالميزة التناوسػػية وػػ  الملسسػػات الرياضػػية  كتءػػدؼ الدراسػػة إلػػ  التعػػرؼ ىمػػ  
ا نلػػػػطة المكجسػػػػتية التسػػػػػكيقية كىفقتءػػػػا بػػػػالميزة التناوسػػػػػية وػػػػ  الملسسػػػػات الرياضػػػػػية  

) ِٓكاسػتادـ البا ػث المػنءج الكوػػق   كتككنػت العينػة مػف ىينػػة ىلػكا ية متككنػة مػػف (
قردة مػف العػامميف وػ  الملسسػات التجاريػة الرياضػية  ك سػتادـ البا ػث ااسػتبياف كػأداة م

مػػف  دكات جمػػم البيانػػات  كتكوػػؿ الب ػػث إلػػ  كجػػكد تبػػايف مكجػػب دالػػة ا وػػا ية بػػيف 
 الملسسات الرياضية ىينة الب ث كالميزة التناوسية.

لػرية وػ  ت قيػؽ الميػزة بعنكاف  إػر تمكػيف المػكارد الب (3ـ( )7102أيمف محمكد )دراسة  -ْ
التناوسية و  الموارؼ التجارية ا ردنيػة  كتءػدؼ الدراسػة إلػ  ت ميػؿ  إػر تمكػيف المػكارد 
البلػػرية وػػ  ت قيػػؽ الميػػزة التناوسػػية وػػ  الموػػارؼ التجاريػػة ا ردنيػػة  كاسػػتادـ البا ػػث 

ارة ) إدارم وػ  االدَِْالمنءج الكوق   كتككنت العينة مف ىينة ىلكا ية متككنػة مػف (
الكسػػػط  كالػػػدنيا  ك سػػػتادـ البا ػػػث ااسػػػتبياف كػػػأداة مػػػف  دكات جمػػػم البيانػػػات  كتكوػػػؿ 
الب ث إل  كجكد  إر ذك دالة ا وا ية استراتيجية تمكػيف المػكارد البلػرية بأبعادهػا وػ  

 ت قيؽ الميزة التناوسية بأبعادها و  الموارؼ التجارية ا ردنية.
كاف المكجستيات كسمسمة القيمة كمتطمب لت قيؽ بعن (2( )7101حسف الشافعي )دراسة  -ٓ

الميػػزة التناوسػػية بالملسسػػات الرياضػػية (ا نديػػة الرياضػػية)  كيءػػدؼ الب ػػث إلػػ  التعػػرؼ 
ىمػػػػ  دكر المكجسػػػػتيات كسمسػػػػمة القيمػػػػة كمتطمػػػػب لت قيػػػػؽ الميػػػػزة التناوسػػػػية بالملسسػػػػات 

بمغػػت ىينػػة الب ػػث الرياضػػية (ا نديػػة الرياضػػية)  كاسػػتادـ البا ػػث المػػنءج الكوػػق   ك 
) وػػػردان مػػػف القيػػػادات كالكػػػكادر االداريػػػة با نديػػػة الرياضػػػية كتػػػـ ااتيارهػػػا بالطريقػػػة َُٖ(
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العلكا ية الطبقية  ك ستادـ البا ث ااسػتبياف كػأداة مػف  دكات جمػم البيانػات  كتكوػمت 
 الدراسة إل  يمكف لمملسسات الرياضية ت قيؽ الميزة التناوسية مف افؿ توميـ كتسػكيؽ
المنتج  ك الادمة بأقؿ تكمقة مقارنة بالملسسات ا ارل إضػاوة إلػ  تقػديـ تمػؾ المنتجػات 

 بلكؿ مميز.
بعنػػػػكاف  إػػػػر تمكػػػػيف العػػػػامميف ىمػػػػ  الرضػػػػا  (03( )7112عبػػػػده عبػػػػد الحمػػػػيـ )دراسػػػػة  -ٔ

الكظيق  بمديريات اللباب كالرياضية بجنكب الوػعيد  كيءػدؼ الب ػث إلػ  التعػرؼ ىمػ  
ىمػ  الرضػا الػكظيق  بمػديريات اللػباب كالرياضػية بجنػكب الوػعيد    إر تمكيف العػامميف

) وػردان مػف مػديرم االدارات ّّٖكاستادـ البا ث المنءج الكوق   كبمغت ىينػة الب ػث (
الكسػػط  كرلسػػاس ا قسػػاـ كاااوػػا ييف كاالداريػػيف العػػامميف بمػػديريات اللػػباب كالرياضػػة 

 ية الطبقيػػػة  ك سػػػتادـ البا ػػػث ااسػػػتبياف بجنػػػكب الوػػػعيد كتػػػـ ااتيارهػػػا بالطريقػػػة العلػػػكا
كػػأداة مػػف  دكات جمػػم البيانػػات  كتكوػػمت الدراسػػة إلػػ  كجػػكد ىفقػػة ارتبػػاط طػػردم وػػ  
ابعػػاد التمكػػيف كالرضػػا الػػكظيق  لمعػػامميف بمػػديريات اللػػباب كالرياضػػة بجنػػكب الوػػعيد  

لمعػامميف   إضاوة إل  كجػكد ىفقػة كتػأإير بػيف كػؿ مػف تمكػيف العػامميف كالرضػا الػكظيق 
كضػػػركرة كجػػػكد اابعػػػاد ا ربعػػػة لمتمكػػػيف  تػػػ  تت قػػػؽ المارجػػػات المطمكبػػػة مػػػف ىمميػػػة 

 التمكيف مإؿ الرضا الكظيق .
بعنػػػكاف ااالدارة بتمكػػػيف العػػػامميف (: 06) (7112محمػػػد عبػػػد العظػػػيـ محمػػػكد ) دراسػػػة -ٕ

العفقػة  اسػتءدوت الدراسػة التعػرؼ ىمػ ك  بالملسسات الرياضية كىفقتءا بداوعية االنجازا
بػػػيف االدارة بتمكػػػيف بالعػػػػامميف بالملسسػػػات الرياضػػػية كداوعيػػػػة االنجػػػاز لمعمػػػؿ كاسػػػػتادـ 

المػػػنءج الكوػػػق   كتػػػـ ااتيػػػار ىينػػػة الب ػػػثن بالطريقػػػة العلػػػكا ية مػػػف العػػػػامميف البا ػػػث 
ككانت  بالملسسات الرياضية  ك ستادـ البا ث ااستبياف كأداة مف  دكات جمم البيانات 

يات ير تكوػؿ إليءػا البا ػث كجػكد درجػة ىاليػة مػف التمكػيف لمعػامميف بمػد  لت هـ النتا ج ا
اللباب كالرياضة بجنكب الوعيد ك يضا كجػكد درجػة ىاليػة مػف داوعيػة االنجػاز لمعػامميف 
بءػػػػذا المػػػػديريات ككجػػػػكد ىفقػػػػة ارتباطيػػػػر بػػػػيف تمكػػػػيف العػػػػامميف لداوعيػػػػة إنجػػػػاز العمػػػػؿ 

 لتمكيف امعن  العمؿا.بالملسسات الرياضية ككاف  كإر  بعاد ا
 :المرجعية بالمغات االجنبيةالدراسات ثانيا: 
بعنػػكاف ممارسػػات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ىمػػ   (Marjaini et.al,7102( )77)دراسػة  -ُ

بناس الميزة التناوسية بالتطبيؽ ىم  اللركات الوناىية كسط اليكناف  كسعت الدراسة إل  
مػػ  بنػػاس الميػػزة التناوسػػية بػػالتطبيؽ ىمػػ  الكلػػؼ ىػػف ممارسػػات تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ى

اللػػػركات الوػػػناىية كسػػػط اليكنػػػاف  كاسػػػتادـ البا ػػػث المػػػنءج الكوػػػق   كتككنػػػت ىينػػػر 
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) وػػردان مػػف العػػامميف باللػػركة  كقػػد تػػـ قيػػاس الميػػزة التناوسػػية مػػف اػػفؿ َُٗالب ػػث مػػف (
اف  هػػـ النتػػا ج:  بعادهػػا االسػػعر  الجػػكدة  ااىتماديػػة  ابتكػػار المنتجػػات كقػػت التسػػميـا ككػػ

  ف لمممارسات كتقنيات تكنكلكجيا المعمكمات دكر  اسـ ىم  بناس الميزة التناوسية.

