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 ألية مقرتحة لتدعيم القدرة املؤسسية باألندية الرياضية
 م.د/ حسام الدين عبد الرازق هوارى *
 م.د/ أحمد سيد أحمد عبد الفتاح **

 املقدمة ومشكلة البحث: 
 مؤسسة من دونه، وبالتاليوال يمكن أن توجد  المؤسساتمفتاح نجاح  يعتبر العنصر البشرى
كنولوجية على درجة عالية من الرقى والتقدم ومهما كان الموقف المالي، مهما كانت التجهيزات اآللية والت

 فيعتبر العنصر البشرى من العناصر القادرة على أن تنهض بالمؤسسات. 
وتعد اإلدارة هي الركيزة األساسية للدولة الحديثة كما أن رسم السياسة العامة بدقة ليس كافيًا، 
بل البد من وجود جهاز تنفيذي فعال يعتمد على أساليب إدارية حديثة تكفل تقديم الخدمات العامة في 

اإلداري ومقدرته أقصر وقت وبأقل تكلفة ممكنة، ويعتمد نجاح المؤسسات على كفاءة ونوعية جهازها 
 ( 20:  11على التطور والتجديد واإلبداع ليواكب متطلبات مجتمعه وبيئته الخارجية. )

النجاحات المستمرة، وللعنصر الرياضية الستمرار فاعليتها وكفاءتها وتحقيق  تسعى األنديةو 
يئات الرياضية وهو هتلك الفاعلية والكفاءة فهو يمثل أحد أهم العناصر في ال البشرى دور هام ومؤثر في

القة العنصر البشرى للهيئة الرياضية، وع ة، ويمثل الفرد رأس المال البشرىهيئ جزء هام وحيوي ألى
 بالنادي الرياضي محدد أساسي لمستوى أداء النادي الرياضي.

م( الي ان مفهوم القدرات المؤسسية 2003) ..Horton et all هورتون واخرونوقد أشار 
كافة الموارد، والمعارف، والعمليات المطبقة علي مستوي المؤسسة، وبالتالي فإن بناء يتضمن في اطارة 

القدرات المؤسسية تمثل عملية مستمرة تمكن المؤسسة من زيادة قدرتها علي صياغة، وتحقيق أهدافها 
رف المنشودة، ويتضمن ذلك في اطارة بناء وتدعيم ما لدي المؤسسة من قدرات إجرائية، وتكيفية، وتش

المؤسسة علي بناء قدراتها بشكل ذاتي عبر استغالل مواردها المتاحة مع امكانية تدعيمها بالموارد 
 (  22،  21:  14والمساعدات الخارجية. )

كما يعد بناء القدرات المؤسسية احد المداخل اإلدارية الحديثة التي تستخدم في إدارة التغيير 
ل االستجابة للتحديات التي تواجه المؤسسة، وتحقيق علي المستوي المؤسسي، حيث يمكن من خال

م( الي ان بناء القدرات 2001) Mckinsey & Company ماكنزي وكامبانيالتحول ، ويشير 
المؤسسية يعتبر حقال تخصصيًا جديدًا يستحوذ علي قدر متزايد من األهمية في االرتقاء بكفاءة وفاعلية 

 ( 13:  17منظومة العمل المؤسسي. )
 

 . بني سويف، جامعة  اإلدارة الرياضية ، كلية التربية الرياضيةالترويح و مدرس بقسم * 
 . حلوان، جامعة  للبنين مدرس بقسم اإلدارة الرياضية ، كلية التربية الرياضية **
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م( أن هناك ثالثة مصطلحات أساسية شائعة 2005) UNESCOوتوضح منظمة اليونسكو 
 االستخدام في االدبيات اإلدارية والتنظيمية في مجال القدرات المؤسسية، علي النحو التالي :  

وهي مجموعة المعارف، والمهارات، والكفايات، والموارد الواجب توافرها لدي  القدرات المؤسسية: -1
 وظائفها او مهامها المطلوبة.المؤسسة لالضطالع بأداء 

وهي عملية تمكن االفراد، او الجماعات، او المؤسسة ككل من التطوير  تطوير القدرات المؤسسية: -2
واالرتقاء بقدراتها الذاتية علي أداء الوظائف المطلوبة، وحل المشكالت، وتحقيق 

 سواء علي المستوي الفردي، او الجماعي. –األهداف المحددة سلفًا 
في انها ترتكز ايضًا  –السابق الذكر  –ويزيد عن مصطلح تطوير القدرات  القدرات المؤسسية:بناء  -3

علي دعائم قاعدة متاحة سلفًا من القدرات المؤسسية التي تساعد االفراد، او 
الجماعات، او المؤسسة في الوصول الي المستوي المطلوب من االكتفاء الذاتي 

 (7:  19) شؤونها الداخلية بكفاءة وفاعلية.علي نحو يتيح لها الفرصة إلدارة 
ومن خالل خبرة الباحثان في مجال العمل باألندية الرياضية فقد شعرا بأهمية بناء القدرة المؤسسة 
لألندية الرياضية وذلك من خالل وضع آليه مقترحة للقدرة المؤسسية باالندية الرياضية تهدف إلى احداث 

األندية سواء في األهداف او اللوائح والتكنولوجيا وأساليب العمل والسلوكيات اإلدارية تغييرات في مكونات 
والفنية ، بصورة تمكن من احداث تطوير في األداء الفردي والجماعي داخل النادى وفي نوعية ومستوي 

ير والبرامج جودة الخدمات من خالل استخدام واستثمار المعرفة والموارد المتاحة وتنفيذ مشروعات التغي
  التطويرية بصفة تشاركية مستمرة ومتكاملة .

 هدف البحث :  
يهدف البحث إلى بناء آلية مقترحة لتدعيم القدرة المؤسسية باألندية الرياضية وذلك من خالل  

 التعرف على مدى استعداد األندية الرياضية لتقبل فكر التطوير المؤسسي الكتساب ميزة تنافسية.  
 حث: تساؤالت الب

 ما هو واقع القدرة المؤسسية باألندية الرياضية قيد البحث؟ – 1
 هل يمكن وضع أليه مقترحة لتدعيم القدرة المؤسسية باألندية الرياضية قيد البحث؟  – 2

 : يف البحث املصطلحات املستخدمة
 :المؤسسية ةالقدر  -

م( بأنها " االستعدادات التي تتمتع بها المؤسسة في تصميم، 2011) Wrightرايت  تعرفها
دارة، ودعم، وتطوير البرامج واالستراتيجيات التنظيمية الالزمة لتمكينها من االضطالع  وتطبيق، وا 
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في المقام األول  -برسالتها وأهدافها المنشودة. وبالنسبة للغالبية العظمي من المؤسسات فإن ذلك يعني
 ( 23:  21بالقدرة علي احداث التغيير من منظور مستدام " . )التمتع  –
 النادى الرياضى :  -

يعرف النادي الرياضي بأنه " هيئة رياضية تكونها جماعة من األشخاص الطبيعيين ، أو 
االعتباريين مجهزة بالمباني والمالعب واإلمكانات لنشر الممارسة الرياضية والمشهرة طبقاً ألحكام القانون 

( .1  :4 ) 
 الدراسات السابقة : 

وضع تصور مقترح لدور ( بدراسة هدفت الي 10م( )2018عام ) محمود عبد الحافظ احمدقام  -1
، واستخدم  التوجيه الفني فى التعليم الثانوى العام بمصر لتحقيق مجاالت ومعايير القدرة المؤسسية

من المديرين والمعلمين األوائل ( فرد 280الباحث المنهج الوصفي،  وتمثلت عينة الدراسة في )
، وأستخدم الباحث االستبيان كأداه لجمع البيانات  سوهاجمحافظة الحكومية ب بالمدارس الثانوية العامة

مشاركة الموجهون في صياغة وثيقة واضحة تتمثل في ) نقاط القوة، ومن أهم نتائج الدراسة أن  
استخدام ،  تعاون الموجهون مع أولياء األمور في وضع رؤية ورسالة المدرسة،  لرؤية ورسالة المدرسة

ن نظم محاسبية ومساءلة متقدمة على المستوى الفردي والجماعي للمعلمين وفق معايير الموجهو 
ضعف مساهمة الموجهين في عملية تحسين العالقة بين المجتمع ( ، ونقاط الضعف تتمثل في )الجودة

ضعف قيام الموجهين بوضع برامج تدريبية معينة لتدريب المعلمين على نظم ،  المحلي والمدرسة
ضعف حرص الموجهين على عرض نتائج التقييم الذاتي على المعلمين بالمدرسة لتحسين ،  الجودة

 ( ،  األداء المهني
وضع دليل قياسي لتقييم القدرة ( بدراسة هدفت الي 3)م( 2016عام ) عادل مصطفى كمالقام  -2

واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، وتمثلت ،  المؤسسية لمراكز الشباب على أسس الجودة الشاملة
( قيادة إدارية, 20القيادات التنفيذية بمديرية الشباب والرياضة والبالغ عددهم )عينة الدراسة في 

ومن الجهاز اإلداري  ،( فرد50( مراكز شباب حيث بلغ عددهم )10وأعضاء مجالس اإلدارة لعدد )
بمحافظة اإلسكندرية  شباب ( فرد من عشرة مراكز70) في مراكز الشباب قيد الدراسة والبالغ عددهم

تحليل المحتوى ، و  المقابلة الشخصية واستخدم الباحث،  بالطريقة العشوائية الطبقيةتم اختيارهم 
عدم استيفاء بعض ، ومن أهم النتائج الدراسة  االستبيان كأدوات لجمع البياناتواستمارة  ، الوثائقي

 . راكز الشبابمعايير القدرة المؤسسية لم
معرفة تطبيق المؤسسات ( بدراسة هدفت الي 9)م( 2012عام )  محمد محروس شحاتةقام  -3

ظل التنافسية القومية و العربية و  في الصحفيو ادوات و مسافات جودة المنتج  ألساليبالصحفية 
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امكانات اهم قياس ، و  الدولية للصحافة الورقية من جانب و بين صحافة المواطن من جانب اخر
)التى تمتلك مطابع خاصة سواء كانت صحف قومية او حزبية او خاصة وكذلك  المؤسسات الصحفية
مجاالت التحرير و الطباعة و التوزيع و االعالنات بشان المعايير  في الصحفيرؤية خبراء االنتاج 

ومن أهم  اإلعالمية ، مجال التنافسية فييجب ان تطبقها المؤسسات الصحفية وتلتزم بها للبقاء  التي
فى السوق المصرية على  ةان ثمة تطورا كبيرا قد شهدته المؤسسات الصحفية الموجودالنتائج الدراسة 

االدارية  تواالستراتيجياضرورة تطوير النماذج ،  والتكنولوجي والتنظيمي اإلداريكافة المستويات 
  التقليدية بالمؤسسات الصحفية المصرية المختلفة.

