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 االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية باهليئات الرياضية  
 بدولة الكويت يف ظل متطلبات إدارة اجلودة 

 عز الدين حسيني جاد /ا.د 
 / وائل السيد قنديل ا.د 

 د / أحمد عنيزان غدير عودة   
  وأهميته: مقدمة البحث

والفكر القيادي المبدع من المسائل  اإلداري، الفكر اهتمام في باألولوية الجودة موضوع يحظى
المهمة في عالم األعمال، وتعاني بعض المؤسسات أزماتها بسبب فقدانها الهدف الذي تنجذب اليه 

فيه جهود وحماس أفراد المؤسسات ومستوياتها اإلدارية، ويبقي مستقبل النهوض بالتميز  وتتالقى
 بتطبيق ،القائد الذي تعده المؤسسات عامة والرياضية خاصة واإلبداع معتمدًا علي نوعية اإلنسان

 للجودة، المستمر التحسين على تعتمد التي الشاملة، الجودة إدارة فلسفة وهي ورائدة، متقدمة فلسفة
   .الجميع مسؤولية الجودة واعتبار

الي م( 2007الرحبي ) م( وعصام2007م( وحسن الطعاني)2010موسي اللوزى )ويشير 
 تأهيل ويأتي العالمية، التغيرات لمواكبة المثلى الوسيلة هي البشرية الموارد وتنمية تأهيل إعادة أن

 البشرية الموارد تنمية خطط عليها ترتكز أن يجب التي األولويات رأس على اإلدارية القيادات وتنمية
 ( 121:20( )92:4( )112:25).لديها التطويرالتغيير  عملية نجاح لضمان والمنظمات للدول

م( و ربيع عامر وطارق عبد 2010م( و حسين حريم )2011إبراهيم ) نعدنا ويذكر
 ال الذي وبابه المحركة وأداته والتطوير التغيير مفتاح هم اإلدارية القياداتأن  م(2009الرؤؤف )

 في تدور الذي االرتكاز ومحور النابض وقلبه اإلداري العمل عقل يشكلون وهم ،غيره للمنظمات سبيل
 وتخطيط األهداف تحديد مسؤولية تقع عاتقهم فعلى المنظمة، داخل اإلدارية األعمال جميع فلكه

 بتكارهم لالطاقات وتفجير وتحفيزهم وتوجيههم العاملين واختيار العمل وتنظيم للمنظمات، المستقبل
نتاجيتهم، أدائهم وتقويم ومتابعة  وخاصة ،ؤسساتللم لمصيريةا القرارات واتخاذ المشكالت، وحل وا 

 (40:8( )72:5( )29:19المؤسسات اإلدارية . )
 أن م(2010م( إبراهيم الحارثي)2011م( منيرة الطريف )2012محمد الشهري )ويوضح   

نما اإلدارية النواحي على تتوقف ال حيث متعددة، لإلدارة الوظيفية المهام لفنية والمالية ا النواحي تشمل وا 
العاملين والتفاعل  وتوجيه والضعف القوة جوانب وتشخيص اآلداء سير لمتابعة المهمة األمور من وكثير

 جامعة العريش. –عميد كلية التربية الرياضية  –أستاذ اإلدارة الرياضية      *

 جامعة السادات  –كلية التربية الرياضية  –أستاذ القياس والتقويم    **

دولة الكويت.  –معلم تربية بدنية بوزارة التربية ***  
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 العمل في الضرورية األولويات من أصبح فقد القيادي اإلداري دور ميةهأ من وانطالقاً مع المجتمع 
 الملقاة المهمات أداء على وتدريبهم ة،الرياضي اإلدارة مجال في العاملين إعداد إلى الحاجة الرياضي

للهيئة  تحقق بصورة الفعلية احتياجاتهم على القائمة التدريبية البرامج تصميم خالل من عاتقهم على
 (64:1( )154:24( )190:22في ظل نظم جودة إدارة الجودة.) والفاعلية النجاح الرياضية
عبداهلل و أحمد الخطيب و Clendenin م(2009م( و سيليدون )2010)نبيل العرابيدويذكر       

 نشاطاً  النشاط التدريبي جعل على يساعد التدريبية لالحتياجات الدقيق التحديد أنم( 2008)العنيزي