العفقػػة بػػيف تمكػػيف العػػامميف مػػم بعنػػكاف  (Mehrdad et. Al, 7103()73)دراسػػة  -ِ
  كتءػػدؼ الدراسػػة ىمػػ  التعػػرؼ ىمػػ  العفقػػة بػػيف تمكػػيف الرضػػا الػػكظيق  وػػ  بنػػؾ جػػيمف

ظيق   كاستادـ البا ث المنءج الكوق   كالتممت ىينة الب ث ىم  العامميف كالرضا الك 
) مػػػف مػػػكظق  بنػػػؾ جػػػيفف  كاسػػػتادـ البا ػػػث ااسػػػتبياف كػػػأداة مػػػف  دكات جمػػػم َِّ(

البيانػات  كتكوػمت الدراسػة الػ  كجػكد ىفقػة بػيف تمكػيف العػامميف بأبعػادا االكوػكؿ إلػػ  
  .المعمكمات  نظاـ المكاوآت  الكقاسةا كالرضا الكظيق

تسػع    كاستءدوت هذا الدراسة  ف اللركات التػ (Hersey-paull,7116()71)دراسة  -ّ
إلػػ  ت سػػيف قػػدراتءا التناوسػػيف ىػػف طريػػؽ تطػػكير القػػادة االداريػػيف الػػذيف يعتمػػدكف ىمػػ  

  كاسػػػتادـ البا ػػػث الػػػذات كيعممػػػكف باسػػػتقفلييف مػػػف اػػػفؿ ا اػػػذ بمبػػػد  تمكػػػيف العػػػامميف
) مػػف القيػػادات كالمػػديريف  كاسػػتادـ ٕٗالب ػػث ىمػػ  ( المػػنءج الكوػػق   كالػػتممت ىينػػة

تػػـ التكوػػؿ   ككانػػت  هػػـ النتػػا ج التػػ البا ػػث ااسػػتبياف كػػأداة مػػف  دكات جمػػم البيانػػات 
إليءػػػا مػػػف اػػػفؿ الدراسػػػة ضػػػركرة االقنػػػاع بتطػػػكير  ربعػػػة اوػػػا ص لكػػػ  يت قػػػؽ تمكػػػيف 

سػػػػتقرار  ف يممػػػػؾ العػػػػامميف كهمػػػػا: الرليػػػػة المسػػػػتقبمية كالتكوػػػػؿ إلػػػػ  وػػػػققة جديػػػػدة كاا
طريػؽ   تنلػأ ىػف السػير وػ  المكظقيف جزس مف المنظمة كااسػتعداد لت مػؿ التكػاليؼ التػ

 .تمكيف العامميف

 إجراءات البحث:
 المنيج المستخدـ:

 .استادـ البا إاف المنءج الكوق   ااسمكب المس   لتناسبر مم طبيعة الب ث
 البحث: كعينة مجتمع 

دارم ا نلػػطة بػػاالدارات الماتمقػػة يت ػػدد مجتمػػم الب ػػث مػػف مجػػا لس االدارات كمػػديرك كاه
) نػػػادم ممإمػػػيف مػػػف ا نديػػػة ا هميػػػة ُِٖبا نديػػػة الرياضػػػية بجمءكريػػػة موػػػر العربيػػػة كىػػػددهـ (

 كا ندية الااوة ك ندية اللركات.
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 االستطبلعية:  البحثعينة  -
رهـ بطريقػة ىلػكا ية مػف تـ ااتيا) وردا َٓ( بمي ىددهاتـ ت ديد العينة ااستطفىية كالت  

ـ) الػػ  َُِٖ/ٗ/ُمػػف (  وػػ  القتػػرة ا ساسػػية كممإمػػة لمجتمػػم الب ػػث الب ػػثاػػارج ىينػػة 
 ـ).َُِٖ/َٗ/ِٗ(
 األساسية:  البحثعينة  -

) وػردا مػف مجػالس َْٕقكامءػا( العلكا ية  كقػد بمػيا ساسية بالطريقة  الب ث تـ ااتيار ىينة
دارم ا نلػػػطة بػػػاالدار  ات الماتمقػػػة با نديػػػة الرياضػػػية ىينػػػة الب ػػػث  وػػػ  االدارات كمػػػديرك كاه

 ):ُكما هك مكضة بجدكؿ ( ـ) َُِٖ/ُِ/َْـ) ال  (َُِٖ/َُ/ُْمف (القترة 
(474( بيان رددي وندبي بالطينظ قيد البحث   )ن= 1جدول )    

 العدد نوع النادي الرياضي م
امجالي 

 األندية
 النسبة ادلئوية اإلمجالي العدد %

 َْ  ندية  همية 0

ٕٓ 

ّٓ.ّ% ََّ 

َْٕ 

ّٔ.ِٖ% 

 %ٖٗ.ُْ َٕ %َِ ُٓ  ندية ااوة 7
 %ِٕ.ُِ ََُ %ٔ.ِٔ َِ  ندية لركات 3

 النسبة ادلئوية اإلمجالي العدد ادلستوى الوظيفي م

 َٖ ىضك مجمس إدارة 0
َْٕ 

ُٕ.َِ% 

دارم االدارات 7  %ٕٗ.ِٖ َّٗ مديرك كاه

 ئويةالنسبة ادل اإلمجالي العدد دنوات اخلربة م

 َِٗ سنكات ٓ قؿ مف  7
َْٕ 

ُٔ.ٕ% 
 %ِٗ.ّٖ َُٖ سنكات ٓ كإر مف  3

 :أدكات جمع البيانات
المقابمة اللاوية المقننة لعدد مف  ىضاس مجالس اادارات كالعامميف بػاالدارات با نديػة  .ُ

 الرياضية ىينة الب ث.

 ).ٖا. مف اىداد البا إاف  مروؽ(تمكيف المكارد البلريةا  استبياف .ِ

 ).ٗستبياف االميزة التناوسية ل ندية الرياضيةا. مف اىداد البا إاف  مروؽ(ا .ّ
 خطكات البحث:

ىداد  داة جمم   بالاطكات التالية: افقاـ البا إ البياناتبعد ت ديد ىينة الب ث كاه
 المعامبلت اإلحصائية لبلستبياف.

 حساب معامؿ الصدؽ: -
 المقياس كه :                     اف بالطرؽ اآلتية ل ساب معامؿ ودؽالبا إاستعاف 

 . ودؽ ااتساؽ الداام .ِ                  .ودؽ الم كميف .ُ
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 صدق احملكمني .1

)  ككػػػذلؾ ىبػػػارات كػػػؿ ْ) (ِبعػػػرض م ػػػاكر ااسػػػتبياف المقتر ػػػة مروػػػؽ ( افالبا إػػػقػػػاـ 
ايػة ) البداس الر م  كؿ مناسػبة ككقُ) ابراس مروؽ (ٗ)  ىم  (ٓ) (ّم كر مف الم اكر مروؽ (

 ) اراس الابراس.ٕ) (ٔالم اكر كالعبارات كمناسبة ويا تءا لعينة الب ث  كيكضة مروؽ (

صدق االتساق الداخلي: .2

بتطبيػػؽ ااسػػتبياف ىمػػ  ىينػػة  افالبا إػػلمت قػػؽ مػػف مػػدل مف مػػة ىبػػارات ااسػػتبياف  قػػاـ 
با نديػػة ىينػػر  ) وػػردا مػػف مجػػالس االدارات كالعػػامميف بػػاالدارات الماتمقػػةَٓاسػػتطفىية قكامءػػا (
ودؽ ااتساؽ الػداام  ل سػاب وػدؽ م ػاكر كىبػارات ااسػتبياف مػف  افالبا إالب ث. كاستادـ 

 ).ّ) (ِالجداكؿ مف ( افؿ إيجاد معامؿ اارتباط بيف العبارات كم اكرها  كما يتضة مف

 (54البحث  )المتعير المدتػل( )ن=( مطامل االرتباط  بين محاور وربارات ادتبيان تمكين الموارد البذريظ رينه 2جدول ) 

 االرتباط الطبارة االرتباط الطبارة االرتباط الطبارة االرتباط الطبارة

0 1.602** 2 1.236** 01 1.223** 77 1.620** 
7 1.217** 9 1.622** 06 1.613** 73 1.222** 
3 1.212** 01 1.219** 02 1.127** 72 1.333* 
2 1.612** 00 1.200** 02 1.306* 71 1.611** 
1 1.612** 07 1.190** 09 1.206** 76 1.636** 
6 1.221** 03 1.696** 71 1.661** 72 1.190** 
2 1.223** 02 1.696** 70 1.606** 72 1.107** 
 361.. = (  1...  ) عند  ةاجلد ولي (ر)قيمة )**(     276.. = (  5...  ) عند  ةاجلد ولي (ر)قيمة )*( 

 مطامل االرتباط  بين محاور وربارات ادتبيان الميزة التنافديظ لألنديظ الرياضيظ رينه البحث  )المتعير التابع( (3جدول ) 
 (54)ن=

 االرتباط الطبارة االرتباط الطبارة االرتباط الطبارة االرتباط الطبارة

79 1.297** 32 1.612** 21 1.290** 13 1.222** 
31 1.223** 32 1.206** 26 1.617** 12 1.362** 
30 1.223** 39 1.131 22 1.122** 11 1.206** 
37 1.216** 21 1.213** 22 1.613** 16 1.637** 
33 1.232** 20 1.223** 29 1.631** 12 1.691** 
32 1.231** 27 1.121** 11 1.691**  
31 1.612** 23 1.212** 10 1.671** 
36 1.200** 22 1.220** 17 1.329* 

 361.. = (  1...  ) عند  ةاجلد ولي (ر)قيمة )**(    276.. = (  5...  ) عند  ةاجلد ولي (ر)قيمة  )*(

 ( أف: 3(،)7الجدكؿ ) كيتضح مف
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) بػػػيف اسػػػتبياف تمكػػػيف المػػػكارد َٓ.َكجػػػكد ىفقػػػة دالػػػة إ وػػػا يا ىنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة (
) بػػيف َٓ.َسػػتكل معنكيػػة (البلػػرية كالعبػػارات الاػػاص بػػر    كتكجػػد ىفقػػة دالػػة إ وػػا يا ىنػػد م

)   يػث كانػت ّٗم اكر استبياف الميزة التناوسية ل ندية كالعبارات الااوة بر  ىدا العبارة رقـ (
) كهػػ   قػػؿ مػػف القيمػػة الجدكليػػة  كبػػذلؾ يمكػػف ااسػػتناد ََّ.َقيمػػة معامػػؿ اارتبػػاط الم سػػكبة (