تقييم برامج المنظمات الدولية في ( بدراسة هدفت الي 2) م(2011عام ) أيمن رمضان أحمد قام -4
وتمثلت  ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، تنمية القدرات المؤسسية بالجمعيات التطوعية بالفيوم

 ،من المسئولين عن برامج المنظمات الدولية بالجمعيات التطوعية  فرد( 76عينة الدراسة في )
مقياس للمسئولين ، وأستخدم الباحث  من المستفيدين من خدمات الجمعيات التطوعية فرد( 220)و

للمستفيدين من خدمات الجمعيات  ياناستب، و عن تقديم برامج المنظمات الدولية بالجمعيات التطوعية 
آن البرامج الدولية تركز علي تدريب العاملين بالجمعيات نتائج الدراسة أن  ، ومن أهم  التطوعية

تهتم البرامج الدولية بتحفيز الجمعيات ،  التطوعية وتقديم المشروعات في ضوء احتياجات المواطنين
مدادها بمصادر تمويل مختلفة واالهتمام بالمشروعات ذات  التطوعية لالعتماد علي مواردها الذاتية وا 

يوجد نقص في المعلومات والبيانات عن مصادر التمويل األخرى ،  عائد االقتصادي علي المواطنينال
 . أن بعض الجمعيات ال تقوم بوضع أولويات ألهدافها،  للجمعيات التطوعية

( بدراسة هدفت الي تناول آليات 16م( )2011عام ) ..Matthews et all ماثيوز واخرونقام  -5
بناء قدرات المؤسسات المهنية للتعليم الصحي بأستراليا في ضوء تصورات عينة مختارة من أصحاب 
المصالح الرئيسيين في منظومتي الصحة، والتعليم العالي ، واستخدم الباحثين المنهج الوصفي بأسلوب 

( فرد من أعضاء هيئة التدريس االكاديميين في 27اسة في )دراسة الحالة ، وتمثلت عينة الدر 
التخصصات الصحية، وممثلين للمستفيدين من خدمات التعليم الصحي، والمهنيين واالداريين العاملين 

التعليم العالي بمدينة سيدني تم اختيارهم بالطريقة ببمجال تقديم الخدمات الصحية، وصناع السياسات 
باحثين المقابلة الشخصية كأداه لجمع البيانات ، ومن أهم نتائج الدراسة أن  العمدية ، وأستخدم ال

العوامل والممارسات اإليجابية المتبعة في بناء قدرات المؤسسات المهنية للتعليم الصحي بأستراليا 
يرتكز على خمسة أبعاد رئيسية هي تحديد آليات تطوير البرامج والمقررات الدراسية، واستخدام مداخل 
التدريس والتعلم المناسبة، واالستعانة بالمعايير المقننة للحكم علي جودة الممارسات المهنية، وتصميم 

 وتطبيق برامج لدعم أنشطة البحث العلمي.
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( بدراسة هدفت الي تناول 20) م(2011عام )  .Wallace Hulecki, L  واالس هوليكيقامت  -6
أداء عمليات القبول وااللتحاق بالجامعات ، واستخدمت  سبل بناء القدرات التنظيمية الالزمة لقياس

( فرد من مديري اقسام قبول والتحاق الطالب 13الباحثة المنهج الوصفي ، وتمثلت عينة الدراسة في )
بخمسة مؤسسات جامعية مختلفة بوالية نبراسكا االمريكية ، واستخدمت الباحثة االستبيان والمقابلة 

وجود العديد من نواحي النقص والقصور  يانات ، ومن أهم نتائج الدراسةالشخصية كأدوات لجمع الب
واقترحت الباحثة إطار عمل لتطوير عمليات  ;في بناء القدرات التنظيمية بالجامعات موضع الدراسة،

 بناء القدرات التنظيمية الالزمة لقياس أداء أنشطة القبول وااللتحاق بالجامعات.
( بدراسة هدفت الي تقديم إطار عمل مقترح 15) م(2010عام ) .Malone P.R مالونيقام  -7

لنموذج جديد لتقويم بناء القدرات االستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي وهو النموذج الرباعي المسمى 
(، واستخدم الباحث المنهج الوصفي SOARبإطار عمل "نقاط القوة، والفرص، والتطلعات، والنتائج" )

الوثائق والسجالت الرسمية للخطط االستراتيجية  تحليل المحتوى،  وتمثلت عينة الدراسة في بأسلوب
الخاصة بعدد من مؤسسات التعليم العالي بالواليات المتحدة االمريكية الصادرة خالل العام الجامعي 

ود بناء ( ، ومن أهم نتائج الدراسة فاعلية تطبيق إطار العمل المقترح في تقويم جه2010_ 2009)
القدرات االستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي، مساهمة إطار العمل النظري المقترح في تدعيم بناء 
القدرات االستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي، أهمية الربط بين فاعلية الذات، والتمكين من اجل 

عم الفاعلية الجماعية، وتعزيز مساعدة االفراد، والجماعات، والمؤسسات في بناء القدرات المطلوبة، ود
بناء القدرات الالزمة الستشراق معالم المستقبل، ودعم التعلم، والتغيير، وبناء القدرات المؤسسية 

 المطلوبة من منظور متكامل. 
( بدراسة هدفت الي ابراز األدوار المناطة بقادة مؤسسات 12م( )2010عام )  .Beal, G بيالقام  -8

العالي في بناء قدرات التعلم التنظيمي ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب تحليل التعليم 
المحتوى،  وتمثلت عينة الدراسة في ثالثة قادة من المؤسسات الجامعية العامة الواقعة بإقليم اونتاريو 

مع البيانات ، )بكندا( تم اختيارعم بالطريقة العمدية ، واستخدم الباحث المقابلة الشخصية كاداه لج
ومن أهم نتائج الدراسة ان قادة مؤسسات التعليم العالي يلعبون أدوارًا بارزة في بناء قدرات التعلم 
التنظيمي علي مستوي مؤسساتهم المختلفة عبر المشاركة علي نحو فاعل في بناء القدرات الفردية، 

هؤالء القادة في االضطالع باألدوار والقدرات الجماعية في إطار فريق، والقدرات التنظيمية ، مساهمة 
األربع الرئيسية التالية في بناء قدرات مجتمعات التعلم وهي )إدارة كافة العمليات المؤسسية ، ودعم 

 تطبيق الرؤية المستقبلية المنشودة، وبناء العالقات الفعالة، ونمذجة األدوار(.
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تحديد الواقع الفعلي للقدرات المؤسسية  ي( بدراسة هدفت ال5م( )2009عام ) كريمة عيد كاملقامت  -9
تحديد القدرات ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي ، ومن أهم نتائج الدراسة  بمراكز الشباب

قدرات االتصال  –القدرات التدريبية  –المؤسسية بمراكز الشباب والتي تمثلت في )القدرات التمويلية 
المؤسسية بمراكز الشباب متوسطة  القدرة ع الفعلي لمستوىالواق،  قدرات الدعم الفني( –المعلوماتي 

%(،  61,55%(، حيث كان الواقع الفعلي لمستوى التمويلية متوسطة وبنسبة ) 55,23بنسبة )
%(، والواقع الفعلي لمستوى قدرات  48,81والواقع الفعلي لمستوى القدرات التدريبية ضعيفة وبنسبة )

%(، والواقع الفعلي لمستوى قدرات الدعم الفني  52,76بة )االتصال المعلوماتي متوسطة وبنس
توصل إلى برنامج مقترح لدور الخدمة االجتماعية في تنمية القدرات ، ال(%57,78متوسطة وبنسبة )

 المؤسسية بمراكز الشباب.
 : إجراءات البحث

 منهج البحث : -
وتساؤالته فقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي انطالقًا من مشكلة البحث ووفقًا ألهداف البحث  

 نظرًا لمالئمته لطبيعة البحث .
 مجتمع البحث:  -

 يتمثل مجتمع البحث في األندية الرياضية بمحافظتي القاهرة والجيزة . 
 عينة البحث:  -

ياضية تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العاملين باإلدارات المختلفة داخل األندية الر 
 ( فرد من العاملين باألندية الرياضية قيد البحث. 397قيد البحث ، وبلغ قوام عينة البحث على )

 (1جدول )
 عينة البحث  توصيف

 397ن = 
 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 64.48% 256 ذكر الجنس
 35.52% 141 أنثى

 السن

 %24.69 98 سنة 30:  20من 
 %28.72 114 سنة 40:  31من 
 %25.94 103 سنة 50:  41من 
 %20.65 82 سنة فأكثر 51من 

 المؤهل
 11.84% 47 متوسط وفوق متوسط

 69.02% 274 بكالوريوس
 19.14% 76 دراسات عليا
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 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 النادى

 16.12% 64 الشمس
 14.86% 59 الصيد المصري
 13.10% 52 وادى دجلة

 13.60% 54 المقاولون العرب
 9.82% 39 الترسانة

 7.81% 31 أكتوبر 6
 6.55% 26 حدائق األهرام 

 5.54% 22 مايو 15
 7.30% 29 النصر

 5.29% 21 التوفيقية 

 سنوات الخبرة
 12.34% 49 سنوات 5أقل من 

 18.64% 74 سنوات 10:  6من 
 44.33% 176 سنة 15:  11من 
 24.69% 98 سنة فأكثر 16

( إلى التكرار والنسبة المئوية لمتغيرات توصيف عينة البحث من حيث 1تشير نتائج الجدول ) 
 عدد سنوات الخبرة (. –النادى  –الوظيفة  –المؤهل الدراسى  –السن   -)الجنس 

 : املستخدمة يف البحث اة مجع البياناتأد -
 استبيانقام الباحثان بتصميم أداة جمع البيانات المستخدمة في البحث ، والتي اشتملت على  

 . باألندية الرياضيةالقدرة المؤسسية 
 :االستبيان قيد البحثخطوات تصميم  -
اجراء المسح المرجعى للدراسات السابقة والمراجع العلمية المتخصص في مجال اإلدارة والتي تناولت  -1

موضوع القدرة المؤسسية لتحديد محاور االستبيان قيد البحث ، ونتيجة ذلك المسح توصل الباحثان 
 إلى محاور استبيان القدرة المؤسسية وهي : 

 راتيجي. المحور األول : المجال االست -    
 المحور الثاني : المجال التنظيمي.  -    
 المحور الثالث : الموارد المؤسسية ، ويتضمن  -    

 البعد األول : الموارد البشرية .         
 البعد الثاني : الموارد المالية.           

 المحور الرابع : االعالم والعالقات العامة.  -    
،  (1مرفق )عرض الباحث محاور االستبيان بعد إجراء المسح المرجعى لها على السادة الخبراء  -2

، وقد ارتضى الباحث نسبة  (2مرفق )الستطالع أراءهم لتحديد محاور االستبيان قيد البحث 
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ق السادة الخبراء على جميع المحاور االستبيان بنسبة ( التفاق السادة الخبراء ، وقد واف70%)
 %( .  100)  اتفاق بلغت

اجراء المسح المرجعى للدراسات السابقة والمراجع العلمية المتخصصة في مجال اإلدارة والتي تناولت  -3
 القدرة المؤسسيةموضوع القدرة المؤسسية لتحديد عبارات كل بعد ومحور من محاور استبيان 

، ثم قام الباحث بإعادة صياغة العبارات لتتفق مع مجال اإلدارة الرياضية  باألندية الرياضية
 باالندية الرياضية. 