ضوء  المؤسسة على في االحتياجات معرفة يجب ولذلك والنفقات، الجهد من الكثير هادفًا ويوفر
 في أداء المؤسسة فيه المرغوب الوضع وبين الحالي الوضع ومعرفة فيها والمشاكل المواقف تشخيص

 تغيرات وجود في حال االتجاهات هذه لتحديد األهمية تبرز كما االتجاهات، أو المهارات أو المعارف من

 على التدريبية االحتياجات تحديد بمرحلة االهتمام يتم ما المؤسسة، وبقدر على تدخل تنظيمية
( 52:28.)التدريبية  العملية من المستهدفة والمخرجات النتائج على ذلك ينعكس المختلفة المستويات

(90:33( )116:3) 
 نأ م(2009م( و نوال السالم )2010و علي السوادي)   Mutuaم( 2012موتا )و يري       

 :هي أساسية مجاالت خمسة يعمل في التدريب
 :knowledgeالمعرفة  •

 .والمبادئ المعلومات الحقائق وتذكر وفهم تعلم على المتدرب مساعدة
 :Skillsالمهارات  •

 . اآللي الحاسب تشغيل مثل المتدرب به يقوم مادي عمل أو تصرف أي هي
 techniques األساليب •

 .دينامكي موقف في والمهارات للمعرفة تطبيق عادة، األسلوب يتضمن
 :Attitudes االتجاهات •

 الفرد   اتجاهات في تؤثر كثيرة عوامل وهناك تغيرها أو تعديلها الممكن االتجاهات بهاالمقصود و 
 الممكن السلوك على التدريب يركز لدلك األحوال، من حال بأي تغيرها يمكن وال ومعتقداته،

 .تعديله
 Experienceالخبرة:  •

نما التدريب قاعة داخل تعلمها يمكن ال حيث السابقة المجاالت عن المجال هذا ويختلف  هي وا 
 فترة خالل مختلفة مواقف عدة في واألسلوب والمهارة للمعرفة العلمي والتطبيق الممارسة نتاج
 (73:29( )22:21( )97:36.) طويلة زمنية
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 االحتياجات الي أن م(2007الدين خليل ) وسعد م(2009عبد العزيز الديبان )ويشير 
 :اآلتية الحاالت من أي لمواجهة تدريبهم المطلوب األفراداحتياجات  عن التعبير هي التدريبية
 باألفراد يرتقي ال األفراد لبعض األداء أن المنشأة في األفراد إلدارة فيها يتضح التي الحال .1

 .معلوماتهم أو مهاراتهم في نقص إلي تعود ألسباب فيه المرغوب المستوي إلي
 العمل. محتوي تعديل أو تغيير اإلدارة فيها تقرر التي الحال .2
 يتم أو العمل أداء فيها يتم التي واإلمكانيات الظروف تغيير اإلدارة فيها تقرر التي الحال .3

 المؤسسة. أعمال في الالمركزية إلي المركزية من االنتقال مثل بواسطتها العمل
 ألفراد يبق لم جديدة أنشطة في البدء أو جديدة وظائف إحداث اإلدارة فيها تقرر التي الحال .4

 بل.ق من ممارستها المنشأة
 مختلفة وظائف إلي حاليين أفراد ترقية أو نقل أو جدد أفراد تعيين اإلدارة فيها تقرر التي الحال .5

 (65:11( )42:16الحالية.) وظائفهم عن
 أهمية البحث:

ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها أن الجودة الشاملة عملية إستراتيجية إدارية 
من المعلومات التي نتمكن في إطارها من تطوير مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف 

بسد إحتياجاتهم  مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق الجودة والتحسين المستمرين للمؤسسة
 معايير عدة هناك أن كما الكفاءة، من عالية بدرجة القيادي دوره حققي أن القائد يستطيع حتىالتدريبية 
 التي المنشودة األهداف وضوح مقدمتها وفي ،الجيدة القيادة اإلدارية تقويم خاللها من يمكن رئيسة
 .تحقيقها على اإلدارة تعمل

مجموعة من المبادئ يعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من أحدث المفاهيم اإلدارية التي تقوم على و 
 واألفكار التي يمكن ألي إدارة أن تتبناها من أجل تحقيق التدريب المتكامل لقيادتها اإلدارية.