 ىبارات إل  ودؽ ااتساؽ الداام  بيف م اكر

( مطامل االرتباط  بين المحاور وادتبيان تمكين الموارد البذريظ باألنديظ الرياضيظ رينه البحث  )المتعير 4جدول )
 (54المدتػل( )ن=

 االدتبيان احملاور م

 **ٕٗٔ.َ ستقفلية لمعامميف. ال رية كاا ُ
 **ٖٗٓ.َ الملاركة و  اتااذ القرار. ِ
 **ِّٕ.َ ركة بالمعمكمات.الملا ّ
 **ُٔٓ.َ ورؽ العمؿ. ْ

 361.. = (  1...  ) عند  ةاجلد ولي (ر)قيمة )**(                             276.. = (  5...  ) عند  ةاجلد ولي (ر)قيمة )*( 

بحث  )المتعير التابع( ( مطامل االرتباط  بين المحاور وادتبيان الميزة التنافديظ لألنديظ الرياضيظ رينه ال5جدول )
 ) 54)ن=

 االدتبيان احملاور م

 **398.3 اقض تكاليؼ الادمات المقدمة 1

 **398.1 جكدة الادمات المقدمة. 2

 **.3983 كاابتكار و  تقديـ الادمات.اابداع  4

 361.. = (  1...  ) عند  ةاجلد ولي (ر)قيمة )**(                             276.. = (  5...  ) عند  ةاجلد ولي (ر)قيمة )*( 

 ( أف: 1(،)2جدكؿ ) كيتضح مف
) بػػيف الم ػػاكر كاسػػتبياف تمكػػيف َُ.َكجػػكد ىفقػػة دالػػة إ وػػا يا ىنػػد مسػػتكل معنكيػػة (

 المكارد البلرية  ككذلؾ استبياف الميزة التناوسية ل ندية الرياضية.

 حساب معامؿ الثبات: -
 الثبات:دوف يستخدم الباحثان طريقتني حلساب 

 طريقر التجز ة النوقية. .ِ طريقر القا كركنباخ. .ُ
 طريقه الفا كرونباخ: .1

اسػػػتادـ البا إػػػاف معامػػػؿ  لقػػػا كركنبػػػاخ ك دالػػػة ااتسػػػاؽ الػػػداام  ل سػػػاب معامػػػؿ إبػػػات م ػػػاكر 
كتػػـ ) وػػردا  َٓااسػػتبياف   يػػث قػػاـ البا إػػاف بتطبيػػؽ ااسػػتبياف ىمػػ  ىينػػة اسػػتطفىية قكامءػػا (

 : )  فٕ) (ٔالجدكؿ رقـ ( كما يتضة مفت لم اكر ااستبياف  ساب معامؿ الإبا
 (11)المتغير المستقؿ( )ف=الستبياف تمكيف المكارد البشرية  خاختبار معامؿ ارتباط ال ا كرك نبا( 6جدكؿ )
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 الإبات الم كر ـ   
 َٖٔ.َ ستقفلية لمعامميف. ال رية كاا ُ
 َٖٔ.َ الملاركة و  اتااذ القرار. ِ
 ٖٓٔ.َ ركة بالمعمكمات.الملا ّ
 ٕٓٔ.َ ورؽ العمؿ. ْ

 ٖٔٓ.َ استبياف تمكيف المكارد البلرية.
 * دال

 (54)المتعير التابع( )ن=( اختبار مطامل ارتباط الغا كرونباخ الدتبيان الميزة التنافديظ لألنديظ الرياضيظ 7جدول )

 الثبات احملور م

 ِٖٔ.َ اقض تكاليؼ الادمات المقدمة 1
 ُْٕ.َ كدة الادمات المقدمة.ج 2
 ٖٓٔ.َ كاابتكار و  تقديـ الادمات.اابداع  3

 ٖٔٗ.َ استبياف الميزة التنافسية لؤلندية الرياضية.

 * دال

 (أف:2(،)6الجدكؿ رقـ ) كيتضح مف
) لفسػػػتبياف تمكػػػيف المػػػكارد ٖٔٓ.َ( إبػػػاتال يػػػث بمػػػي معامػػػؿ  م ػػػاكر ااسػػػتبياف إبػػػات 
ستبياف الميزة التناوسية ل ندية الرياضػية  ككػاف معامػؿ ااتسػاؽ الػداام  ) أٖٗ.َالبلرية  ك (

 . ستبيافاام اكر مما يلير ارتقاع معامؿ إبات لكؿ م كر داؿ 
 طريقة التجزئة النصفية حلساب ثبات االدتمارتني: -

 بػػراكف كجتمػػاف –اسػػتادـ البا إػػاف معامػػؿ ارتبػػاط التجز ػػة النوػػقية كمعادلػػة ارتبػػاط سػػبيرماف 
ل سػػاب معامػػؿ إبػػات م ػػاكر ااسػػتبيانيف  كذلػػؾ بتطبيقءمػػا ىمػػ  مجمكىػػة الدراسػػة ااسػػتطفىية 

) مف  ىضاس مجالس اادارات كالعامميف باالدارات الماتمقة با نديػة الرياضػية ىينػر َٓكىددهـ (
 ):ٗ) (ٖالجدكؿ رقـ ( يتضة مفكتـ  ساب معامؿ الإبات لم اكر ااستبياف  كما الب ث  

 ( اختبار معامؿ ارتباط  التجزئة النص ية  الستبياف تمكيف المكارد البشرية 2جدكؿ )
 (11)المتغير المستقؿ( )ف=

 احملور م

 –دبريمان 

 براون

ارتباط 

 جتمان

 ِٕٔ.َ ّٕٔ.َ ستقفلية لمعامميف. ال رية كاا 1
 ٕٕٕ.َ ٕٕٗ.َ الملاركة و  اتااذ القرار. 2
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 َٗٓ.َ ٖٗٓ.َ الملاركة بالمعمكمات. 3
 ٓٔٔ.َ ٖٔٔ.َ ورؽ العمؿ. 4

 ُٓٔ.َ ّٔٔ.َ استبياف تمكيف المكارد البشرية
)المتعير التابع( ( اختبار مطامل ارتباط  التجزئظ النصغيظ  الدتبيان الميزة التنافديظ لألنديظ الرياضيظ 9جدول )

 (54)ن=

 المحكر ـ
 –سبيرماف 
 ارتباط جتماف براكف

 1.272 1.202 خ ض تكاليؼ الخدمات المقدمة 0
 1.132 1.123 جكدة الخدمات المقدمة. 7
 1.222 1.222 كاالبتكار في تقديـ الخدمات.االبداع  3

 1.277 1.272 استبياف الميزة التنافسية لؤلندية الرياضية

 (أف: 9(،)2الجدكؿ رقـ ) كيتضح مف
بػراكف  –) لسػبرماف ّٔٔ.َمعامؿ ارتباط التجز ة النوػقية اسػتبياف تمكػيف المػكارد البلػرية هػك (

) ىند جتماف  بينما معامػؿ ارتبػاط التجز ػة النوػقية اسػتبياف الميػزة التناوسػية ل نديػة ُٓٔ.َك (
 ) ىند جتماف.ِِٖ.َبراكف ك ( –) لسبرماف ِٕٖ.َالرياضية هك (

 مناقشة كت سير الدالالت اإلحصائية:
 أكال: النتائج الكص ية لعينو البحث:

 .)المتعير المدتػل( البشرية باألندية الرياضيةاستبياف تمكيف المكارد  -
 (474( توزيع ندبي الدتجابات رينظ البحث نحو الحريظ واالدتػالليظ )ن=14جدول )

 متكسط  ساب  غ مكاوؽ بلدة غ مكاوؽ   يانا  كاوؽ اكاوؽ بلدة ـ
ان راؼ 
 معيارم

 ِكا

ُ ُِّ ُّٓ ُّٔ ِْ ُٔ ِ.َّٖ ُ.َٓٗ ُٖٓ.ِّ 

ِ ُٕ َُٗ ُِّ ّٔ ُْ ِ.ْٖٕ ُ.َََ ُٕٗ.ّْ 
ّ ّٔ َُٗ ُِٕ َُٓ ُِ ِ.ُِٖ ُ.َٔٔ ُّٓ.ُّ 
ْ ٖٗ ُٔٔ َُٕ ٔٗ َّ ِ.َْٓ ُ.َُٔ َُٕ.ّْ 
ٓ ّٕ ُُٕ ُْٖ ٖٗ ّْ ِ.ّٕٗ ُ.ُِٓ ٕٗ.َٖ 
ٔ َٔ ُِٕ ُٕٔ ُٖ ّٓ ِ.ٕٗٓ ُ.ََُ ُُٗ.َْ 
ٕ ِٗ ُُُ ُِٗ ِٗ ْٔ ِ.ّٕٔ ُ.ِْٔ َْ.َٕ 

 9.49 = (  5...  ) عند  ةولياجلد (2)كاقيمة * 

)  9.29) الم سػػػكبة  كبػػر مػػػف الجدكليػػػة (ِ: قيمػػػة (كػػا ف( 01أكضػػحت نتػػػائج جػػػدكؿ)
: 092.32) الم سػػكبة مػػا بػػيف (ِ   يػػث تراك ػػت قيمػػة (كػػابػػالمحكرلجميػػم العبػػارات الااوػػة 