،  (1مرفق )عرض الباحث عبارات االستبيان بعد إجراء المسح المرجعى لها على السادة الخبراء  -3
، وقد ارتضى  (3مرفق )بحث الستطالع أراءهم لتحديد عبارات كل بعد ومحور لالستبيان قيد ال

%( التفاق السادة الخبراء ، وقد وافق السادة الخبراء على  جميع عبارات االبعاد  70الباحث نسبة )
%( ، وقد أوصى السادة الخبراء بتعديل  100% :  71,43والمحاور بنسبة اتفاق تراوحت بين )

ام الباحثان بتعديل صياغتها وفق صياغة بعض العبارات ، والجدول التالي يوضح العبارات التي ق
 رأي السادة الخبراء: 

 (2جدول )
 العبارات التي تم تعديل صياغتها باستبيان القدرة المؤسسية باالندية الرياضية

 العبارة بعد التعديل العبارة في صورتها األولية م المحور

المممممممممممممممممممجمممممممممال 
 االستراتيجي

مكانية التطبيق أهداف النادى واضحة ويمكن تطبيقها 7  تتميز أهداف النادي بالوضوح وا 
لمقابلة يوجد لدى إدارة النادى المرونة الكاملة  12

 التغييرات التي تحدث في البيئة والتكيف معها
تتميز إدارة النااادى بااالمرونااة الكاااملااة لمقااابلااة التغييرات 

 التي تحدث والتكيف معها
 يجري النادى تقييم دوري لمدى تنفيذ الخطة االستراتيجية يقوم النادى بتقييم دوري للخطة االستراتيجية 14

المممممممممممممممممممجمممممممممال 
 التنظيمي

 في دليل تنظيمي اإلجراءات المتبعةوثق إدارة النادى ت   النادى اجراءاته في ادلة عمل تفصيليه.يوثق  3
اتخاذ إجراءات تسااااااااااااااعد في تحسااااااااااااين األداء  4

 التنظيمي.
تتخذ إدارة النادي إجراءات تسااااااااااااعد في تحساااااااااااين أداء 

 العاملين

الممممممممممممممممممممممممممموارد 
المؤسسية البعد 
األول )الممممممموارد 

 البشرية(

كوادر لجذب يتم ممارسااااااة عملية االسااااااتقطاب  5
 وكفاءات جديدة للنادى .

كوادر وكفاءات  لجذبيتم ممارساااااة عملية االساااااتقطاب 
 جديدة للعمل بالنادي

يعماال النااادى علي تقويااة روح االنتماااء وتعزيز  6
 الثقة بالنفس.

يعمااال الناااادى علي تقوياااة روح االنتمااااء وتعزيز الثقاااة 
 العاملينبالنفس لدى 

تشااااااااااااجع إدارة النااااادي العاااااملين على االبااااداع وتقااااديم  يقوم النادى برعاية األفكار الجديدة وتعززها. 11
 االقتراحات فيما يخص طريقة تنفيذ المهام المطلوية

الممممممممممممممممممممممممممموارد 
المؤسسية البعد 
األول )الممممممموارد 

 المالية(
6 

)مباااادأ  يتبع النااااادى المعااااايير المحاااااساااااااااااابيااااة
 الحيطااااااة والحااااااذر( -االسااااااااااااتحقاااااااق المعاااااادل

 واإلجراءات المالية الصحيحة
تتبع إدارة النادي المعايير المحاساابية واإلجراءات المالية 

 الصحيحة

االعمممممممممممممممممممممممم م 
 والع قات العامة

يؤدي النادى دوره في إيصال الصورة المرغوبة  1
 ألصحاب المصلحة.

المرغوبة تعمل إدارة النادى على إيصاااااااااااااال الصااااااااااااورة 
 للمستفدين.

يساااهل الوصاااول للمعلومات والبيانات الخاصاااة  3
 بالنادى من خالل الوسائل المختلفة.

 على  شاااااااااااافااافيااة في الحصااااااااااااولبالنااادي  تتعااامال إدارة 
 هاوتداول المعلومات
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( إلى العبارات التي أوصى السادة الخبراء بتعديل صياغتها في استبيان  2تشير نتائج الجدول )  
 القدرة المؤسسية باألندية الرياضية. 

الستجابات عينة  الثالثي %( على ميزان التقدير 100وافق السادة الخبراء بنسبة اتفاق بلغت ) -4
 ال أوافق= درجة واحدة".  –تين إلى حد ما= درج –" أوافق = ثالث درجات البحث 

لعرضها على العينة  (4مرفق )ووفق رأى الخبراء قام الباحث بتصميم االستبيان فى صورته المبدئية  -5
 االستطالعية.

 الدراسة االستطالعية :  -

قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية وذلك على عينة من مجتمع البحث ومن خارج العينة  
( فرد يمثلون مختلف األندية الرياضية عينة البحث 32األساسية وبلغ قوام عينة الدراسة االستطالعية )

م  وذلك للتأكد من صدق وثبات االستبيان 13/9/2018م  وحتى 3/9/2018وذلك في الفترة من 
 المستخدم قيد البحث.

  :ل ستبيان قيد البحثالمعام ت العلمية  -
 الصدق: -

استخدم الباحث حيث  صدق المحكمين وهما ،يجاد الصدقإلطريقتين  باستخدامقام الباحث 
في صورته األولية على مجموعة من السادة الخبراء  االستبيان المقترحعرض  ، من خاللصدق المحتوى

، ثم قام (1مرفق ) خبراء( 7المتخصصين في مجال اإلدارة الرياضية حيث بلغ عدد السادة الخبراء )
الباحث باستخدام صدق االتساق الداخلي، وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين العبارة ومجموع 
المحور الذي تنتمي إليه وذلك للتأكد من صدق العبارة، ثم مجموع كل بعد مع المجموع الكلي للمحور 

تبيان الكلي للتأكد الذي ينتمي الية البعد للتأكد من صدق االبعاد ، ثم مجموع كل محور مع مجموع االس
للتطبيق على العينة  (4مرفق )من صدق المحاور، وذلك بعد تصميم االستبيان في صورته المبدئية 

 االستطالعية.   
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(3جدول )  
باألندية الرياضية القدرة المؤسسية استبيان صدق االتساق الداخلى لعبارات  

32ن=   
معامل 
 االرتباط

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
معامل  العبارة الحسابى

 االرتباط
االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
معامل  العبارة الحسابى

 االرتباط
االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 العبارة الحسابى

 المحور األول "المجال االستراتيجي" 7 1.906 0.296 *0.769 2 1.719 0.457 *0.603
0.546* 0.671 1.469 3 0.724* 0.759 2.063 8 0.505* 0.474 2.031 1 
0.408* 0.672 1.500 4 0.290 0.504 1.938 9 0.593* 0.435 1.938 2 
0.214 0.581 1.281 5 0.728* 0.609 1.875 10 0.496* 0.508 2.000 3 
0.414* 0.893 1.906 6 0.738* 0.622 1.750 11 0.671* 0.336 1.875 4 
0.722* 0.751 1.625 7 0.479* 0.538 1.969 12 0.633* 0.457 1.719 5 
0.366* 0.609 1.625 8 0.293 0.508 1.750 13 0.717* 0.440 1.750 6 
 7 2.125 0.492 *0.429 2مج  23.719 3.846  9 1.469 0.761 *0.422
 8 1.969 0.400 *0.541 المحور الثالث "الموارد المؤسسية" مج ب 14.125 2.826 *0.604
 9 2.031 0.309 *0.554 البعد األول "الموارد البشرية" 3مج  3.884 34.594 
 10 1.781 0.420 *0.628 1 2.031 0.695 *0.423 المحور الرابع "االع م والع قات العامة"

0.435* 0.553 1.781 1 0.384* 0.491 1.781 2 0.466* 0.420 1.781 11 
0.606* 0.492 1.375 2 0.512* 0.369 1.844 3 0.628* 0.440 1.750 12 
0.500* 0.716 1.563 3 0.584* 0.421 1.875 4 0.486* 0.397 1.813 13 
0.660* 0.504 1.438 4 0.374* 0.492 1.875 5 0.462* 0.369 1.844 14 
0.456* 0.448 1.156 5 0.416* 0.440 1.750 6 0.162 0.296 1.906 15 
  1مج 28.313 3.326  7 1.844 0.515 *0.787 6 1.531 0.507 *0.792
 المحور الثاني "المجال التنظيمي"  8 1.719 0.581 *0.607 7 1.594 0.798 *0.366
0.085 0.492 1.375 8 0.758* 0.622 1.750 9 0.392* 0.499 1.594 1 
0.550* 0.457 1.281 9 0.460* 0.672 2.000 10 0.676* 0.492 1.625 2 
0.412* 0.568 1.500 10 0.497* 0.622 2.000 11 0.787* 0.369 1.844 3 
 4 1.938 0.246 *0.629 مج أ 20.469 3.131 *0.695 11 1.344 0.483 *0.501
 5 1.688 0.471 *0.680 البعد الثاني "الموارد المالية" 4مج  15.938 2.895 
    0.491* 0.671 1.531 1 0.760* 0.420 1.781 6 

 0,349هي  0,05*قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
اطية ذات دالله إحصائية بين العبارة ومجموع بإلى أنه توجد عالقة ارت( 3)تشير نتائج الجدول  

  .الرياضيةباألندية  القدرة المؤسسية استبيانإليه العبارة، مما يدل على صدق عبارات  يتنتم يالمحور الذ
( التي 15كما يتضح من الجدول انه توجد عالقة ارتباطية غير داله احصائيًا بين العبارة رقم ) 

، "المجال االستراتيجي"األول المحور " من  الخطة االستراتيجية قابلة للتعديل وفقاً للظروفنصت على " 
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" ، وتدفقها بين الوحدات اإلدارية بالنادييتم تبادل المعلومات ( التي نصت على "9والعبارة رقم )
" من يواكب النادي التطور التكنولوجي واي جديد في مجال عمله( التي نصت على "13والعبارة رقم )

يمتلك النادى سمعة طيبة في  ( التي نصت على "5والعبارة رقم ) ،" المجال التنظيمي" ثانيالمحور ال
، والعبارة رقم اني " الموارد المالية " للمحور الثالث "الموارد المؤسسية"" من البعد الثالماليةإدارة الموارد 

" من المحور يعد النادى ناجح في كسب قبول الجمهور المستهدف ودعمه ( التي نصت على "8)
ومجموع المحور أو البعد الذى تنتمى إليه العبارة ، مما يترتب عليه حذف  "االع م والع قات العامة " الرابع

 تلك العبارات من االستبيان في صورته النهائية.
مجموع بعدي المحور  اطية ذات دالله إحصائية بينبتوجد عالقة ارتكما يتضح من الجدول  

صدق بعدي المحور الثالث " الموارد الثالث " الموارد المؤسسية" والمجموع الكلي للمحور، مما يدل على 
 المؤسسية".   