أصبحت الجودة شعارًا، ومطلبًا، و أصبح االهتمام بالجودة الشاملة هاجسًا كبيرًا في اإلدارة ، و 
تحتاج هذه التوجهات  و، لآلداء تحت ضغط ملحوظ الستخدام الجودة معياراً  الهيئات الرياضيةوأصبحت 

 ، اآلداءيتمتع بكفاءة عالية لتنفيذها بالشكل الذي يضمن جودة  لقيادي إداري)المتطلبات( الحديثة 
من خالل تزويده  القيادي اإلداريوتعتبر التنمية المهنية عملية فردية وجماعية تسهم في تنمية مهارات 

ة، وهي عملية طويلة األمد تغطي أنواع مختلفة من الخبرات بمجموعة من الخبرات الرسمية وغير الرسمي
نموًا في  قياديينالمهنية لل التدريباتمهنيًا، وتتيح  دريبهوت هوالفرص المخطط لها بشكل منهجي لتحفيز 

   .تتطلبها المواقف القيادية المختلفة بالهيئات الرياضيةعدة مجاالت 

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:  17  خالل الفرتة من -كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

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

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 96 

 

ISSN : : 2636-3860  

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

بدراسة االحتياجات التدريبية للقيادات  االهتمامالبحث فى  أهميةتكمن  سبق ما على وتأسيساً 
 إدارة الجودة. ظل متطلباتالكويت في  الرياضية بدولةاإلدارية بالهيئات 

  Research Objective هدف البحث:
  التعرف على:لى إيهدف البحث 

إدارة  ظل متطلباتالكويت في  الرياضية بدولةاالحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية بالهيئات  •
 .الجودة

   Research Hypotheses البحث: لتساؤ
 ظل متطلباتالكويت في  الرياضية بدولةاالحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية بالهيئات  ماهي •

 ؟إدارة الجودة.
   Research Terms البحث:مصطلحات 

  Total Quality Management الشاملة: الجودةإدارة  •
خطه عامه تشمل جميع مستويات التدبير اإلداري بتطبيق الجوده وجعلها مسئوليه جميع  هي

 (41:15) .المنظمةأو  الهيئةأو  بالمؤسسةالموظفين 
  Training Process التدريب:عملية  •

 بحيث ،التعيين عملية تلحق أو القيادية، الوظيفة في التعيين تسببببببق التي المتكاملة العملية تلك
 موكل هو ما أداء في فاعليته لزيادة اإلداري للقائد والعامة الخاصببببببة، القدرات تنمية تسببببببتهدف

 األداء في والتقدم التطور يصببباحبها حيث العام بالنفع المؤسبببسبببة على يعود بما أعمال من إليه
 (64:17( )83:15".)اإلنجاز طريق تعترض التي العقبات على والتغلب

 : Training Needs التدريبية االحتياجات

 قادرين على لتجعلهم العاملين وخبرات معلومات في إحداثها المطلوب تغيرات مجموعة هي“
 العمل التي وطرق ومعارفهم، المدربين معلومات في متمثال األكمل الوجه على أعمالهم أداء

  (86:9( )63:37).”واتجاهاتهم وسلوكهم، األداء، في ومهاراتهم األداء، ومعدالت يستخدمونها،
 وهي أيضا:
التغيرات التي يرجي إحداثها في المشاركين في البرنامج التدريبي بما في ذلك  مختلف“

من األداء الكفء لعمل معين  ملتمكينهالمعلومات والمعارف والقيم واالتجاهات و أشكال السلوك و ذلك 
( 94:6بأهميتها. )يشتمل علي مجموعة من المهام أو الواجبات المطلوب إنجازها، ويرجح شعور هؤالء 

(33:27( )32:14) 
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 الدراسات املرتبطة:
 أوالً: الدراسات املرتبطة العربية:

للقيادي اإلداري بالهيئة  "االحتياجات التدريبيةبعنوان:  (26)م( 2014دراسة نادر النابت )( 1)
 لتطوير التعليم بمحافظة بقعاء". عبد اهللالرياضية في ضوء متطلبات مشروع الملك 

للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضية بمحافظة  هدفت هذه الدراسة إلى أن تحديد االحتياجات التدريبية
بقعاء بمجال تنمية المهارات الذاتية واإلدارية والفنية واإلنسانية والتصويرية اإلدراكية في ضوء مشروع 