)  ممػػا يظءػػر كجػػكد وػػركؽ ذات دالػػة ا وػػا ية وػػ  كػػؿ العبػػارات  كمػػف نتػػا ج الم ػػكر 21.21
) لوػػػػالة اااتيػػػػار ( كاوػػػػؽ) 1.11ا وػػػػا ية ىنػػػػد مسػػػػتكم ( يتضػػػػة اف هنػػػػاؾ وػػػػركؽ ذات دالػػػػة
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 – ٓ – ّ)  ك يضػػػا لوػػػالة اااتيار(  يانػػػا) بالنسػػػبة لمعبػػػارات (ْ - ِ – ُبالنسػػػبة لمعبػػػارات (
) الم سػػػكبة  كبػػػر مػػػف الجدكليػػػة ممػػػا يظءػػػر كجػػػكد وػػػركؽ ذات دالػػػة ِ)  يػػػث كانػػػت (كػػػػإ -ٔ

 ا وا ية. 
 (474البحث نحو المذاركظ في اتخاذ الػرار باألنديظ الرياضيظ )ن= ( توزيع ندبي الدتجابات رينظ11جدول )

 غ مكاوؽ بلدة غ مكاوؽ   يانا  كاوؽ اكاوؽ بلدة ـ
متكسط 
  ساب 

ان راؼ 
 معيارم

 ِكا

ٖ َُٔ َُِ ُٔٓ ٓٗ َِ ِ.َْٓ ُ.ََُ ُّّ.ّٔ 

ٗ ّٔ ٗٗ ُِٗ ُُٗ َٔ ّ.َِٗ ُ.َِّ ِْ.ْٖٔ 
َُ ُٔ ُُٖ ُٓٓ ْٗ ِْ ِ.ٖٖٔ ُ.ُْٓ ٖٔ.َْٔ 
ُُ ْٕ ُّٓ َُٓ َٗ ٔٔ ِ.َٖٕ ُ.ِٖٕ ُّ.ّٗٔ 
ُِ ََُ ُُّ َُُ ٖٗ ْٗ ِ.ّٔٗ ُ.ِِٖ ّٕ.ِٕٕ 
ُّ ِٖ ٗٔ ُِّ ٗٓ ٔٓ ِ.ِٗٓ ُ.ِٖٔ ِٓ.ْٖٔ 
ُْ ْٗ ُُُ ُْٖ ْٖ ّّ ِ.ّٖٔ ُ.ُِٖ ْٕ.ْٕٓ 

 9.29 = (  1.11  ) عند  ةالجد كلي (7)كاقيمة * 
)  9.29بػػر مػػػف الجدكليػػػة () الم سػػػكبة  كِ: قيمػػػة (كػػا ف( 00أكضػػحت نتػػػائج جػػػدكؿ)

:  ّٔ.ُّّ) الم سػػكبة مػػا بػػيف (ِ   يػػث تراك ػػت قيمػػة (كػػابػػالمحكرلجميػػم العبػػارات الااوػػة 
)  ممػػا يظءػػر كجػػػكد وػػركؽ ذات دالػػػة ا وػػا ية وػػ  كػػػؿ العبػػارات  كمػػػف نتػػا ج الم ػػػكر ٖٔ.ِٓ

) لوػػػػالة اااتيػػػػار ( كاوػػػػؽ) 1.11يتضػػػػة اف هنػػػػاؾ وػػػػركؽ ذات دالػػػػة ا وػػػػا ية ىنػػػػد مسػػػػتكم (
 ُّ – َُ - ٗ – ٖ)  كلوالة اااتيػار (  يانػان) بالنسػبة لمعبػارات (ُِ - ُُبالنسبة لمعبارة (

) الم سػػػكبة  كبػػػر مػػػف الجدكليػػػة ممػػػا يظءػػػر كجػػػكد وػػػركؽ ذات دالػػػة ِ)   يػػػث كانػػػت (كػػػػاُْ –
 ا وا ية. 

 (474ن=( توزيع ندبي الدتجابات الطينظ نحو المذاركظ بالمطلومات باألنديظ الرياضيظ )12جدول )

غ مكافؽ  غ مكافؽ أحيانا أكافؽ اكافؽ بشدة ـ
 بشدة

متكسط 
 حسابي

انحراؼ 
 معيارم

 7كا

01 93 033 021 23 76 7.122 0.037 92.22 

06 22 011 013 11 39 7.670 0.030 071.29 
02 21 026 011 17 77 7.130 0.171 022.93 
02 022 077 036 20 73 7.791 0.022 020.63 
09 001 062 071 22 02 7.312 0.371 729.91 
71 61 22 017 012 007 3.722 0.360 01.93 
70 92 073 012 67 33 7.601 0.010 013.11 
77 92 93 000 92 21 7.912 0.367 02.17 

 9.29 = (  1.11  ) عند  ةالجد كلي (7)كاقيمة * 

)  ْٗ.ٗالجدكليػػػة ( ) الم سػػػكبة  كبػػػر مػػػفِ: قيمػػػة (كػػػا( أف07أكضػػػحت نتػػػائج جػػػدكؿ)         
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: ٗ.ِٖٗ) الم سػػػػكبة مػػػػا بػػػػيف (ِلجميػػػػم العبػػػػارات الااوػػػػة بػػػػالم كر   يػػػػث تراك ػػػػت قيمػػػػة (كػػػػا
)  مما يظءر كجكد وركؽ ذات دالة ا وا ية و  كؿ العبارات  كمف نتا ج الم كر يتضة ّٗ.ُٓ

لنسػبة ) لوػالة اااتيػار ( كاوػؽ بلػدة) بآَ.َاف هناؾ وػركؽ ذات دالػة ا وػا ية ىنػد مسػتكم (
)  كلوالة اااتيار (  يانان) ُٗ - ُٕ)  كلوالة اااتيار ( كاوؽ) بالنسبة لمعبارات (ُٖلمعبارة (

) الم سػػػػكبة  كبػػػػر مػػػػف ِ)   يػػػػث كانػػػػت (كػػػػػاِِ - ُِ – َِ – ُٔ – ُٓبالنسػػػػبة لمعبػػػػارات (
 الجدكلية مما يظءر كجكد وركؽ ذات دالة ا وا ية. 

 (474ظ البحث نحو فرق الطمل باألنديظ الرياضيظ )ن=( توزيع ندبي الدتجابات رين13جدول )

 غ مكافؽ أحيانا أكافؽ اكافؽ بشدة ـ
غ مكافؽ 
 بشدة

متكسط 
 حسابي

انحراؼ 
 7كا معيارم

73 22 019 062 62 10 7.292 0.092 22.016 
72 027 076 003 67 72 7.322 0.712 92.292 
71 29 067 076 61 72 7.132 0.072 001.63 
76 021 029 013 71 02 7.162 0.121 702.93 
72 002 022 000 27 73 7.221 0.061 92.367 
72 002 032 023 36 36 7.236 0.062 077.90 

 9.29 = (  1.11  ) عند  ةالجد كلي (7)كاقيمة * 

)  9.29) الم سػػػكبة  كبػػر مػػػف الجدكليػػػة (ِ: قيمػػػة (كػػا ف( 03أكضػػحت نتػػػائج جػػػدكؿ)
: 702.93) الم سػػكبة مػػا بػػيف (ِ   يػػث تراك ػػت قيمػػة (كػػاحكربػػالملجميػػم العبػػارات الااوػػة 

)  ممػػا يظءػػر كجػػكد وػػركؽ ذات دالػػة ا وػػا ية وػػ  كػػؿ العبػػارات  كمػػف نتػػا ج الم ػػكر 22.016
) لوػالة اااتيػار ( كاوػؽ بلػدة) 1.11يتضة اف هناؾ وركؽ ذات دالة ا وا ية ىنػد مسػتكم (

)  ِٕ - ِٓ( كاوػػػػػػؽ) بالنسػػػػػػبة لمعبػػػػػػارات ()  كلوػػػػػػالة اااتيػػػػػػار ِٔ - ِْبالنسػػػػػػبة لمعبػػػػػػارات (
) الم سكبة  كبر مػف ِ)   يث كانت (كػاِٖ - ِّكلوالة اااتيار (  يانا) بالنسبة لمعبارات (

 الجدكلية مما يظءر كجكد وركؽ ذات دالة ا وا ية. 