( 4جدول )  
 باألندية الرياضية القدرة المؤسسية استبيانلمحاور  يصدق االتساق الداخل

32ن=   
 م المحور المتوسط الحسابى االنحراف المعيارى معامل االرتباط

 1 المجال االستراتيجي 28.313 3.326 *0.497
 2 المجال التنظيمي 23.719 3.846 *0.778
 3 الموارد المؤسسية  34.594 3.884 *0.793
 4 االعالم والعالقات العامة 15.938 2.895 *0.606
 مجموع االستبيان 102.563 9.483 

 0,349هي  0,05*قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية      
( إلى أنه توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية بين مجموع المحور 4تشير نتائج الجدول ) 

القدرة ، مما يدل على صدق محاور استبيان باألندية الرياضية القدرة المؤسسيةوالمجموع الكلى الستبيان 
 .باألندية الرياضية المؤسسية
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 الثبات:  -
  .Cronbach's Alpha الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ معامل حساب بقام الباحث 

(5جدول )  
 باستخدام معامل الفا كرونباخ القدرة المؤسسية باألندية الرياضيةاستبيان معامل ثبات 

32ن=   
معامل الفا 
 كرونباخ

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 م المحور الحسابى

 1 المجال االستراتيجي 26.406 3.291 *0.826
 2 المجال التنظيمي 20.031 3.623 *0.866
 الموارد البشرية  20.469 3.131 *0.730

 الموارد المالية  12.844 2.760 *0.562 3 الموارد المؤسسية
 مجموع المحور 33.313 4.060 *0.596
 4 االعالم والعالقات العامة 14.344 2.695 *0.670
 مجموع االستبيان 94.094 9.372 *0.840

 0,349هي  0,05*قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 
( مما يدل 0,866:  0,562إلى أن قيم معامالت الثبات تراوحت بين ) (5) تشير نتائج الجدول

 باستخدام معامل ألفا كرونباخ.  باألندية الرياضية القدرة المؤسسيةاستبيان على ثبات محاور 
 : ( 5مرفق ) الصورة النهائية لالستبيان -

قام الباحث بإعداد الصورة النهائية لالستبيان قيد البحث بعد حذف العبارات التى لم تحقق شروط 
 3)أوافق =  الستجابات عينة البحث وهو تقدير ثالثيقد استخدم الباحث مقياس المعامالت العلمية ، و 

 ، إلى حد ما = درجتين ، ال أوافق = درجة( .  درجات
 الدراسة األساسية:  -

 /12/ 27م  وحتى 5/9/2018قام الباحث بإجراء الدراسة األساسية للبحث فى الفترة من 
 م.2018

  املعاجلات اإلحصائية: -
أستخدم الباحث في إجراء المعالجات اإلحصائية الحاسب األلى باستخدام البرنامج اإلحصائي  
SPSS :واستخدم المعالجات التالية ، 

 لبيرسون.معامل االرتباط  -             االنحراف المعياري.  -              المتوسط الحسابي. -

 . 2اختبار كا -       النسب المئوية.التكرارات و  –           معامل الفا كرونباخ . -
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 عرض ومناقشة النتائج :  -
 (6) جدول

 القدرة المؤسسية باألندية الرياضية توصيف استجابات عينة البحث في استبيان
 ر األول " المجال االستراتيجي " محو ال

 397ن= 

 5,991هي  2بدرجة حرية  0,05" الجدولية عند مستوى معنوية  2* قيمة " كا
والمجموع التقديري  2( إلى التكرارات والنسب المئوية لالستجابات وقيمة كا6يشير جدول رقم )

القدرة  ستبيانال " المجال االستراتيجير األول " محو الوالوزن النسبي والترتيب لكل عبارة من عبارات 
  األندية الرياضية.  ب المؤسسية

 القدرة المؤسسية ستبيانال "المجال االستراتيجياألول "ر محو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 
 التي حققت أعلى وزن نسبي جاءت كالتالي: األندية الرياضية ب

 العبارة
  ال أوافق إلى حد ما   أوافق

 2كا
المجموع 
 التقديري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
1 43 10.83 133 33.50 221 55.67 119.718* 616 51.72% 14 
2 29 7.30 167 42.07 201 50.63 125.401* 622 52.23% 13 
3 69 17.38 294 74.06 34 8.56 300.882* 829 69.61% 7 
4 81 20.40 269 67.76 47 11.84 216.081* 828 69.52% 8 
5 72 18.14 283 71.28 42 10.58 260.710* 824 69.19% 9 
6 211 53.15 166 41.81 20 5.04 150.685* 985 82.70% 1 
7 194 48.87 179 45.09 24 6.05 133.879* 964 80.94% 2 
8 174 43.83 216 54.41 7 1.76 184.720* 961 80.69% 3 
9 110 27.71 285 71.79 2 0.50 308.257* 902 75.73% 5 
10 24 6.05 242 60.96 131 33.00 179.582* 687 57.68% 12 
11 99 24.94 263 66.25 35 8.82 209.008* 858 72.04% 6 
12 56 14.11 233 58.69 108 27.20 125.083* 742 62.30% 10 
13 165 41.56 204 51.39 28 7.05 129.134* 931 78.17% 4 
14 33 8.31 268 67.51 96 24.18 223.622* 731 61.38% 11 

  %68.85 11480 مجموع المحور
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" جاءت في يضع النادى رسالة طموحه ومحفزة للعاملين داخلها"( والتي نصت على 6العبارة رقم ) -
دالة احصائيا عند مستوى معنوية  2%( وجاءت قيمة كا 82,70الترتيب األول بوزن نسبي بلغ )

 . أوافق( وفي اتجاه االستجابة 0,05)
مكانية التطبيق( والتي نصت على " 7العبارة رقم ) - " جاءت في تتميز أهداف النادي بالوضوح وا 

دالة احصائيا عند مستوى معنوية  2%( وجاءت قيمة كا 80,94الترتيب الثاني بوزن نسبي بلغ )
 أوافق.ستجابة ( وفي اتجاه اال0,05)
" جاءت في الترتيب الثالث  تتطابق اهداف النادى مع رسالته( والتي نصت على " 8العبارة رقم ) -

( وفي اتجاه 0,05دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) 2%( وجاءت قيمة كا 80,69بوزن نسبي بلغ )
  إلى حد ما.االستجابة 

 القدرة المؤسسية ستبيانال "المجال االستراتيجيألول "ار محو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 
 التي حققت أقل وزن نسبي جاءت كالتالي:  األندية الرياضيةب
يتم تقسيم الخطة االستراتيجية لخطط تنفيذية تسهل علي ( والتي نصت على " 10العبارة رقم ) -

%(  57,68بوزن نسبي بلغ ) الثاني عشر" جاءت في الترتيب اإلدارات المختلفة عملية التطبيق
 .إلى حد ما( وفي اتجاه االستجابة 0,05دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) 2وجاءت قيمة كا

" يتم اشراك العاملين في النادى في اعداد الخطة االستراتيجية( والتي نصت على " 2العبارة رقم ) -
دالة احصائيا عند  2قيمة كا %( وجاءت 52,23بوزن نسبي بلغ ) ثالث عشرجاءت في الترتيب ال

 ال أوافق.( وفي اتجاه االستجابة 0,05مستوى معنوية )
" جاءت في يمتلك النادى خطة استراتيجية مكتوبة ومعتمدة( والتي نصت على "1العبارة رقم ) -

دالة احصائيا عند مستوى معنوية  2%( وجاءت قيمة كا 51,72بوزن نسبي بلغ ) لرابع عشرالترتيب ا
 ال أوافق.وفي اتجاه االستجابة  (0,05)
ويرى الباحثان أن عبارات المجال االستراتيجي في بناء القدرة المؤسسية جاءت بهذا الترتيب   

نظرًا أهمية وضوح رسالة أي مؤسسة كما يجب أن تكون رسالة طموحة للنهوض بالمؤسسة مستقباًل 
عاملين بالنادي لتطوير أدائهم وسرعة ، وأن تكون محفزة للعاملين بها، وذلك من أجل شحن همم ال

أدائهم لألعمال التي يقومون بها بالنادي مما يساعد في تنفيذ الخطط االستراتيجية للنادي ، كما جاءت 
العبارة الثانية وهى األهداف الخاصة بالنادي الرياضي حيث يجب أن تتميز بالوضوح وقابليتها للتطبيق 

ير والتعديل وفقًا للظروف التي قد يوجهها النادي ، حيث تعد كما يجب أن تكون مرنة وقابلة للتغ
األهداف الخاصة بالمؤسسة هي الركيزة األساسية في المجال االستراتيجي الي مؤسسة للنهوض 
بكفاءتها وتطويرها في المستقبل ، وحتى يصبح المجال االستراتيجي ذو جدوى في النهوض بالنادى 

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


 
 (1جملد خاص باملؤمتر العلمي الدولي األول " الرتبية البدنية والرياضة من الكفاية اىل الكفاءة " )العدد 

  2019/  4/  18:  17خالل الفرتة من  -كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 50 

 

ISSN : : 2636-3860  

الرياضةمجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم   

 

مع رسالة النادي وهو ما ظهر في استجابات عينة البحث على فيجب أن تكون األهداف متطابقة 
صياغة الرؤية المستقبلية واالهداف استجابات محور المجال االستراتيجي ، مما يساعد النادي على  

شراك أصحاب المصالح او العالقة سواء داخل او خارج النادي في  المنشودة، والتأثير المجتمعي، وا 
 دعم جهود التغيير. 

 درويش ، محمد صبحى حسانين نكمال الدين عبد الرحمتفق هذه النتائج مع ما ذكره وت  
م( في الرسالة مهمة إلبراز رؤية المؤسسة لذاتها ا وكيف تتمنى أن تراها الجماهير المتنوعة 2004)

، هذا ويجب على أية خطة استراتيجية بجب أن تكون متوافقة مع المهمة المشتركة ورؤية اإلدارة 
م والمعتقدات وأعضاء المؤسسة والعاملين ، والخطوة األولى المهمة هي المشاركة في التوقعات والقي

، وكذلك أن يكون هناك إدراك ضمني ألغراض المؤسسة ولدورها ، وأن يتم تطوير بيان لمهمة 
المؤسسة يتفق عليه الجميع بحيق يكون قاباًل للتدعيم بحماس وموجهًا لمجهودات التخطيط المستقبلي. 