لتطوير التعليم من وجهة نظرهم. والكشف عن داللة الفروق اإلحصائية في درجات  عبد اهللالملك 
يادي اإلداري بالهيئة الرياضية التي قد تعزى للخبرة اإلدارية، والدورات تحديد االحتياجات التدريبية للق

 و قد استخدم المنهج الوصفي المسحي بالدراسة الحالية. التدريبية، والمرحلة اإلدارية والمؤهل العلمي.
 ومن أهم نتائج هذه الدراسة اآلتي:

"اإللمام بمهارات القيادة في التأثير على أبرز االحتياجات التدريبية بمجال المهارات الذاتية هي  -
اآلخرين، وبمجال المهارات الفنية" اإللمام بأساليب تقويم أداء العاملين في المدرسة، واإللمام 
بالمستجدات الحديثة في ميدان اإلدارة التربوية، واإللمام بنظريات علم النفس التربوي بالرتبة 

 األخيرة.
جال المهارات اإلنسانية "تنمية القدرة على تكوين عالقات إنسانية أبرز االحتياجات التدريبية بم -

 فعالة مع أولياء أمور الطالب.
وأبرز االحتياجات في المهارات اإلدراكية اكتساب سلوك وضع تصور كلي للتنظيم داخل المؤسسة،  -

 والقدرة على التنبؤ بمشكالت العمل.
للقيادي اإلداري  "االحتياجات التدريبية( بعنوان: 18م( )2011( دراسة عثمان القباطي )2)

بالهيئة الرياضية الثانوية العامة في مدينة تعز بالجمهورية اليمنية من وجهة نظرهم 
 ونظر وكالئهم".

للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضية الثانوية العامة  هدفت الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية
إلى النتائج اآلتية: هناك  حثاالبتوصل  ووكالئهم،من وجهة نظرهم  في مدينة تعز بالجمهورية اليمنية

للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضية على مجاالت االستبانة جميعها وبدرجة فوق  احتياجات تدريبية
المتوسط، كما دلت نتائج البحث على عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسط درجات االحتياجات 

 لمتغيرات الجنس والمؤهل والوظيفة.التدريبية تعزي 
بعنوان: العوامل المدرسـية المؤثرة في تطوير  (15م( )2010( دراسة عبد القادر أبو علي )3)

 أداء مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء مفهوم تحليل النظم اإلدارية.
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أداء مديري المدارس الثانوية هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المدرسية المؤثرة في تطوير 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛  بمحافظات غزة في ضوء مفهوم تحليل النظم اإلدارية.

 .ألنه يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية
 قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

الثانوية بمحافظات غزة هي "العوامل أن أكثر العوامل التي تؤثر في تطوير أداء مديري المدارس  -
 (.%77.00االجتماعية"، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

للقيادي اإلداري  ( بعنوان: "االحتياجات التدريبية2)م( 2009( دراسة إبراهيم الخميس )4)
 بالهيئة الرياضية االبتدائية في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية".

 :الدراسة للتعرف على هدفت هذه
الشخصي ألفراد الدراسة من  والمجالال التربوي لمجال اإلداري المجاالحتياجات التدريبية في ا -1

ومن أهم   .المنهج الوصفي "البحث المسحي" الباحثاستخدم  .وجهة نظرهم مرتبة حسب األولوية
 :أهمهاخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من هذه الدراسة:  نتائج

 :ال التربويلمجأهم االحتياجات التدريبية في ا
 .كيفية جعل المدرسة بيئة تربوية جاذبة للطالب -1
 .مهارات وأساليب غرس القيم في الطالب -2
 .التعرف على أساليب التقويم المستمر للطالب وكيفية تطبيقها -3

 :ال اإلداريلمجأهم االحتياجات التدريبية في ا
 .المدرسة كمشرف مقيمدور مدير  -1
 .مهارات وأساليب حل المشكالت -2
 .كيفية وأساليب تقويم العاملين -3

 :ال الشخصيلمجأهم االحتياجات التدريبية في ا
 .مهارات الحوار -1
 .مهارات التعامل مع الناس وكسب األصدقاء -2
 .مهارات إدارة الوقت وتنظيمه -3