 .)المتعير التابع(اعزجُبٌ ادلُضح انزُبفغُخ ثبألَذَخ انشَبظُخ  -
 (474جابات رينظ البحث نحو خغض تكاليف الخدمات المػدمظ )ن=( توزيع ندبي الدت14جدول )

 غ مكافؽ أحيانا أكافؽ اكافؽ بشدة ـ
غ مكافؽ 
 بشدة

متكسط 
 حسابي

انحراؼ 
 7كا معيارم

79 92 070 011 62 32 7.609 0.027 26.217 
31 91 002 021 63 29 7.622 0.730 61.122 
30 009 001 072 60 22 7.122 0.721 12.273 
37 002 002 012 32 39 7.293 0.029 071.17 
33 22 001 021 21 60 7.221 0.721 21.072 
32 22 92 061 62 23 7.930 0.719 27.029 
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 غ مكافؽ أحيانا أكافؽ اكافؽ بشدة ـ
غ مكافؽ 
 بشدة

متكسط 
 حسابي

انحراؼ 
 7كا معيارم

31 91 036 032 16 26 7.670 0.700 67.912 
36 90 26 019 26 12 7.232 0.761 67.912 
32 017 011 021 22 79 7.213 0.002 032.30 
32 011 031 009 22 02 7.727 0.030 023.92 

 9.29 = (  1.11  ) عند  ةالجد كلي (7)كاقيمة * 

)  9.29) الم سػػػكبة  كبػػر مػػػف الجدكليػػػة (ِ: قيمػػػة (كػػا ف( 02أكضػػحت نتػػػائج جػػػدكؿ)
: ٕٗ.ُّْ) الم سػػػكبة مػػػا بػػػيف (ِ   يػػػث تراك ػػػت قيمػػػة (كػػػابػػػالمحكرلجميػػم العبػػػارات الااوػػػة 

ف نتػػا ج الم ػػكر )  ممػػا يظءػػر كجػػكد وػػركؽ ذات دالػػة ا وػػا ية وػػ  كػػؿ العبػػارات  كمػػُِٖ.ْٓ
) لوػالة اااتيػار ( كاوػؽ بلػدة) 1.11يتضة اف هناؾ وركؽ ذات دالة ا وا ية ىنػد مسػتكم (

)  كلوالة اااتيار (  يانان) ّٕ)  كلوالة اااتيار ( كاوؽ) بالنسبة لمعبارة (ّٖبالنسبة لمعبارة (
) ِ(كػػػػػا )   يػػػػث كانػػػػتّٔ - ّٓ – ّْ – ّّ – ِّ – ُّ – َّ – ِٗبالنسػػػػبة لمعبػػػػارات (

 الم سكبة  كبر مف الجدكلية مما يظءر كجكد وركؽ ذات دالة ا وا ية. 
 (474( توزيع ندبي الدتجابات رينظ البحث نحو جودة الخدمات المػدمظ )ن=15جدول )

متكسط  غ مكافؽ بشدة غ مكافؽ أحيانا أكافؽ اكافؽ بشدة ـ
 حسابي

انحراؼ 
 معيارم

 7كا

39 010 011 026 29 09 7.271 0.160 011.71 

21 020 027 97 26 09 7.707 0.199 027.60 
20 92 012 029 62 76 7.607 0.070 036.22 
27 073 021 027 22 70 7.360 0.011 039.71 
23 21 97 021 22 66 7.912 0.722 37.722 
22 712 060 60 70 71 0.916 0.161 301.07 
21 21 016 033 22 73 7.190 0.011 001.10 
26 072 021 001 32 00 7.717 0.111 717.21 
22 21 032 016 63 27 7.212 0.012 011.22 
22 20 032 026 60 22 7.622 0.022 29.32 

 9.29 = (  1.11  ) عند  ةالجد كلي (7)كاقيمة * 

)  9.29) الم سػػػكبة  كبػػر مػػػف الجدكليػػػة (ِ: قيمػػػة (كػػا ف( 01أكضػػحت نتػػػائج جػػػدكؿ)
: ُِ.َُّ) الم سػػػكبة مػػػا بػػػيف (ِ   يػػػث تراك ػػػت قيمػػػة (كػػػابػػػالمحكرلجميػػم العبػػػارات الااوػػػة 

ف نتػػا ج الم ػػكر )  ممػػا يظءػػر كجػػكد وػػركؽ ذات دالػػة ا وػػا ية وػػ  كػػؿ العبػػارات  كمػػِٕٕ.ِّ
) لوػالة اااتيػار ( كاوػؽ بلػدة) 1.11يتضة اف هناؾ وركؽ ذات دالة ا وا ية ىنػد مسػتكم (

)  ْٔ – ْٓ – َْ – ّٗ)  كلوػػالة اااتيػػػار ( كاوػػؽ) بالنسػػػبة لمعبػػػارات (ْْبالنسػػبة لمعبػػػارة (
ت )   يػػػػث كانػػػػْٖ - ْٕ – ّْ – ِْ – ُْكلوػػػػالة اااتيػػػػار (  يانػػػػان) بالنسػػػػبة لمعبػػػػارات (
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 ) الم سكبة  كبر مف الجدكلية مما يظءر كجكد وركؽ ذات دالة ا وا ية. ِ(كػا
 (474( توزيع ندبي الدتجابات رينظ البحث نحو االبداع واالبتكار في تػديم الخدمات )ن=16جدول )

غ مكافؽ  غ مكافؽ أحيانا أكافؽ اكافؽ بشدة ـ
 بشدة

متكسط 
 حسابي

انحراؼ 
 معيارم

 7كا

29 22 073 039 11 61 7.212 0.722 16.111 
11 60 002 012 69 66 7.909 0.703 22.276 
10 000 061 079 17 02 7.322 0.122 027.66 
17 011 062 031 22 72 7.216 0.192 027.23 
13 026 022 079 32 01 7.021 0.179 027.22 
12 91 021 023 61 72 7.110 0.079 012.26 
11 92 066 012 69 31 7.112 0.061 012.32 
16 23 002 022 92 32 7.293 0.017 29.21 

 9.29 = (  1.11  ) عند  ةالجد كلي (7)كاقيمة * 

)  9.29) الم سػػػكبة  كبػػر مػػػف الجدكليػػػة (ِ: قيمػػػة (كػػا ف( 06أكضػػحت نتػػػائج جػػػدكؿ)
: ْْ.ُِٖ) الم سػػػكبة مػػػا بػػػيف (ِ   يػػػث تراك ػػػت قيمػػػة (كػػػابػػػالمحكرلجميػػم العبػػػارات الااوػػػة 

نتػػا ج الم ػػػكر  )  ممػػا يظءػػر كجػػػكد وػػركؽ ذات دالػػػة ا وػػا ية وػػ  كػػػؿ العبػػارات  كمػػػفََ.ٔٓ
) لوػػػػالة اااتيػػػػار ( كاوػػػػؽ) 1.11يتضػػػػة اف هنػػػػاؾ وػػػػركؽ ذات دالػػػػة ا وػػػػا ية ىنػػػػد مسػػػػتكم (

 – ْٗ)  كلوالة اااتيار (  يانان) بالنسبة لمعبارات (ٓٓ - ّٓ – ِٓ – ُٓبالنسبة لمعبارات (
 ) الم سكبة  كبر مف الجدكلية مما يظءر كجكد وركؽ ذاتِ)   يث كانت (كػأٓ - ْٓ – َٓ

 دالة ا وا ية. 
 ثبَُب: َزبئج ػُُه انذساعخ األعبعُخ يف ظىء فشوض انذساعخ:

تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائياى بيف تمكيف المكارد البشرية "  انفشض األول:
 ."بمحاكره كالميزة التنافسية لؤلندية الرياضية بمحاكرىا 

موقكوة معامفت ارتباط  لمت قؽ مف و ة القرض ا كؿ إ وا يان قاـ البا إاف ب ساب
بيرسكف بيف المتغيرات الااوة بالب ث المتمإمة و  تمكيف المكارد البلرية بم اكرا كالميزة 

 ).ُٕالتناوسية ل ندية الرياضية بم اكرها كما بجدكؿ (
 (221بيف تمكيف المكارد البشرية كالميزة التنافسية )ف=رتباط اال  تمعامبل (02جدكؿ )

 المتغيرات
 لمكارد البشريةتمكيف ا

الحرية 
 كاالستقبللية

المشاركة في 
 اتخاذ القرار

المشاركة 
 الدرجة الكمية فرؽ العمؿ بالمعمكمات

سية
تناف
ة ال
ميز
ال

 

 **1.209 **1.171 **1.630 **1.622 **1.106 التكاليؼ
 **1.629 **1.137 **1.192 **1.162 **1.277 الجكدة

 **1.623 **1.299 **1.101 **1.129 **1.617 االبداع كاالبتكار
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 **1.221 **1.122 **1.667 **1.622 **1.122 الدرجة الكمية

 ( ما يمى:02يتضح مف جدكؿ )
بيف تمكيف المكارد البلرية  َُ,َتكجد ىفقة ارتباطية مكجبر دالة إ وا يان ىند مستكل 

 كالميزة التناوسية ل ندية الرياضية.
( كجاد الرب حسانيف 2ـ( )7102بشرم حسف )راسة نتا ج الب ث ال ال  مم د كات قت

كالت  تكومت إل  كجكد  إر ذك دالة ا وا ية لتمكيف العامميف (تقكيض  (1ـ( )7106)
السمطة  الملاركة و  اتااذ القرار   رية التورؼ   رية الكوكؿ إل  المعمكمات) مف تقميؿ 

 .التكمقة كت قيؽ استراتيجية التمايز كاستراتيجية التركيز
كالت   (،3ـ( )7102أيمف محمكد، )نتا ج الب ث ال ال  كذلؾ مم نتا ج دراسة  كات قت

تكومت إل  كجكد  إر ذك دالة ا وا ية استراتيجية تمكيف المكارد البلرية بأبعادها و  ت قيؽ 
 الميزة التناوسية بأبعادها و  الموارؼ التجارية ا ردنية.