(7  :151  ) 
 (7) جدول

 سسية باألندية الرياضيةالقدرة المؤ  توصيف استجابات عينة البحث في استبيان
 ر الثاني " المجال التنظيمي " محو ال

 397ن= 

 5,991هى   2بدرجة حرية  3,841هى  1بدرجة حرية  0,05" الجدولية عند مستوى معنوية  2* قيمة " كا

 العبارة
  ال أوافق إلى حد ما   أوافق

المجموع  2كا
 التقديرى

الوزن 
 النسبى

 الترتيب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

1 204 51.39 176 44.33 17 4.28 153.738* 981 82.37% 4 
2 296 74.56 96 24.18 5 1.26 334.917* 1085 91.10% 1 
3 188 47.36 196 49.37 13 3.27 161.657* 969 81.36% 5 
4 204 51.39 189 47.61 4 1.01 187.531* 994 83.46% 2 
5 38 9.57 62 15.62 297 74.81 309.526* 535 44.92% 11 
6 69 17.38 320 80.60 8 2.02 413.264* 855 71.79% 8 
7 196 49.37 201 50.63 0 0.00 198.594* 990 83.12% 3 
8 74 18.64 186 46.85 137 34.51 47.642* 731 61.38% 9 
9 182 45.84 208 52.39 7 1.76 180.610* 969 81.36% 5 
10 124 31.23 234 58.94 39 9.82 144.458* 879 73.80% 7 
11 37 9.32 148 37.28 212 53.40 118.494* 619 51.97% 10 

  %73.33 9607 مجموع المحور
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والمجموع التقديري  2( إلى التكرارات والنسب المئوية لالستجابات وقيمة كا7يشير جدول رقم )
 القدرة المؤسسية ستبيانال "المجال التنظيمي" ثانير المحو الوالوزن النسبي والترتيب لكل عبارة من عبارات 

  األندية الرياضية.  ب
 القدرة المؤسسية ستبيانال "المجال التنظيمي" ثانير المحو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 

 التي حققت أعلى وزن نسبي جاءت كالتالي: األندية الرياضية ب
" جاءت في الترتيب يمتلك النادى لوائح منظمة للعملية اإلدارية"( والتي نصت على 2العبارة رقم ) -

( وفي 0,05دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) 2%( وجاءت قيمة كا 91,10األول بوزن نسبي بلغ )
  .أوافقاتجاه االستجابة 

" تتخذ إدارة النادي إجراءات تساعد في تحسين أداء العاملين( والتي نصت على "4العبارة رقم ) -
دالة احصائيا عند مستوى  2%( وجاءت قيمة كا 83,46جاءت في الترتيب الثاني بوزن نسبي بلغ )

 أوافق.( وفي اتجاه االستجابة 0,05معنوية )
يمتلك النادي العاملين ذوي المهارات الكافية لتنفيذ االعمال ( والتي نصت على "7العبارة رقم ) -

دالة احصائيا  2%( وجاءت قيمة كا 83,12" جاءت في الترتيب الثالث بوزن نسبي بلغ )والوظائف
  إلى حد ما.( وفي اتجاه االستجابة 0,05عند مستوى معنوية )

 القدرة المؤسسية ستبيانال "ميالمجال التنظي" ثانيالر محو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 
 التي حققت أقل وزن نسبي جاءت كالتالي:  األندية الرياضيةب
" توفر إدارة النادي التجهيزات المناسبة إلتمام االعمال اإلدارية( والتي نصت على "8العبارة رقم ) -

دالة احصائيا عند مستوى  2%( وجاءت قيمة كا 61,38بوزن نسبي بلغ ) التاسعجاءت في الترتيب 
 .إلى حد ما( وفي اتجاه االستجابة 0,05معنوية )

تتاح الفرصة للعاملين للتعبير عن مشاعرهم واحاسيسهم ( والتي نصت على "11العبارة رقم ) -
 2%( وجاءت قيمة كا 51,97بوزن نسبي بلغ ) العاشر" جاءت في الترتيب وعواطفهم تجاه النادى
 ال أوافق.( وفي اتجاه االستجابة 0,05توى معنوية )دالة احصائيا عند مس

" يتم االستعانة بخبراء واستشاريين في مجال التطوير التنظيمي( والتي نصت على "5العبارة رقم ) -
دالة احصائيا عند  2%( وجاءت قيمة كا 44,92بوزن نسبي بلغ ) الحادي عشرجاءت في الترتيب 
 ال أوافق.( وفي اتجاه االستجابة 0,05مستوى معنوية )

ويرى الباحثان أن عبارات استبيان القدرة المؤسسية في محور المجال التنظيمي جاءت بهذا 
الترتيب حيث أن أي مؤسسة رياضية تفرض عليها الجهات اإلدارية أن تكون لديها لوائح تنظيمية 

ا تشمل الهيكل التنظيمي الداخلي للنادي ، واللوائح المالية واإلدارية التي تنظم العمل للعمليات اإلدارية به

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


 
 (1جملد خاص باملؤمتر العلمي الدولي األول " الرتبية البدنية والرياضة من الكفاية اىل الكفاءة " )العدد 

  2019/  4/  18:  17خالل الفرتة من  -كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 52 

 

ISSN : : 2636-3860  

الرياضةمجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم   

 

باألندية ، وكذلك التوصيف الوظيفي للعاملين بالنادي توضح الواجبات المطلوبة من العاملين ، كما نجد 
لين وتشجعهم على أن إدارة النادي والمتمثلة في اإلدارة العليا تعمل على وضع أليات ونظم تحفز العام

تطوير األداء اإلداري بالنادي منها المكافآت المادية والتقدير المعنوي ونظام الترقيات وزيادة الرواتب 
للعاملين األكفاء ، كما نجد أن إدارة النادي تعمل على استمرار علم العاملين ذوى المهارات الالزمة 

 االعمال المطلوبة منهم.  زإلنجا
دي تعمل على وضوح عمليات التخطيط التي تتيح للمؤسسة االستفادة من كما أن إدارة النا

العاملين بها، وبما تتفق مع التطبيق العملي إلمكانات وموارد النادي، كما تتيح اإلدارة العليا للنادي تقويم 
العاملين بالنادي بشكل دقيق ومستمر على مدار العام وحل المشكالت التي قد يتعرض لها النادي، 

 التأثير المتحقق.متابعة والتقويم التنظيمي بهدف تقييم األداء و المستمرة الرقابة لك تقوم اإلدارة العليا بكذ
م( في أن 2014) ناجى أسماعيل حامد، محمد إبراهيم مغاوىوتتفق هذه النتائج مع ما ذكره   

التطوير التنظيمي هو استجابة ونتيجة طبيعية للتغير الذي يحدث على التنظيميات، والقدرة على التكيف 
 واالستجابة ، وهو يهدف إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها : 

 تحقيق درجة عالية من التعاون.   -    االرتقاء بمستوى األداء.  -
 ايجاد توازن مع البيئة المحيطة.  -    التجديد في مكان العمل.  -
 (109، 108:  11تحديث وتطوير أنماط السلوك في المنظمات. ) -

 (8) جدول
 القدرة المؤسسية باألندية الرياضية توصيف استجابات عينة البحث في استبيان

 ر الثالث " الموارد المؤسسية " البعد األول "الموارد البشرية" محو ال
 397ن= 

 العبارة
  ال أوافق إلى حد ما   أوافق

 2كا
المجموع 
 التقديرى

الوزن 
 النسبى

 الترتيب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

1 152 38.29 0 0.00 245 61.71 231.179* 701 58.86% 6 
2 64 16.12 126 31.74 207 52.14 77.718* 651 54.66% 9 
3 21 5.29 179 45.09 197 49.62 141.723* 618 51.89% 11 
4 145 36.52 236 59.45 16 4.03 184.690* 923 77.50% 3 
5 68 17.13 129 32.49 200 50.38 65.960* 662 55.58% 7 
6 189 47.61 199 50.13 9 2.27 172.796* 974 81.78% 1 
7 176 44.33 199 50.13 22 5.54 139.985* 948 79.60% 2 
8 146 36.78 43 10.83 208 52.39 104.982* 732 61.46% 5 
9 102 25.69 198 49.87 97 24.43 48.972* 799 67.09% 4 
10 64 16.12 129 32.49 204 51.39 74.181* 654 54.91% 8 
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 العبارة
  ال أوافق إلى حد ما   أوافق

 2كا
المجموع 
 التقديرى

الوزن 
 النسبى

 الترتيب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

11 51 12.85 121 30.48 225 56.68 115.849* 620 52.06% 10 
  %63.22 8282 مجموع البعد

 5,991هى   2بدرجة حرية ،  3,841هى  1بدرجة حرية  0,05" الجدولية عند مستوى معنوية  2* قيمة " كا
والمجموع التقديري  2( إلى التكرارات والنسب المئوية لالستجابات وقيمة كا8يشير جدول رقم )

البعد األول "الموارد  " الموارد المؤسسية"  ثالثالوالوزن النسبي والترتيب لكل عبارة من عبارات المحور 
  األندية الرياضية.  ب القدرة المؤسسية ستبيانالبشرية" ال

البعد األول "الموارد  " الموارد المؤسسية"  ثالثر المحو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 
 التي حققت أعلى وزن نسبي جاءت كالتالي: األندية الرياضية ب القدرة المؤسسية ستبيانالبشرية" ال

يعمل النادى علي تقوية روح االنتماء وتعزيز الثقة بالنفس لدى  "( والتي نصت على 6العبارة رقم ) -
دالة احصائيا عند  2%( وجاءت قيمة كا 81,78" جاءت في الترتيب األول بوزن نسبي بلغ )العاملين

 . إلى حد ما( وفي اتجاه االستجابة 0,05مستوى معنوية )
" يمتلك النادى سياسات تحدد ص حيات ومسؤوليات كل وظيفة( والتي نصت على "7العبارة رقم ) -

د مستوى دالة احصائيا عن 2%( وجاءت قيمة كا 79,60جاءت في الترتيب الثاني بوزن نسبي بلغ )
 إلى حد ما.( وفي اتجاه االستجابة 0,05معنوية )

" جاءت في الترتيب الثالث يتم تحفيز العاملين للقيام بواجباتهم( والتي نصت على "4العبارة رقم ) -
( وفي اتجاه 0,05دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) 2%( وجاءت قيمة كا 77,50بوزن نسبي بلغ )

  إلى حد ما.االستجابة 
البعد األول "الموارد  " الموارد المؤسسية"  ثالثالر محو الا يتضح من الجدول أن عبارات كم
 التي حققت أقل وزن نسبي جاءت كالتالي:  األندية الرياضيةب القدرة المؤسسية ستبيانالبشرية" ال

" جاءت في الترتيب يمتلك النادى موارد بشرية تلبي احتياجاته( والتي نصت على "2العبارة رقم ) -
( 0,05دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) 2%( وجاءت قيمة كا 54,66بوزن نسبي بلغ ) التاسع

 .ال أوافقوفي اتجاه االستجابة 
تشجع إدارة النادي العاملين على االبداع وتقديم االقتراحات ( والتي نصت على "11العبارة رقم ) -

%(  52,06بوزن نسبي بلغ ) العاشر" جاءت في الترتيب يةفيما يخص طريقة تنفيذ المهام المطلو 
 ال أوافق.( وفي اتجاه االستجابة 0,05دالة احصائيا عند مستوى معنوية ) 2وجاءت قيمة كا
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" يتوافر لدي النادى خطة تدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية( والتي نصت على "3العبارة رقم ) -
دالة احصائيا عند  2%( وجاءت قيمة كا 51,89نسبي بلغ ) بوزن الحادي عشرجاءت في الترتيب 
 ال أوافق.( وفي اتجاه االستجابة 0,05مستوى معنوية )