 األجنبية:ثانيًا: الدراسات املرتبطة 
 Stella Auma Wekhuyi (2014( )39: ) دراسة ستيال ويكي( 5)

للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضببببببببببببببية الحكومية علي إدارة التمويل  "تأثير التدريب أثناء الخدمةبعنوان: 
 والموارد البشرية"
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مدي خضببوع مديري المدارس الحكومية للبرامج التدريبية وحضببور  علىالتعرف  وهدفت الدراســة إلي:
دارة التمويل والمارد البشرية. وتأثيرالمؤتمرات السنوية   ذلك على فعالية العملية اإلدارية وا 

تتيح البرامج التدريبية لمدراء المدارس الحكومية التصببببببببببببدي بفعالية إدارة أعضبببببببببببباء  النتائج:ومن أهم 
دارة إلدارة الميزانية دارة وتحقيقشبببببؤون الموظفين  وا  أوضبببببح مما  الدعم،موظفي  االنضبببببباط وا 

 ذلك على حسن إدارة النواحي المالية للموارد البشرية. تأثير
 : Stacey L. Timmons (2010) (40) ( دراسة ستاسي تيمون 6)

من التدريب لتحقيق عوامل السببببببببببببببالمة بمدارس والية  احتياجاتهمتصببببببببببببببورات المديرين عن  بعنوان: "
 ."فرجينيا
 وتصورهمللقيادي اإلداري بالهيئة الرياضية لديها حاليا  أنواع التدريب على التعرف إلي:وهدفت الدراسة 

السالمة المدرسية لمشاكل يحتاجون إليها من أجل التصدي بفعالية حول برامج التدريب التي 
االبتدائية واإلعدادية، والثانوية مديري المدارس في  في المدارس حداث األزمةتصببببببببببببببدي ألوال

 .جميع أنحاء والية فيرجينيا كومنولث
  إلى:وأشارت النتائج 

التدريبية حول موضبببببببببببببوعات السبببببببببببببالمة المدرسبببببببببببببية لحاالت الطوارئ الطبية،  توفر الدورات  -
 تهديدات بوجود قنابل، واالستجابة للحوادث األزمة. الو 

يحتبباج مببديري المراحببل الببدراسببببببببببببببيببة إلى مزيببد من التببدريببب في مجببال التعببامببل مع العمليببات  -
 أفراد األسرة.طالب وتدخل اآلباء الغاضبين والتصرفات المسيئة من  وتهجمالتخريبية 

احتياجات التدريب "( بعنوان: 32م( )2002)  .Brown et al( دراسة براون وآخرين 7)
 اإلداري والتطوير المهني لرؤساء األقسام بالمدارس الثانوية بالمملكة المتحدة".
المدارس هدفت الدراسة إلى التحقق من التطوير المهني واالحتياجات التدريبية لرؤساء األقسام في 

الثانوية ومناقشة الجدل القائم حول قصور بعض برامج التطوير المهني والتدريب. كانت أداة الدراسة 
توزيعها على )إحدى وعشرين( مدرسة باإلضافة إلى المقابلة. أهم  المستخدمة هي االستبانة، والتي تم

ل اإلداري يمتلكون المعرفة والمهارات النتائج التي توصل إليها الباحثون: أن معظم األفراد المكلفين بالعم
التي تجعلهم يؤدون دورهم بشكل فعال، كما توصلت نتائج المقابالت إلى أن زيادة اإلفراط في تحديد 
االحتياجات التدريبيبة ممن يصمم برامج التدريب تزيد من حساسية األفراد والشعور باإلحباط من قلة 

 والتخطيط والتطوير. فرص مشاركتهم باتخاذ القرارات المدرسية
للقيادي اإلداري  االحتياجات التدريبية"( بعنوان: 34م( )2002) John( دراسة جون 8)

 يخاري بالهند". بالهيئة الرياضية الخاصة في إقليم بوند
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هدفت الدراسة إلى التعرف على الكيفية التي يتعلم بها مديرو المدارس الخاصة الثانوية في اإلقليم 
على اإلدارة واإلشراف على المدارس بدون تدريب نظامي باإلضافة إلى معرفة االحتياجات التدريبية 