كجكد كالت  تكومت إل   (06ـ( )7112ظيـ )محمد عبد الع كذلؾ مم دراسةكات قت 
 ىفقة ارتباطير بيف تمكيف العامميف لداوعية إنجاز العمؿ بالملسسات الرياضية

عبده عبد الحميـ كدراسة ( 77ـ( )7103)  Mehrdad et. Alمم دراسةكات قت 
 كالت  تكومت ال  كجكد ىفقة بيف تمكيف العامميف بأبعادا االكوكؿ إل  (03ـ( )7112)

 المعمكمات  نظاـ المكاوآت  الكقاسةا كالرضا الكظيق  بالملسسات الرياضية كاللركات.
 نر كمما زاد اهتماـ ا ندية الرياضية بتطبيؽ تمكيف العنور البلرم بتمؾ  كيرم الباحثاف

ا ندية مف افؿ إتا ة القروة بااستقفلية كال رية و   داس ا ىماؿ المككمة إليءـ كقدرتءـ ىم  
بداس آرا ءـ و  القرارات الت  تاص النادم  دم ذلؾ ال  ارتقاع نسب نجاح النادم الرياض  ا

ىف طريؽ تقديـ الادمات لممستءمكيف بالجكدة المطمكبة كبأقؿ التكاليؼ مف افؿ اابداع 
كاابتكار و  تقديـ تمؾ الادمات ككسيمة هامة و  ت قيؽ ميزة تناوسية ل ندية مف افؿ زيادة 

السكقية   كبالتال  وءناؾ ىفقة ارتباطية بيف كٌؿ مف تمكيف المكارد البلرية كت قيؽ ميزة   وتءا
 شلب َؼٍُ أٌ انفشض مت لجىنه كهًُب   تناوسية ل ندية الرياضية.
تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات عينو البحث في  " انفشض انثبٍَ:

كالميزة التنافسية لؤلندية الرياضية بمحاكرىا لػػػػػ كّؿ مف تمكيف المكارد البشرية بمحاكره 
 ." سنكات الخبرة( –)المستكم الكظي ي 

 انؼبيهني(: –أوال: ادلغزىٌ انىظُفٍ )اػعبء رلهظ اإلداسح 
لمت قؽ مف و ة القرض إ وا يان تـ  ساب قيمة (ت) بيف متكسط درجات ىينة 

ياف تمكيف المكارد البلرية  كاستبياف الميزة الب ث مف  ىضاس مجالس االدارات كالعامميف و  استب
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 ):ُٗالتناوسية ل ندية الرياضية. كيكضة ذلؾ جدكؿ (
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(  الغروق بين المدتوى الوظيغي في تمكين الموارد البذريظ، وادتبيان الميزة التنافديظ لألنديظ الرياضيظ 19جدول )
 (474)ن=

المتكسط  المستكل الكظي ي المحاكر   
 الحسابي

راؼ االنح
 المعيارم

ال ركؽ بيف 
 المتكسطات

مستكل  قيمة )ت(
 الداللة

رية
بش
د ال
كار
الم
ف 
مكي
ت

 
 

الحرية 
 كاالستقبللية

مجمس اإلدارة 
 6.10 02.60 (21)ف=

 غير داؿ 1.712 1.0266
 1.12 02.23 (391العامميف )ف=

المشاركة في 
 اتخاذ القرار

مجمس اإلدارة 
 1.20 09.01 (21)ف=

 غير داؿ 1.221- 1.1202
 1.91 09.62 (391العامميف )ف=

المشاركة 
 بالمعمكمات

مجمس اإلدارة 
 (21)ف=

70.06 2.22 
 غير داؿ 1.110 1.1119

 1.22 70.06 (391العامميف )ف=

 فرؽ العمؿ
مجمس اإلدارة 

 3.62 01.13 (21)ف=
 غير داؿ 0.112 1.2620

 3.12 02.12 (391العامميف )ف=

 رجة الكميةالد
مجمس اإلدارة 

 06.12 23.90 (21)ف=
 غير داؿ 1.131 1.1202

 06.22 23.22 (391العامميف )ف=

دية
ؤلن
ة ل
سي
تناف
ة ال
ميز
ال

 
 

 التكاليؼ
مجمس اإلدارة 

 (21)ف=
72.12 2.92 

 غير داؿ 1.663- 1.6632
 2.02 72.23 (391العامميف )ف=

 الجكدة
مجمس اإلدارة 

 (21)ف=
72.37 2.12 

 غير داؿ 1.270- 1.3206
 6.10 72.66 (391العامميف )ف=

 االبداع كاالبتكار
مجمس اإلدارة 

 (21)ف=
70.17 1.62 

 غير داؿ 1.912 1.6279
 1.23 71.32 (391العامميف )ف=

 الدرجة الكمية
مجمس اإلدارة 

 02.90 23.27 (21)ف=
 غير داؿ 1.061- 1.3670

 02.27 23.22 (394الطاملين )ن=

ا تكجد وركؽ بيف متكسطات درجات اادارة العميا كالتنقيذية (: 09يتضح مف جدكؿ )
 . و  تمكيف المكارد البلرية كالميزة التناوسية ل ندية الرياضية

 (،1ـ( )7106جاد الرب حسانيف، )نتا ج الب ث ال ال  مم نتا ج دراسة  كاختم ت
فؼ معنكم بيف آراس العامميف  سب درجاتءـ الكظيقية ويما كالت  تكومت إل   نر يكجد اات

 يتعمؽ بأبعاد التمكيف ك بعاد الميزة التناوسية.
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التنقيذية) و  تمكيف  -كيرجم ىدـ كجكد وركؽ بيف مستكيات اادارة الماتمقة (العميا 
رية و  ااندية العامميف  كالميزة التناوسية ل ندية الرياضية  كذلؾ لملاركر كؿ المستكيات اادا

الرياضية بتطبيؽ معايير كقكاىد التمكيف لمعنور البلرية ككسيمة لت قيؽ كتعزيز الميزة التناوسية 
 شلب َؼٍُ أٌ انفشض مت سفعه كهًُب.ل ندية الرياضية. 

 عُىاد( 5ألم يٍ  –عُىاد  5ثبَُب: عُىاد اخلربح )أكثش يٍ 
) بيف متكسط درجات ىينة لمت قؽ مف و ة القرض إ وا يان تـ  ساب قيمة (ت

الب ث مف سنكات الابرة و  استبياف تمكيف المكارد البلرية  كاستبياف الميزة التناوسية ل ندية 
 ):َِالرياضية  كيكضة ذلؾ جدكؿ (

 (474(  الغروق بين دنوات الخبرة في تمكين الموارد البذريظ والميزة التنافديظ لألنديظ الرياضيظ )ن=24جدول )

المتكسط  سنكات الخبرة رالمحاك    
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

ال ركؽ بيف 
مستكل  قيمة )ت( المتكسطات

 الداللة

رية
بش
د ال
كار
الم
ف 
مكي
ت

 
 

الحرية 
 كاالستقبللية

 1أقؿ مف 
 1.662 02.201 (791)ف=

 غير داؿ 0.091 1.6320
  1أكثر مف 

 1.602 02.127 (021)ف=

المشاركة في 
 اتخاذ القرار

 1مف  أقؿ
 (791)ف=

09.669 1.962 
 غير داؿ 1.232 1.7262

  1أكثر مف 
 1.229 09.277 (021)ف=

المشاركة 
 بالمعمكمات

 1أقؿ مف 
 1.322 70.702 (791)ف=

 غير داؿ 1.722 1.0211
  1أكثر مف 

 1.322 70.127 (021)ف=

 فرؽ العمؿ

 1أقؿ مف 
 (791)ف=

02.699 3.622 
 داؿغير  1.032 1.1262

  1أكثر مف 
 3.219 02.677 (021)ف=

 الدرجة الكمية

 1أقؿ مف 
 06.237 22.761 (791)ف=

 غير داؿ 1.622 0.1266
  1أكثر مف 

 06.220 23.022 (021)ف=

ية 
فس
لتنا
زة ا
لمي
ا

دية
ؤلن
ل

 
 التكاليؼ 

 1أقؿ مف 
 2.761 72.667 (791)ف=

 غير داؿ 1.073 1.1912
  1أكثر مف 

 (021)ف=
72.166 2.962 
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 سنكات الخبرة رالمحاك    
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

ال ركؽ بيف 
 قيمة )ت( المتكسطات

مستكل 
 الداللة

 الجكدة

 1أقؿ مف 
 (791)ف=

72.229 6.672 
 غير داؿ 1.200 1.2219

  1أكثر مف 
 6.196 72.333 (021)ف=

 االبداع كاالبتكار

 1أقؿ مف 
 1.222 71.611 (791)ف=

 غير داؿ 1.121 1.7233
  1أكثر مف 

 1.109 71.306 (021)ف=

 الدرجة الكمية

 1أقؿ مف 
 (791)ف=

22.120 02.999 
 غير داؿ 1.221 1.2722

  1أكثر مف 
 02.217 23.706 (021)ف=

ا تكجد وركؽ بيف متكسطات درجات سنكات الابرة و  تمكيف (: 71يتضح مف جدكؿ )
  المكارد البلرية كالميزة التناوسية ل ندية الرياضية.

كالتػػػ   (،2ـ( )7102دراسػػػة بشػػػرم حسػػػف، )نتػػػا ج الب ػػػث ال ػػػال  مػػػم نتػػػا ج  كيت ػػػؽ
 لارت ال   نر تكجػد وػركؽ  يػر دالػة إ وػا يان بػيف متكسػطات درجػات ىينػر الب ػث وػ  كػٌؿ مػف 

 تمكيف العامميف كالميزة التناوسية و  المستلقيات تبعاى لسنكات الابرة.
كيرجػػم ىػػدـ كجػػكد وػػركؽ وػػ  سػػنكات الابػػرة بػػيف تمكػػيف المػػكارد البلػػرية كالميػػزة التناوسػػية 

اضػية  الػ  اهتمػاـ كاوػة العػامميف ىمػ  ماتمقػة ابػراتءـ بااتجػاا ن ػك التمكػيف ككسػيمة ل ندية الري
وػػ  اكتسػػاب  وػػة مػػف السػػكؽ الرياضػػ  باللػػكؿ الػػذم يػػلدم إلػػ  زيػػادة كتعزيػػز الميػػزة التناوسػػية 

شلب َؼٍُ أٌ انفرشض مت   نديتءـ   يث يجمعءـ هدؼ كا د كملترؾ يسعكف لمكوػكؿ إليػر.
 سفعه كهًُب.