 (9) جدول
 القدرة المؤسسية باألندية الرياضية توصيف استجابات عينة البحث في استبيان

 ر الثالث " الموارد المؤسسية " البعد الثاني "الموارد المالية" محو ال
 397ن= 

 5,991هى   2بدرجة حرية ،  3,841هى  1بدرجة حرية  0,05" الجدولية عند مستوى معنوية  2* قيمة " كا
والمجموع التقديري  2( إلى التكرارات والنسب المئوية لالستجابات وقيمة كا9رقم )يشير جدول 

البعد الثاني "الموارد  " الموارد المؤسسية"  ثالثالوالوزن النسبي والترتيب لكل عبارة من عبارات المحور 
  األندية الرياضية.  ب القدرة المؤسسية ستبيانالمالية" ال

البعد الثاني "الموارد  " الموارد المؤسسية"  ثالثر المحو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 
 التي حققت أعلى وزن نسبي جاءت كالتالي: األندية الرياضية ب القدرة المؤسسية ستبيانالمالية" ال

" جاءت في لبقائهاتسعي إدارة النادى لتوفير التمويل ال زم "( والتي نصت على 1العبارة رقم ) -
دالة احصائيا عند مستوى معنوية  2%( وجاءت قيمة كا 91,52الترتيب األول بوزن نسبي بلغ )

 . أوافق( وفي اتجاه االستجابة 0,05)
" تتبع إدارة النادي المعايير المحاسبية واإلجراءات المالية الصحيحة( والتي نصت على "5العبارة رقم ) -

دالة احصائيا عند مستوى  2%( وجاءت قيمة كا 86,23بوزن نسبي بلغ )جاءت في الترتيب الثاني 
 .أوافق( وفي اتجاه االستجابة 0,05معنوية )

 العبارة
  ال أوافق إلى حد ما   أوافق

المجموع  2كا
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

1 296 74.56 101 25.44 0 0.00 342.171* 1090 91.52% 1 
2 64 16.12 93 23.43 240 60.45 134.574* 618 51.89% 7 
3 165 41.56 189 47.61 43 10.83 92.635* 916 76.91% 4 
4 176 44.33 197 49.62 24 6.05 134.695* 946 79.43% 3 
5 233 58.69 164 41.31 0 0.00 216.489* 1027 86.23% 2 
6 39 9.82 124 31.23 234 58.94 144.458* 599 50.29% 8 
7 94 23.68 165 41.56 138 34.76 19.411* 750 62.97% 5 
8 109 27.46 92 23.17 196 49.37 47.038* 707 59.36% 6 

  %69.83 6653 مجموع البعد
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الموارد البشرية  الموارد المالية 

" تضع إدارة النادى لوائح ضابطة الستخدام المواردها المالية( والتي نصت على "4العبارة رقم ) -
الة احصائيا عند مستوى د 2%( وجاءت قيمة كا 79,43جاءت في الترتيب الثالث بوزن نسبي بلغ )

  إلى حد ما.( وفي اتجاه االستجابة 0,05معنوية )
البعد الثاني "الموارد  " الموارد المؤسسية"  ثالثالر محو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 

 التي حققت أقل وزن نسبي جاءت كالتالي:  األندية الرياضيةب القدرة المؤسسية ستبيانالمالية" ال
" جاءت في يوجد بالنادى نظام إلكتروني إلدارة العمليات المالية( والتي نصت على "8العبارة رقم ) -

دالة احصائيا عند مستوى معنوية  2%( وجاءت قيمة كا 59,36بوزن نسبي بلغ ) السادسالترتيب 
 .ال أوافق( وفي اتجاه االستجابة 0,05)
" يمتلك النادى وحدة متخصصة في دراسة وتنفيذ المشروعات( والتي نصت على "2العبارة رقم ) -

دالة احصائيا عند مستوى  2%( وجاءت قيمة كا 51,89بوزن نسبي بلغ ) السابعجاءت في الترتيب 
 ال أوافق.اتجاه االستجابة ( وفي 0,05معنوية )

" جاءت في تلتزم إدارة النادى بالشفافية تداول وتدفق المعلومات( والتي نصت على "6العبارة رقم ) -
دالة احصائيا عند مستوى معنوية  2%( وجاءت قيمة كا 50,29بوزن نسبي بلغ ) الثامنالترتيب 

 ال أوافق.( وفي اتجاه االستجابة 0,05)
 ( 10 جدول )

 " الموارد المؤسسية " بعدي المحور الثالث عينة البحث على تتوصيف استجابا
    باألندية الرياضية القدرة المؤسسيةالستبيان  

 397ن=        

 

 

 

 

 

 
 
 

 (1شكل )
 الستبيان القدرة المؤسسية باألندية الرياضية الوزن النسبي لبعدي المحور الثالث "الموارد المؤسسية"

 الترتيب الوزن النسبي المجموع التقديري البعد  م
 2 %63.22 8282 الموارد البشرية  1
 1 %69.83 6653 الموارد المالية  2

محورمجموع ال  14935 %66.00  
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المحور لبعدي لتقديري والوزن النسبي والترتيب المجموع ا (1وشكل ) (10) يتضح من الجدول
الموارد المالية " ، حيث جاء بعد الستبيان القدرة المؤسسية باألندية الرياضية" الموارد المؤسسية "  الثالث

" في الترتيب الثاني بوزن  الموارد البشرية " بعده ي%(، يل 69,83" في الترتيب األول بوزن نسبي بلغ )
 .  %( 63,22نسبي بلغ )

ويرى الباحثان أن محور الموارد المؤسسية جاء بهذا الترتيب حيث أن الموارد المالية جاءت في 
داخل  المرصودة هي القادرة على دفع عجلة التغيير والتطويرالترتيب األول حيث أن الموارد المالية 

ت صنع واتخاذ القرار توظيف النظم المناسبة لتخطيط الموارد المتاحة، واالستفادة منها في عملياالنادي و 
داخل النادي ، كما يمكن من خالل تطوير االستثمار داخل النادي وصنع وسائل جاذبة جديدة للمستفيدين 
من الخدمات التي يقدمها النادي ، كما جاء بعد الموارد البشرية في الترتيب الثاني حيث أن الموارد 

التحفيز ، ويقوم العاملين بأداء دورهم المنوط لهم المالية هي التي تشجع المعاملين بالنادي على العمل و 
بعد توفير االحتياجات المالية لهم ، ويرتبط عمل الموارد البشرية بالمعلومات والمهارات التي يمتلكها 
العاملين داخل النادي، ولكى يحقق العاملين بالنادي أعلى كفاءة البد من دعم أداء فرق العمل وصواًل 

ألداء التي تتكامل مع توجيهات التطوير االستراتيجي للنادي، وذلك من خالل وضع الي اعلي مستويات ا
الرجل المناسب في المكان المناسب ، وكذلك تطوير أداء العاملين عبر االستثمار في التدريب، والتنمية 

وير المهنية، وكذلك تقييم، ومكافأة األداء الفردي والجماعي في إطار فريق ، ويجب أن يتم دعم وتط
 إقامة العالقات الفعالة بين العاملين وتقدير المتميزين في أداء أعمالهم . 

: خالل من يتحقق دارياإل األداء أنم( 2006" ) على السلميوتتفق هذه النتائج مع ما ذكره "
 المعلومات،) والتكنولوجيا ،(والمالية المادية الموارد (واألموال والمواد، واآلالت، واألجهزة، البشرية، الموارد

 هيكل ل:خال من يتحدد تنظيمي إطار في يتحقق العناصر لهذه األداء هذا أن كما ،) الطرق األساليب،
جراءات، ونظم، وقواعد، وسياسات، تنظيمي،  فهو خدمات أو سلع إنتاج إلى متجها األداء كان وسواء وا 

 (64:  4. )والمنافسين المستفيدين بعنصريه السوق عن باتجاهه النهاية في يخرج ال
 كمال الدين عبد الرحمن درويش، ومحمد صبحي حسانينوتتفق هذه النتائج مع ما ذكره  

م( في أنه من الضروري هناك تحكم في الموارد المالية حتى ال تسوء العواقب ، حيث  أن خطر 2004)
 (27:  6ارث . )اإلسراف في اإلنفاق والتحكم فيه قد يودي إلى حدوث كو 
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 (11) جدول
 القدرة المؤسسية باألندية الرياضية توصيف استجابات عينة البحث في استبيان

 ر الرابع " االع م والع قات العامة " محو ال
 397ن= 

 5,991هى   2بدرجة حرية ،  3,841هى  1بدرجة حرية  0,05" الجدولية عند مستوى معنوية  2* قيمة " كا
والمجموع التقديري  2( إلى التكرارات والنسب المئوية لالستجابات وقيمة كا11يشير جدول رقم )

القدرة  ستبيانال" االعالم والعالقات العامة"  رابعر المحو الوالوزن النسبي والترتيب لكل عبارة من عبارات 
  األندية الرياضية.  ب المؤسسية

القدرة  ستبيانال "االعالم والعالقات العامة" رابعر المحو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 
 التي حققت أعلى وزن نسبي جاءت كالتالي: األندية الرياضية ب المؤسسية

يحافظ النادى بشكل عام علي ع قات حسنة مع مؤسسات اخري "( والتي نصت على 8العبارة رقم ) -
دالة  2%( وجاءت قيمة كا 89,92" جاءت في الترتيب األول بوزن نسبي بلغ ))حكومية، أهلية(

 . أوافق( وفي اتجاه االستجابة 0,05احصائيا عند مستوى معنوية )
تقدم إدارة النادي معلومات كافيه للجمهور الداخلي والخارجي ( والتي نصت على "5العبارة رقم ) -

%( وجاءت قيمة  79,01" جاءت في الترتيب الثاني بوزن نسبي بلغ )لتكوين رأي عام عن النادى
 إلى حد ما.( وفي اتجاه االستجابة 0,05عند مستوى معنوية ) دالة احصائيا 2كا

 العبارة
  ال أوافق إلى حد ما   أوافق

 2كا
المجموع 
 التقديري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
1 74 18.64 266 67.00 57 14.36 203.612* 811 68.09% 4 
2 92 23.17 197 49.62 108 27.20 48.368* 778 65.32% 5 
3 36 9.07 142 35.77 219 55.16 127.592* 611 51.30% 9 
4 143 36.02 243 61.21 11 2.77 204.655* 926 77.75% 3 
5 175 44.08 194 48.87 28 7.05 124.751* 941 79.01% 2 
6 151 38.04 55 13.85 191 48.11 73.834* 754 63.31% 6 
7 91 22.92 143 36.02 163 41.06 20.877* 722 60.62% 7 
8 296 74.56 82 20.65 19 4.79 318.625* 1071 89.92% 1 
9 30 7.56 229 57.68 138 34.76 149.990* 686 57.60% 8 
10 104 26.20 0 0.00 293 73.80 333.466* 605 50.80% 10 

  %66.37 7905 مجموع المحور
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يمتلك النادى سياسة واضحة ألنشاء ع قات سليمة ومتفاهمة ( والتي نصت على "4العبارة رقم ) -
 2%( وجاءت قيمة كا 77,75" جاءت في الترتيب الثالث بوزن نسبي بلغ )مع مختلف المؤسسات