 الدراسة أسلوب المقابلة كأداة للدراسة. واستخدم المديرين،لهؤالء 
تائج أن الخبرات التي يتمتع بها المدير كمعلم أو معلم أول أو وكيل أو تلقي المساعدات وكانت الن  

من الكلِّية لها دور فعال في إدارة المدارس بكفاءة عالية. توصل الباحث إلى عدد من الميادين التي 
ة الوقت اإلدارة، إدار  :أجمع األغلبية على أهميتها وأهمية التدريب عليها، وهي تسعة مجاالت هي

وترتيب األولويات، وسائل االتصال، التعامل مع هيئة العاملين، التنظيمات اإلدارية، اإلدارة المالية، 
 التعامل مع أولياء األمور، اإلرشاد الطالبي، شبكة العمل المدرسي.

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:
 لطبيعة البحث.  هلمالئمتستخدام األسلوب المسحي نظرًا االمنهج الوصفي ب الباحثإستخدم 

 عينة البحث:
داري بعض األندية الرياضببببببببببببببية بدولة الكويت، حيث بلغ  تم اختيار عينة البحث من مدراء وا 

داري رياضي.53عددهم )  ( مدير نادي وا 
 (1جدول )

 يبين عدد أفراد العينة
 العينة األساسية العينة االستطالعية العدد الكلي الوظيفة

 14 2 16 ناديمدير 

 39 8 47 رياضيإداري 

 %84.12 %15.87 %100 النسبة المئوية

 أدوات ووسائل مجع البيانات: 
إحتياجاتهم التدريبية من سبببببتطالع رأي عينة البحث في سبببببتبيان الاسبببببتمارة ابإعداد الباحث قام 

 متطلبات الجودة.الدورات والبرامج التدريبية لصقل مهاراتهم في قيادة الهيئة الرياضية نحو تطبيق 
، مع مراعاة أال في اإلدارة الرياضيةالخبراء  السادة( من 10هذه المحاور على عدد )ثم عرض 

 تقل خبراتهم في المجال عن عشر سنوات وذلك بهدف:
 التعرف على مدى مناسبة المحاور للهدف الذي وضعت من أجله. •  
 الموافقة على وجود المحور أو عدم وجوده. •  
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 .ستبيان( نسبة آراء الخبراء حول محاور اال2جدول رقم ) ويوضح
 (2جدول )

 الرياضية إستبيان االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية بالهيئات  محاورنسبة آراء الخبراء حول 
 الكويت في ظل متطلبات إدارة الجودة بدولة

 10ن = 

 النسب املئوية اتفاق آراء اخلرباء احملور م
 %100 10 واألعضاء والمجتمع معيار اإلتصال الفعال مع العاملين والالعبين 1
 %100 10 معيار خصائص القيادي اإلداري الفعال 2
 %100 10 معيار الممارسات اإلدارية والقيادية 3

( نسبة آراء الخبراء الموافقين على وجود المحور، وجاءت األهمية النسبية 2يتضح من الجدول )
 الباحث على أخذ جميع المحاور. إرتضىجميع المحاور، وقد  ي( ف100%)
تحديد عبارات محاور اســــــــــتمارة اســــــــــتبيان االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية بالهيئات  •

  الجودة:الكويت في ظل متطلبات إدارة  الرياضية بدولة
 (3جدول )

 محاور استمارة االستبيان 
 عباراتهعدد  احملـــور

 عبارة 13 معيار اإلتصال الفعال مع العاملين والالعبين واألعضاء والمجتمع األول
 عبارة10 معيار خصائص القيادي اإلداري الفعال الثاني
 عبارة12 معيار الممارسات اإلدارية والقيادية الثالث

 35 المجموع

  The Exploratory (Pilot) Study االستطالعية:الدراسة 

داري رياضي بالهيئات ( 10قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية على عدد ) مدير وا 
 الثبات(. -عينة تقنين إليجاد المعامالت العلمية )الصدقك الكويت،الرياضية بدولة 

 :أداة الدراسة

 بناء أداة الدراسة: •
التدريبية  االحتياجاتلتوضيح قد إستخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع المعلومات الالزمة 

 آدائهم .للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضية والتي يرون أنها متطلب لتطوير 
 :صدق أداة الدراسة •