يكجد تبايف داؿ إحصائيان بيف عينو البحث في كّؿ مف تمكيف  " نثبنث:انفشض ا
المكارد البشرية بمحاكره كالميزة التنافسية لؤلندية الرياضية بمحاكرىا تبعا لػػػػػ )نكع النادم 

 ." الرياضي(
لمت قؽ  ONE WAY ANOVAاستادـ البا إاف  سمكب ت ميؿ التبايف   ادم ااتجاا 

 يان لمعروة التبايف و  كٌؿ مف تمكيف المكارد البلرية كالميزة التناوسية مف و ة القرض إ وا
 ) هذا الداات.ُِل ندية الرياضية تبعا لنكع النادم الرياض   كيكضة جدكؿ (
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كّل من تمكين الموارد البذريظ والميزة التنافديظ لألنديظ الرياضيظ تبطا رينظ الدرادظ في  الغروق بين (21جدول )
 (474لنادي الرياضي  )ن= لنوع ا

درجات  مجمكع المربعات مصدر التبايف المتغيرات االستبياف
 الحرية

متكسط 
 المربعات

 قيمة 
 " ؼ "

مستكل 
 الداللة

رية
بش
د ال
كار
الم
ف 
مكي
ت

 

الحرية 
 كاالستقبللية

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمى

36.222 
02926.16 
02927.91 

7 
262 
269 

02.222 
37.112 

 
 غير داؿ 1.126

المشاركة في 
 اتخاذ القرار

 بيف المجمكعات
 المجمكعاتؿ داخ

 الكمى

22.632 
06212.71 
0622.29 

7 
262 
269 

32.202 
31.033 

 
 غير داؿ 0.011

المشاركة 
 بالمعمكمات

 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمى

31.211 
03123.21 
03129.20 

7 
262 
269 

02.972 
79.117 

 
 ؿغير دا 1.602

 فرؽ العمؿ
 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمى

1.171 
6111.71 
6111.22 

7 
262 
269 

1.767 
07.916 

 
 غير داؿ 1.171

 الدرجة الكمية
 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمى

322.922 
030121.29 
030222.22 

7 
262 
269 

022.922 
721.666 

 
 غير داؿ 1.623

ة ا
ندي
 لؤل
سية

تناف
ة ال
ميز
ال

ضية
ريا
ل

 

 التكاليؼ
 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمى

1.022 
30001.97 
30006.19 

7 
262 
269 

1.122 
66.679 

 
 غير داؿ 1.110

 الجكدة
 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمى

71.222 
71223.09 
71293.96 

7 
262 
269 

01.322 
23.221 

 
 غير داؿ 1.732

 االبداع كاالبتكار
 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمى

07.939 
02172.17 
02120.26 

7 
262 
269 

6.221 
31.121 

 
 غير داؿ 1.701

 الدرجة الكمية
 بيف المجمكعات
 داخؿ المجمكعات

 الكمى

13.612 
011322.92 
011230.192 

7 
262 
269 

76.212 
377.119 

 
 غير داؿ 1.123

                                                                         7.32( =   1.11* قيمة )ؼ( الجد كلية  عند )  

اسػػػػتبياف تمكػػػػيف المػػػػكارد البلػػػػرية  الم سػػػػكبة )ؼ( قيمػػػػة ف (: 70يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدكؿ )  
 تبػػايف)  ممػػا يظءػػر كجػػكد 7.32) قػػؿ مػػف الجدكليػػة  كاسػػتبياف الميػػزة التناوسػػية ل نديػػة الرياضػػية

 لنادم الرياض .نكع ا ير دالة إ وا ينا و  متغير 
 (،00ـ( )7101عبد الرحمف مجاىد، )نتا ج الب ث ال ال  مم نتا ج دراسة  كاختم ت 
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كالت  تكومت إل  كجكد تبايف مكجب دالة ا وا ية بيف الملسسات الرياضية ىينة الب ث و  
 ت قيؽ الميزة التناوسية.

لػركاتا   -اػاص  –  كقد يرجم ذلؾ إل  اف ا ندية الرياضية ىم  ااتفؼ انكاىءػا ا همػ 
ذات نقػػم ىػػاـا دا مػػان مػػا تسػػع  ن ػػك هػػدؼ ملػػترؾ يتمإػػؿ وػػ  انجػػاز ااىمػػاؿ وػػ   قػػؿ  –ارب يػػة 

كقت كبأقؿ التكاليؼ باالضػاوة إلػ  اقػض التكػاليؼ التلػغيمية كالب ػث ىػف وػرص لزيػادة مكاردهػا 
اابتكػار مػف كالعمؿ ىم  تنكع الادمات المقدمػة  كيمكػف ذلػؾ مػف اػفؿ اتا ػة القروػة ل بػداع ك 

 جانب العامميف كالقدرة ىم  اتا ة القروة لتمكيف المكرد البلرم. 
ا يكجد تبايف بيف درجات ىينة الدراسة و  تمكيف المكارد البلرية كمما سبؽ يتضح أنو:   

شلررب َؼُررٍ أٌ انفررشض مت كالميػػزة التناوسػػية ل نديػػة الرياضػػية  تبعػػان لنػػكع النػػادم الرياضػػ . 
 سفعه كهًُب.

  ئج ورىصُبد انجحث:َزب
انطبلقان مف نتائج ىػذا البحػث كفػي ضػكء المػنيج كالمعالجػات اإلحصػائية المسػتخدمة؛ 

 يقدـ الباحث االستخبلصات التالية
 أوال: َزبئج انجحث انىصفُخ:

تلكد إدارة النادم ىم  مبػد  ال ريػة كااسػتقفلية لمعػامميف ااوػة العػامميف المبالػريف مػف  .ُ
 المستءمؾ الرياض .

 .ـك إدارة النادم بتقديـ توكر لامؿ لمعمؿ تاركة الءامش ا كبر لمعامميف لتنقيذاتق .ِ

 تكور إدارة النادم المعمكمات المطمكبة لمعامميف اتااذ القرارات الت  تاص ىممءـ. .ّ

اتا ػػة إدارة النػػادم القروػػة لمملػػاركة وػػ  اتاػػاذ القػػرار يعطػػ  الكإيػػر مػػف القػػكة لمعػػامميف  .ْ
 كالملسسة.

مكمػػػات مػػػف قبػػػؿ ادارة النػػػادم تزيػػػد مػػػف الػػػكى  لػػػدل العػػػامميف لمعروػػػة  دكارهػػػـ إتا ػػػة المع .ٓ
 ك هداوءـ المنلكدة.

تمػػػنة إدارة النػػػػادم السػػػمطات كالوػػػػف يات لجميػػػم  ىضػػػػاس القريػػػؽ  داس ىممءػػػػـ بلػػػػكؿ  .ٔ
  متكامؿ.

 .تقـك إدارة النادم بتلكيؿ ورؽ العمؿ و  مستكيات تنظيمية متعددة .ٕ

 قض التكاليؼ مف افؿ التامص مف االجراسات الركتينية.يساهـ تمكيف العامميف و  ا .ٖ

تسػػػع  إدارة النػػػادم إلػػػ  تطػػػكير جػػػكدة الاػػػدمات المقدمػػػة الرضػػػاس المسػػػتءمؾ الرياضػػػ   .ٗ
 .بوكرة مستمرة

يسػػءـ تمكػػيف العػػامميف إلػػ  تقػػديـ اػػدمات  ديإػػة مميػػزة بالنػػادم مقارنػػة بغيػػرا وػػ  نقػػس  .َُ
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 .السكؽ

 ت بالجكدة المطمكبة كو  الكقت الم دد.يسءـ تمكيف العامميف و  تقديـ الادما .ُُ

ت رص ادارة النادم ىم  مراقبة التقدـ الذم ي رزا العامميف الممكنيف وػ  ت قيػؽ الجػكدة  .ُِ
 لمادمات.

تعمػؿ إدارة النػادم ىمػػ  تجديػد اػػدماتءا بأوكػار ابداىيػػة لػدىـ اسػػتراتيجيتءا التناوسػية مػػف  .ُّ
 افؿ ورؽ ىمؿ ممكنة.

 ويا ة  مفتءا التسكيقية. تتبم ادارة النادم التنكع و  .ُْ

 .مف افؿ تمكينءـ ىم  ااستقادة مف قدرة المكظقيف االبداىية النادمي رص  .ُٓ
 ثبَُب: انُزبئج يف ظىء فشوض انجحث:

تكجػػػد ىفقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة ا وػػػا ياى بػػػيف تمكػػػيف المػػػكارد البلػػػرية بم ػػػاكرا كالميػػػزة التناوسػػػية  .ُ
 ل ندية الرياضية بم اكرها.

العامميفا و   -بيف متكسطات درجات المستكل الكظيق  امجالس االدارات ا تكجد وركؽ  .7
  تمكيف المكارد البلرية كالميزة التناوسية ل ندية الرياضية.