  إلى حد ما.( وفي اتجاه االستجابة 0,05دالة احصائيا عند مستوى معنوية )
القدرة  ستبياناالعالم والعالقات العامة" ال" رابعالر محو الكما يتضح من الجدول أن عبارات 

 التي حققت أقل وزن نسبي جاءت كالتالي:  األندية الرياضيةب المؤسسية
لتقوية الع قات مع المؤسسات تمتلك إدارة النادى خطة واضحة ( والتي نصت على "9العبارة رقم ) -

دالة  2%( وجاءت قيمة كا 57,60بوزن نسبي بلغ )الثامن " جاءت في الترتيب اخري في المجتمع
 .إلى حد ما( وفي اتجاه االستجابة 0,05احصائيا عند مستوى معنوية )

المعلومات تتعامل إدارة النادي بشفافية في الحصول على ( والتي نصت على "3العبارة رقم ) -
دالة احصائيا  2%( وجاءت قيمة كا 51,30بوزن نسبي بلغ )التاسع " جاءت في الترتيب وتداولها

 ال أوافق.( وفي اتجاه االستجابة 0,05عند مستوى معنوية )
يمتلك النادى معلومات كافية )قاعدة بيانات( عن غيرها من ( والتي نصت على "10العبارة رقم ) -

دالة احصائيا  2%( وجاءت قيمة كا 50,80بوزن نسبي بلغ )العاشر لترتيب " جاءت في االمؤسسات
 ال أوافق.( وفي اتجاه االستجابة 0,05عند مستوى معنوية )

ويرى الباحثان أن محور االعالم والعالقات العامة جاء بهذا الترتيب حيث أن المؤسسات  
مع المؤسسات الحكومية المختلفة لذى  الرياضية وخاصة األندية الرياضية يتعامل بشكل دائم ومستمر

يعمل على توطيد العالقات بين النادي والمؤسسات الحكومية المختلفة مثل وزارة الشباب والرياضة 
ومديراتها المختلفة، كما يتعامل النادي مع المؤسسات األهلية المختلفة مثل االتحادات الرياضية حيث 

المختلفة مع االتحادات واالشتراك في األنشطة التي ينفذها  يرتبط النادي في تنفيذ األنشطة الرياضية
وعادة ما يتضمن ذلك القيام بأنشطة متنوعة في التخطيط، والتطبيق، والرقابة علي االتحادات المختلفة ، 

 . إقامة الشبكات والشراكات المجتمعية مع المؤسسات األخرى داخليًا، وخارجيًا علي حد سواء
م( 2004) حسانين صبحيدرويش، محمد  نكمال الدين عبد الرحموتتفق هذه النتائج ما ذكره   

في أن المعرفة واإللمام باالتصال الشخصي واالتصال الجماهيري مسألة شديدة األهمية بالنسبة 
للمؤسسات الرياضية، وعلى ذلك فمديرو المؤسسات الرياضية أيًا كان نوعها وهدفها ال يسطعون أن 

ققوا النجاح المنشود إال إذا كانوا على المام وتفهم كامل لجميع أساليب االتصال الشخصي واالتصال يح
 (    147: 8الجماهيري. )
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 ( 12 جدول )
 المحاور والمجموع الكلي الستبيان عينة البحث على تتوصيف استجابا

    القدرة المؤسسية باألندية الرياضية
 397ن=        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2شكل )
 النسبي لمحاور استبيان القدرة المؤسسية باألندية الرياضيةالوزن 

القدرة  ستبياناللتقديري والوزن النسبي والترتيب المجموع ا (2وشكل ) ( 12 ) يتضح من الجدول
" في الترتيب األول بوزن نسبي بلغ المجال التنظيمي"، حيث جاء محور  باألندية الرياضيةالمؤسسية 

، ثم  %( 68,85" في الترتيب الثاني بوزن نسبي بلغ )المجال االستراتيجي" محوره ي%(، يل 73,33)
 ، وأخيرًا محور %( 66,37بوزن نسبي بلغ ) الث" في الترتيب الثاالعالم والعالقات العامة" محور

 . %( 66,00بوزن نسبي بلغ ) رابع" في الترتيب الالموارد المؤسسية"
محاور استبيان القدرة المؤسسية جاء بهذا الشكل حيث أنه عند بناء ويرى الباحثان أن ترتيب 

الموارد التنظيمية المطلوبة لبناء القدرات المؤسسية،  القدرة المؤسسية باألندية الرياضية يجب أن تتوافر
واالستعداد التنظيمي للمشاركة الفاعلة في جهود ومبادرات بناء القدرات المؤسسية ، ثم وضع الخطط 

تراتيجية للتطوير المؤسسي ، وصياغة رؤية تنظيمية واضحة المعالم، إضافة الي تحديد الرسالة االس

 الترتيب الوزن النسبي المجموع التقديري المحور م
 2 %68.85 11480 المجال االستراتيجي 1
 1 73.33% 9607 المجال التنظيمي 2
 4 66.00% 14935 الموارد المؤسسية  3
 3 %66.37 7905 االعالم والعالقات العامة 4

ستبيانمجموع اال  43927 %68.30  

62

64

66

68

70

72

74

المجال 
االستراتيجي

المجال التنظيمي الموارد المؤسسية االعالم والعالقات
العامة
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والقيم األساسية الموجهة لمنظومة العمل المؤسسي ، يلى ذلك مد جسور عالقات التعاون والشراكة مع 
ة قادرة على االرتقاء ، ويأتي هذا مع وجود موارد مالية وبشري المؤسسات األخرى المناظرة داخليًا وخارجياً 

 بالنادييؤدي  بالمؤسسة لديها الخبرات الكافية ، والموارد واألدوات الالزمة لبناء القدرات المؤسسية ، مما
 . الي الوصول الي المستوي المطلوب من الكفاءة والفاعلية

مCaillods & De Grauwe  (2006 )كممايلودس ودي جراويويتفق هاااذا مع ماااا ذكره  
القدرات المؤساااساااية " بأنها اساااتعدادات وقدرات االفراد، والجماعات، والمؤساااساااة ككل علي إدارة شاااؤونها 

 ( 2:  13)بنجاح. 
ان مصطلح بناء  مSilimperi et all.. (2007) سيليمبري واخرونكما يتفق مع ما ذكره 

ؤسسة بهدف ضمان تمتع العاملين القدرات المؤسسية يشير الي العمليات المستمرة التي تقوم بها الم
بالمعرفة والمهارات الفنية، واإلدارية، والقيادية الالزمة لتمكينهم من االضطالع بمسئولياتهم، فضال عن 
تحديد متي وكيف يمكنهم االستفادة من توظيف هذه المهارات علي افضل نحو ممكن لتحقيق اهداف 

 ( 71: 18المؤسسة. )
عادل ، ( 10)م( 2018) محمود عبد الحافظ احمدتوصل إليه كل من وتتفق هذه النتائج مع ما  

 أيمن رمضان أحمد، ( 9) م( 2012)  محمد محروس شحاتة، ( 3)م( 2016) مصطفى كمال
 ..Matthews et all ماثيوز واخرون، "  ( 5)م( 2009) كريمة عيد كامل، ( 2) م(2011)

 Malone مالوني( ، 20م( )2011) .Wallace Hulecki, L  واالس هوليكي  ، (16( )م2011)

P.R. (2010)بيال( ، 15) م Beal, G.  (2010( )حيث توصلوا إلى قياس مستويات 12م ، )
 القدرات المؤسسية في المؤسسات المختلفة وما المطلوب لبناء القدرة المؤسسية من منظور متكامل . 

ما هو واقع القدرة وبذلك يكون الباحثان قد أجابا على التساؤل األول للبحث والذى ينص على " 
 ؟ " .  ثالمؤسسية باالندية الرياضية قيد البح

 وقد توصل الباحثان إلى ألية مقترحة للقدرة المؤسسية باألندية الرياضية وهى : 
 خالل من وذلك المتعددة البيئية المتغيرات لمواكبة المستمر التطوير إلى األندية الرياضية تحتاج

دخال إجراء طريق عن ذلك ويكون التنظيمية، األفكار في النظر إعادة  جوهرية موضوعية تعديالت وا 
 اعتبار مع المطلوبة والفاعلية الكفاءة تحقيق لها يضمن بما لها، الحالية التنظيمات في سطحية وليست

نما ذاته، حد في غاية ليس التنظيم إعادة أن وبناء القدرات  المرجوة األهداف لتحقيق وسيلة هو وا 
 المؤسسية. 
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وسوف يقوم الباحثان بعرض الرياضية  للقدرة المؤسسية باألندية آليةوقد قام الباحثان بإعداد 
هذه األلية، حيث اعتمد الباحثان في إعداد هذه االلية في محاولة منهما لتدعيم القدرة المؤسسية باألندية 

 . بعيد الرياضية لما لهذا األسلوب من نتائج إيجابية ومثمرة على المدى القريب وال

لقد قام الباحثان بإعداد هذه االلية وفقا للخطوات العلمية حيث قام الباحثان ببناء استبيان القدرة 
المؤسسية باألندية الرياضية، حيث  هدف الباحثان من بناء ذلك االستبيان تحديد الواقع الفعلي لمدى 

حثان إلى أن القدرة التنظيمية داخل صالحية تطبيق القدرة المؤسسية باألندية الرياضية ، وقد خلص البا
 األندية الرياضية تحتاج إلى دعم في بناء القدرة المؤسسية .  

 وتشمل اآللية المقترحة لتدعيم القدرة المؤسسية باألندية الرياضية على العناصر األتية: 
توزيع واستغالل ممكن لطاقات العاملين بما يدعم تحقيق رؤية واهداف يهدف إلى  : التنظيميالمجال  -

قدرات التنظيمية بوضوح األدوار، والمسئوليات، الالمؤسسة. وعادة ما تتميز 
واالختصاصات، والبني التنظيمية الداعمة للتنسيق، والتعاون، والشراكة بين عدة عاملين 

 ينتمون الي عدة تخصصات مختلفة.
وتشمل األنشطة التي تساعد المؤسسة في دعم قدرتها علي االضطالع برسالتها  : ستراتيجياال المجال -

عبر صياغة الرؤية المستقبلية واالهداف المنشودة ، وتتضمن القيادة الفعالة، والتمكين 
، العمليات التشاركية للتخطيط االستراتيجي ، االستغالل الفعال للنظم االستراتيجية في 

ارة ، الحفاظ علي المزايا التنافسية، والقيمة المضافة للكفايات التنظيمية، التنظيم واإلد
  والقيادية للمؤسسة ، والتخطيط االستراتيجي .

 مجال الموارد المؤسسية ويشمل " الموارد المبشرية والموارد المالية " : 
وتركز علي تخطيط، وتطبيق، والرقابة علي الموارد المالية المرصودة لدفع عجلة :  المالية مواردال -

التغيير والتطوير. وعادة ما تتميز نظم اإلدارة المالية بقدرة كبيرة علي القيام بالتنبؤ 
باالحتياجات المالية للمؤسسة عبر توظيف النظم المناسبة لتخطيط الموارد المتاحة، 

يات صنع واتخاذ القرار ، والمحاسبية علي العائد من وراء واالستفادة منها في عمل
 االستثمار المالي . 