 :قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل
 The Validity of The Questionerلألداة: الصدق الظاهري 
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للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضها على عدد من 
محكم  10وبلغ عدد المحكمين( الرياضية اإلدارة  ياء فر )المحكمين من أعضاء هيئة التدريس الخب

 (.1)مرفق رقم 

 The Internal Consistency Validity: يصدق االتساق الداخل
الكلية للمحور وبين  ةقام الباحث بحساب قيمة معامل االرتباط بين درجة كل عباره والدرج

 (. 5، 4ستبيان، ويتضح ذلك كما في الجبدول رقبم )الكلية الستمارة اال ةدرجة المحور والدرج
 (4جدول )

 معامل ارتباط عبارات كل محور والدرجة الكلية للمحور
 10ن = 

 احملور
 رقم العبارة

 الثالث الثاني األول
 األهمية النسبية األهمية النسبية األهمية النسبية

1 0.769* 0.796* 0.894* 
2 0.573* 0.651* 0.784* 
3 0.497* 0.872* 0.638* 
4 0.538* 0.652* 0.453* 
5 0.687* 0.798* 0.620* 
6 0.843* 0.875* 0.658* 
7 0.930* 0.491* 0.834* 
8 0.749* 0.948* 0.461* 
9 0.805* 0.648* 0.471* 
10 0.643* 0.860* 0.879* 
11 0.789*  0.715* 
12 0.865*  0.639* 
13 0.762*   

 . 0.684( = 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
ستبيان والدرجة الكلية لال( ان قيم معامالت االرتباط بين درجة المحور 4يتضح من جدول )

 ( مما يدل على صدق االستبيان.0.894، 0.461ذات دالله إحصائيًا حيث تراوحت ما بين )
 (5جدول )

 صدق االتساق الداخلي لمحاور استمارة االستبيان

 10ن = 

 معامل االرتباط المحاور م
 *0.839 والمجتمعمعيار اإلتصال الفعال مع العاملين والالعبين واألعضاء  األول
 *0.873 معيار خصائص القيادي اإلداري الفعال الثاني
 *0.899 معيار الممارسات اإلدارية والقيادية الثالث

 .0.622( = 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
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( أن قيم معامالت االرتباط الدال على صدق االتساق الداخلي لمحاور 5يتضح من جدول )
( مما يدل على أن 0.899، 0.839استمارة االستبيان ذات داللة إحصائيًا حيث تراوحت ما بين )

 محاور االستمارة دالة.
   Reliability Of The Questioner االستبيان:ثبات 

وذلك بفاصل زمني  Test Retestتم حساب ثبات االستبيان بطريقة إعادة تطبيق االختبار 
رتباط بين التطبيق األول والثاني ويتضح ذلك كما في جداول رقم إليجاد قيمة معامل اال يوم،( 15)
(6 ،7.) 

 (6جدول )
 معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني لعبارات االستبيان

 10ن = 
 احملور   

 رقم العبارة
 الثالث الثاني األول

 األهمية النسبية األهمية النسبية النسبية األهمية
1 0.839* 0.658* 0.843* 
2 0.749* 0.597* 0.771* 
3 0.534* 0.736* 0.876* 
4 0.824* 0.459* 0.598* 
5 0.546* 0.685* 0.587* 
6 0.759* 0.773* 0.746* 
7 0.659* 0.453* 0.649* 
8 0.576* 0.879* 0.491* 
9 0.786* 0.697* 0.618* 
10 0.564* 0.680* 0.473* 
11 0.894*  0.629* 
12 0.728*  0.472* 
13 0.637*   

 . 0.623( =0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )           
( مما 0.843، 0.472تراوحت ما بين )رتباط ( أن قيم معامالت اال6يتضح من الجدول )

 ستبيان.يدل على ثبات جميع عبارات اال
 (7جدول )

 ستبيانرتباط بين التطبيق األول والثاني لمحاور استمارة االمعامل اال 
 10ن = 

 معامل االرتباط احملاور م

 *0.847 معيار اإلتصال الفعال مع العاملين والالعبين واألعضاء والمجتمع األول
 *0.784 معيار خصائص القيادي اإلداري الفعال الثاني
 *0.893 معيار الممارسات اإلدارية والقيادية الثالث

 .0.621( = 0.05* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية )
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( مما يدل 0.743، 0.507( أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )7يتضح من جدول )
 استمارة االستبيان.على ثبات محاور 