 ٓ قؿ مف  –سنكات  ٓا تكجد وركؽ بيف متكسطات درجات سنكات الابرة ا كإر مف  .3
  رياضية.سنكاتا و  تمكيف المكارد البلرية كالميزة التناوسية ل ندية ال

بػػيف درجػػات ىينػػة الدراسػػة وػػ  تمكػػيف ( 1,11) كجػػكد تبػػايف  يػػر داؿ ا وػػا يان ىنػػد مسػػتكم .ْ
اػاص  –المكارد البلرية كالميزة التناوسية ل ندية الرياضية تبعا لنكع النػادم الرياضػ  ا همػ  

 لركاتا. -
 ثبنثب: رىصُبد انجحث:

، يكصي الباحثاف البحثفركض ، كفي ضكء البحثاستنادا الي ما تكصؿ اليو نتائج 
 بما يمي:
ضركرة ااهتماـ بتطبيؽ استراتيجيات التمكيف لممكارد البلرية ككسيمة لت قيؽ الميزة  .ُ

 التناوسية و  ااندية الرياضية.
يجب  ف تعمؿ إدارة ااندية الرياضية ىم  ترؾ المجاؿ لمعنور البلرم ليقرر كيؼ  .ِ

 اممة تجاهر. يلدم مءاـ ىممر ب رية كاستقفلية كمسلكلية ك
ضركرة  ف تتية إدارة النادم الرياض  القرص الكاوية لمعامميف البداس الر م و   مكر  .ّ

 العمؿ ك ف تأاذها بعيف ااىتبار.
ضركرة تلجيم إدارة النادم العامميف ىم  العمؿ بأسمكب وريؽ العمؿ مم من ءـ  .ْ

 السمطات كالوف يات  داس ىممءـ بلكؿ متكامؿ.
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دم و  زيادة قدرة االدارة ىم  تمبية ا تياجات ا ىضاس لتعزيز الميزة مساهمر إدارة النا .ٓ
 التناوسية لديءـ.

تلجيم إدارة النادم العامميف ىم  طرح  وكار ابداىية جديدة مف لأنءا ت سيف ا داس  .ٔ
 الملسس .

 :ادلشاجغلبئًخ 
 أوال: ادلشاجغ ثبنهغخ انؼشثُخ:

تكل االبػػداع االدارم لمعػػامميف باألنديػػة لمنػػاخ التنظيمػػي كعبلفتػػو بمسػػابػػراهيـ  سػػيف: ا .ُ
  كميػػػة التربيػػػة ُُ  المجمػػػة العمميػػػة لعمػػػـك التربيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػة  ىػػػدد الرياضػػػية

 ـ.ََِٖالرياضية جامعة المنوكرة  
تمكيف العامميف كالميزة التنافسػية: دراسػة مسػحية عمػى المػدراء كرؤسػاء   فـ ابراهيـ:  .ِ

  رسػالة ماجسػتير  يػر صػناعات الكيربائيػة فػي بغػدادساـ فػي الشػركات العامػة لمقاأل
 .ـَُُِمنلكرة  كمية العمـك االدارية كالمالية  الجامعة الاميجية  

أثر استراتيجية تمكيف المكارد البشرية في تحقيؽ الميزة التنافسية: دراسػة  يمف م مكد:  .ّ
كميػة الدراسػات   رسػالة ماجسػتير  يػر منلػكرة  تطبيقية عمى البنكؾ التجارية األردنية

 ـ.َُِْالعميا  جامعة ملتة  ااردف  
أثر تمكػيف العػامميف عمػى الميػزة التنافسػية فػي المستشػ يات الخاصػة فػي بلرم  سػف:  .ْ

  رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منلػػكرة  كميػػة ااىمػػاؿ  جامعػػة ىمػػاف العربيػػة  ا ردف  األردف
 .ـَُِٕ

أبعػػػاد الميػػػزة التنافسػػػية  أثػػػر تمكػػػيف المػػػكارد البشػػػرية عمػػػى بعػػػضجػػاد الػػػرب  سػػانيف:  .ٓ
)الكم ػػة، الجػػكدة، المركنػػة( بػػالتطبيؽ عمػػى شػػركات االتصػػاالت فػػي محافظػػة اربيػػؿ / 

  كميػة التجػارة  جامعػة ِ  ىػدد َْ  المجمة المورية لمدراسػات التجاريػة  مجمػد العراؽ
 ـ.َُِٔالمنوكرة  

اب لمنلػر  الطبعػة   مركػز الكتػ: الحديث في اإلدارة الرياضػية كاإلدارة العامػةجماؿ م مػد .ٔ
 .ـََِٕا كل   

  مجمة اسيكط لعمػـك كونػكف رؤية ادارية لمكاجية االزمات باألندية الرياضية اـز كماؿ:  .ٕ
  كميػػػػػة التربيػػػػػة الرياضػػػػػية  جامعػػػػػة  سػػػػػيكط  ِ  جػػػػػزس ِِالتربيػػػػػة الرياضػػػػػية    ىػػػػػدد 

 ـ.ََِٔ
سػػػػية المكجسػػػػتيات كسمسػػػػمة القيمػػػػة كمتطمػػػػب لتحقيػػػػؽ الميػػػػزة التناف سػػػػف اللػػػػاوع :  .ٖ

  المجمػػػة العمميػػػة لمتربيػػػة البدنيػػػة كىمػػػـك بالمؤسسػػػات الرياضػػػية "األنديػػػة الرياضػػػية"
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  ـ.ََُِ كمية التربية الرياضية لمبنيف  جامعة  مكاف  ُٔالرياضة  ىدد 
  مطػػابم جامعػػة المػػؾ سػػعكد  رؤيػػة عمميػػة إلدارة الييئػػات الرياضػػيةسػػمير ىبػػد ال ميػػد:  .ٗ

 ـ.ََِٓالمممكة العربية السعكدية  
  مجمػة ملتػة أثر التمكيف االدارم في تعزيػز خاصػية الثقػة بػيف العػامميفلاكر جار اهلل:  .َُ

  ااردف  ٓ  ىػػػػػػدد ِٔلمب ػػػػػػكث كالدراسػػػػػػات كالعمػػػػػػـك اانسػػػػػػانية كااجتماىيػػػػػػة  مجمػػػػػػد 
 .ـَُُِ

األنشػػطة المكجسػػتية التسػػكيقية كعبلقتيػػا بػػالميزة التنافسػػية فػػي ىبػػد الػػر مف مجاهػػد:  .ُُ
 كميػػػة ٗٗ  ىػػػدد ّٓمػػػة ب ػػػكث التربيػػػة الرياضػػػية  المجمػػػد   مجالمؤسسػػػات الرياضػػػية

 ـ.َُِٓالتربية الرياضية  جامعة الزقازيؽ  
دكر االلتزاـ التنظيمي في تحقيؽ الميػزة التنافسػية: دراسػة تطبيقيػة ىبد الم سف جػكدة:  .ُِ

  المجمػػة كردسػػتاف العػػراؽ بػػإقميـعمػػى شػػركات القطػػاع الخػػاص فػػي محافظػػة دىػػكؾ 
  كميػػػة التجػػػارة  جامعػػػة المنوػػػكرة  ُ  ىػػػدد َْلتجاريػػػة  مجمػػػد الموػػػرية لمدراسػػػات ا

 ـ.َُِٔ
أثر تمكيف العامميف عمى الرضا الػكظي ي بمػديريات الشػباب كالرياضػة ىبدا ىبد ال مػيـ:  .ُّ

  رسالة ماجستير  ير منلكرة  كمية التربيػة الرياضػية  جامعػة  سػيكط  بجنكب الصعيد
 ـ.ََِٖ

  مجمػػػة الب ػػػكث متحسػػػيف كالتطػػػكير المسػػػتمرتمكػػػيف العػػػامميف مػػػدخؿ ل :ىطيػػػة  سػػػيف .ُْ
 ـ.ََِّكالدراسات  المنظمة العربية لمتنمية االدارية  جامعة الدكؿ العربية  القاهرة  

 ـ.7102الئحة النظاـ األساسي لؤلندية الرياضية )البلئحة االسترشادية(:  .ُٓ
ا بدافعيػة المؤسسػات الرياضػية كعبلقتيػ ياإلدارة بتمكػيف العػامميف فػ :م مد ىبد العظيـ .ُٔ

الػػدكل  الإػػان   كميػػة التربيػػة الرياضػػية لمبنػػيف  جامعػػة     المػػلتمر العممػػاإلنجػػاز لمعمػػؿ
 ـ.ََِٕالزقازيؽ  مارس 

  مجمة اسيكط معكقات االبداع اإلدارم في األندية الرياضية الكبرلموطق  ىبد ال ميـ:  .ُٕ
ياضػػػية  جامعػػػة   كميػػػة التربيػػػة الر ّ  جػػػزس ّٓلعمػػـك كونػػػكف التربيػػػة الرياضػػػية    ىػػػدد 

 ـ.َُِِ سيكط  
تطبيقػات فػػي اإلدارة الرياضػػية "المػػدارس، الجامعػػات، االتحػػادات، األنديػػة مقتػ   بػػراهيـ:  .ُٖ

 ـ.َُُِ  مطابم آمكف  الجامعة الءكلندية  القاهرة  الرياضية"
 ثبَُب: ادلشاجغ ثبنهغبد األجُجُخ:

09. Bennis, R. Townsend,( ُٗٗٓ), “Reinvetig leader ship” new york, 
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