: وترتبط علي نحو وثيق بمعرفة ومهارات القوي العاملة داخل المؤسسة، إضافة الي  الموارد البشرية -
التزام هؤالء العاملين علي المستوي الفردي، ودعم أداء فرق العمل وصواًل الي اعلي 

داء التي تتكامل مع توجيهات التطوير االستراتيجي للمؤسسة. وتتميز نظم مستويات األ
إدارة الموارد البشرية عادة بإتباع األنشطة والممارسات الهامة مثل وضع الرجل المناسب 
في المكان المناسب ، و تطوير أداء العاملين عبر االستثمار في التدريب، والتنمية 
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ي والجماعي ، ودعم وتطوير إقامة العالقات الفعالة بين المهنية ، ومكافأة األداء الفرد
 العاملين . 

ويرتبط ذلك بإقامة الروابط الوثيقة مع الهيئات والمؤسسات الحكومية مجال اإلع م والع قات العامة :  -
واألهلية ذات الصلة باألندية مثل وزارة الشباب والرياضية ، وزارة المالية ، واألتحادات 

لمختلفة واللجنة األولمبية ، وعادة ما يتضمن ذلك القيام بأنشطة متنوعة في الرياضية ا
قامة الشراكات المجتمعية مع المؤسسات األخرى داخليًا، وخارجيًا  التخطيط، والتطبيق، وا 

. 
 والشكل التالى بوضح اآللية المقترحة لتدعيم القدرة المؤسسية باالندية الرياضية :

 

 
 ( 3شكل )

 اآللية المقترحة لتدعيم القدرة المؤسسية باالندية الرياضية
عادل ، ( 10)م( 2018) محمود عبد الحافظ احمدوتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من 

 أيمن رمضان أحمد، ( 9) م( 2012)  محمد محروس شحاتة، ( 3)م( 2016) مصطفى كمال
 ..Matthews et all ماثيوز واخرون، "  ( 5)م( 2009) كريمة عيد كامل، ( 2) م(2011)

 Malone مالوني( ، 20م( )2011) .Wallace Hulecki, L  واالس هوليكي  ، (16( )م2011)

P.R. (2010)بيال( ، 15) م Beal, G.  (2010( )في وضع نموذج لبناء 12م ، ) القدرات المؤسسية
 في المؤسسات المختلفة.

القدرة المؤسسية 
لألندية الرياضية

االع م 

والع قات 
العامة

المجال 
التنظيمى

المجال 
االستراتيجى

الموارد المؤسسية

الموارد المالية-

الموارد البشرية-
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هل يمكن وضع وبذلك يكون الباحثان قد أجابا على التساؤل الثانى للبحث والذى ينص على " 
 ؟ " .  أليه مقترحة لتدعيم القدرة المؤسسية باالندية الرياضية قيد البحث

 االستنتاجات:
، ونتائج التحليل السابقةلدراسات وا في حدود عينة الدراسةو  في ضوء أهداف ومشكلة الدراسة

 التالية: االستنتاجاتإلى  اناإلحصائي توصل الباحث
 توصل إلى آلية مقترحة لتدعيم القدرة المؤسسية باألندية الرياضية. ال -1
 لمجال االستراتيجي: االستنتاجات الخاصة با -2

 . رسالة طموحه ومحفزة للعاملين داخلهاالرياضية  نديةضع األت -
مكانية التطبيقالرياضية  نديةتتميز أهداف األ -  . بالوضوح وا 
 ا. مع رسالته الرياضية نديةتتطابق اهداف األ -

 التنظيمي: لمجال االستنتاجات الخاصة با -3
 . منظمة للعملية اإلداريةداخلية لوائح الرياضية  نديةمتلك األت -
 . تحسين أداء العاملينإجراءات تساعد في الرياضية  نديةاألات تتخذ إدار  -
 .  عاملين ذوي المهارات الكافية لتنفيذ االعمال والوظائفالرياضية  نديةمتلك األت -

 االستنتاجات الخاصة بالموارد المؤسسية: -4
 على مستوى الموارد البشرية :  -أ    

 . علي تقوية روح االنتماء وتعزيز الثقة بالنفس لدى العاملين الرياضية نديةاألإدارات عمل ت -       
 . سياسات تحدد صالحيات ومسؤوليات كل وظيفةالرياضية  نديةاألمتلك ت -       
 المطلوبة منهم.  تحفيز العاملين للقيام بواجباتهم الرياضية نديةاألإدارات عمل ت -       
 على مستوى الموارد المالية :  -أ    

 . لها لتوفير التمويل الالزم الرياضية نديةاألإدارات تسعي  -       
 . المعايير المحاسبية واإلجراءات المالية الصحيحة الرياضية نديةاألإدارات تتبع  -       
 . المواردها الماليةلوائح ضابطة الستخدام  الرياضية نديةاألإدارات تضع  -       

 وفقًا لما يلى : جاء ترتيب ابعاد المحور الثاني "الموارد المؤسسية" -5
 . %( 69,83" في الترتيب األول بوزن نسبي )الموارد المالية " بعد  -    
 . %( 63,22" في الترتيب الثاني بوزن نسبي )الموارد البشرية" بعد -    
 باالع م والع قات العامة:االستنتاجات الخاصة  -6

 األخرى. مؤسسات البشكل عام علي عالقات حسنة مع  الرياضية نديةاألحافظ ت -
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معلومات كافيه للجمهور الداخلي والخارجي لتكوين رأي عام عن  الرياضية نديةاألإدارات تقدم  -
 . النادى

سياسة واضحة ألنشاء عالقات سليمة ومتفاهمة مع مختلف  الرياضية نديةاألمتلك ت -
 . المؤسسات

 وفقًا لما يلى : جاء ترتيب محاور استبيان القدرة المرسسية باالندية الرياضية  -7
 . %( 73,33" في الترتيب األول بوزن نسبي )المجال التنظيمي"محور  -    
 . %( 68,85الترتيب الثاني بوزن نسبي )" في المجال االستراتيجي" محور -    
 . %( 66,37بوزن نسبي ) الث" في الترتيب الثاالعالم والعالقات العامة" محور -    
 .%( 66,00بوزن نسبي بلغ ) رابع" في الترتيب الالموارد المؤسسية" محور -    

 التوصيات: 
 :الباحث بما يليوصى ي ما توصل إليه الباحثان من استنتاجاتفي ضوء 

 .لتدعيم القدرة المؤسسية باألندية الرياضيةتطبيق اآللية المقترحة  -1
 .مكتوبة ومعتمدة، وأن تكون خطة استراتيجية وضع األندية الرياضية ل -2
 . من خالل اإلعداد والتخطيط للبرامج التدريبية المختلفة باالندية الرياضيةرفع كفاءة العاملين  -3
 . بشفافية في الحصول على المعلومات وتداولها الرياضية نديةاألت إداراتتعامل ضرورة أن  -4
 خاصة بها.  قاعدة بياناتضرورة أنشاء األندية الرياضية ل -5
 . خري في المجتمعااللتقوية العالقات مع المؤسسات ضرورة وضع األندية الرياضية لخطط  -6
 . العمليات الماليةإلدارة باألندية الرياضية  إلكترونيأتباع نظام  -7
 الخاصة باالندية الرياضية.  وحدة متخصصة في دراسة وتنفيذ المشروعاتإنشاء  -8
العاملين على االبداع وتقديم االقتراحات فيما يخص طريقة تنفيذ  الرياضية نديةاألإدارات تشجع  -9

 المطلوبة. المهام 
إلتمام االعمال المادية المناسبة التكنولوجية و لتجهيزات ل الرياضية نديةاألإدارات ر يتوفضرورة  -10

 . اإلدارية
 .في مجال التطوير التنظيمي ة العاملةستشاريالمكاتب االخبراء و الاالستعانة بضرورة  -11

 قائمة املراجع
 أواًل: المراجع باللغة العربية: 

 مقرر )ب( ، القاهرة .  21م( : قانون الرياضة الجديد ، العدد 2017الجريدة الرسمية ) -1
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تنمية القدرات المؤسسية  يم( : " تقييم برامج المنظمات الدولية ف2011) أيمن رمضان أحمد -2
بالجمعيات التطوعية بالفيوم " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الخدمة االجتماعية 

 .، مصر امعة الفيوم ، الفيوم، ج
معايير القدرة المؤسسية لمراكز الشباب من منظور الجودة  تقييمم( : " 2016عادل مصطفى كمال ) -3

الشاملة" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة 
 . ، مصر اإلسكندرية ، اإلسكندرية

 مجلة ،"المصرية اإلدارة على وانعكاساته المعاصر اإلداري م(: " الفكر2006) على السلمي -4
 .مصر القاهرة، القاهرة، جامعة التجارة، كلية ،66العدد  والتامين، واإلدارة المحاسبة

م( : " برنامج مقترح لدور الخدمة االجتماعية فى تنمية القدرات المؤسسية 2009كريمة عيد كامل ) -5
ماجستير غير منشورة ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة بمراكز الشباب " ، رسالة 

 .، مصر الفيوم ، الفيوم
م( :" موسوعة متجهات إدارة 2004كمال الدين عبد الرحمن درويش ، محمد صبحى حسانين ) -6

إدارة أعمال  فيالرياضة مطلع القرن الجديد" ، المجلد األول " الجودة والعولمة 
 ، القاهرة ، مصر. العربيدارية مستحدثة"، دار الفكر الرياضة باستخدام أساليب إ

م( :" موسوعة متجهات إدارة 2004كمال الدين عبد الرحمن درويش ، محمد صبحى حسانين) -7
الرياضة مطلع القرن الجديد" ، المجلد الثاني " التخطيط ومهارات حل المشكالت في 

 ر الفكر العربى ، القاهرة ، مصر.إدارة المشروعات وأساليب تنمية الموارد البشرية"، دا
م( :" موسوعة متجهات إدارة 2004كمال الدين عبد الرحمن درويش ، محمد صبحى حسانين) -8

الرياضة مطلع القرن الجديد" ، المجلد الثالث " التسويق واالتصاالت الحديثة 
 القاهرة ، مصر.وديناميكية األداء البشري في إدارة الرياضة"، دار الفكر العربى ، 

م(: "قياس القدرة المؤسسية و فعالية االنتاج الجراء التحسين المستمر 2012محمد محروس شحاتة ) -9
و ضمان جودة االداء فى المؤسسات الصحفية" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية 

 .، مصر الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة
م( : " دور التوجيه الفني فى تحقيق القدرة المؤسسية بمدارس 2018محمود عبد الحافظ احمد ) -10

التعليم الثانوي العام " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية البنات لآلداب والعلوم 
 .، مصر والتربية ، جامعة عين شمس ، القاهرة

ركز الكتاب ، م "اإلدارى المحترف"م( : 2014ناجى أسماعيل حامد ، محمد إبراهيم مغاوى ) -11
 . ، مصر ، القاهرة الحديث للنشر
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