    The Statistics Treatmentاملعاجلات اإلحصائية:
 SPSSتم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث وذلك باستخدام برنامج

 .إلجراء العمليات اإلحصائية للبحث
 Coefficient of correlation معامل االرتباط.  •
       The percentالنسبة المئوية.  •
 المتوسط الحسابي  •

 standard deviation اإلنحراف المعياري  •

  Presenting The Results And Discussionعرض النتائج ومناقشتها :
  Presenting The Resultsعرض النتائج :

 (8جدول )
 بنود المحور األول والخاص  المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري إلجابات العينة علي

 بمعيار اإلتصال الفعال مع العاملين والالعبين واألعضاء والمجتمع
 53ن = 

 الفقرات ت
املتوسط 
 احلسابي

اإلحنراف 
 املعياري

درجة 
 اإلحتياج

 متوسطة 1.93 2.75 إدارة الجودة في الهيئات الرياضيةتكوين تصور عن فلسفة  1
 كبيرة .76 2.89 إدارة الجودةالمعرفة بسيكولوجيات ومفاهيم  2

 متوسطة 1.83 2.84 جودة إدارة الفي ظل  القيادي اإلداري اإلطالع علي أدوار  3

 كبيرة .87 2.82 اإلداريةالتمسك بمهارة الدافعية إلثراء العملية  4

 كبيرة .76 2.83 التمسك بالمرونة 5

 كبيرة .77 2،96 العاملين والالعبين واألعضاءإتصال فعال مع القدرة علي خلق  6

 كبيرة .75 2.89 وأهدافه اآلداءالتحكم فى الوسائل والتقنيات حسب طبيعة  7

 كبيرة .73 2.72 القدرة علي التحكم واإلدارة نحو األفضل بعيدًا عن اإلستبدادية 8

 كبيرة .76 2.88 للبرامج اإلدارية واآلداء التمسك بأساليب التقييم الفعال 9

 كبيرة .78 2.83 التعامل مع التكنولوجيات الحديثة في التعليم 10

 كبيرة .72 2.86 األمور القانونية بالهيئة الرياضيةبدراية ال 11

 متوسطة 1.80 2.97 التمسك بعمليات التحسين المستمر للبرامج اإلدارية بالهيئة الرياضية 12

 كبيرة .77 2.92  التغيير المستمر في متطلبات العملية اإلداريةمواكبة  13
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 للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضبببببببببية التدريبية االحتياجات درجة أن (8) جدول من يتضبببببببببح
 أقل قيمة هي. و 76 معياري وبانحراف 2.99المجال لهذا العام المتوسط بلغ حيث كبيرة بدرجة كانت
 التدريبية االحتياجات لدرجة تقديرهم في الدراسببببة مجتمع أفراد تجانس يعني مما الصببببحيح الواحد من

هم وفي ظل تطبيق متطلبات الجودة في المجال نظر  وجهة من للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضببببببببببببببية
 الرياضي.

 ( 9جدول )
 المعياري إلجابات العينة علي بنود المحور الثاني والخاص  المتوسط الحسابي واإلنحراف

                                            خصائص القيادي اإلداري الفعال بمعيار
 53ن=   

 الفقرات ت
املتوسط 
 احلسابي

اإلحنراف 
 املعياري

درجة 
 اإلحتياج

والالعبين العبباملين امتالك مهببارات االتصبببببببببببببببال الجيببد مع  1
 متوسطة 1.52 2.77 والمجتمع واألعضاء

 للعاملين والالعبين واألعضاءإتقان أساليب التأثير واإلقناع  2
 متوسطة 1.23 2.78 والمجتمع

العبباملين إتقببان أسببببببببببببببباليببب إدارة الحوار أثنبباء اللقبباءات مع  3
 متوسطة 1.12 2.84 والمجتمع والالعبين واألعضاء

 كبيرة .87 2.74  العاملين والالعبين واألعضاءتفهم مشكالت  القدرة علي 4

 العاملين والالعبين واألعضبببببببببباءالقدرة على تفهم احتياجات  5
 كبيرة .65 2.86 والمجتمع

اسبببببتخدام أدوات محددة ومناسببببببة للتعرف على االحتياجات  6
 كبيرة .49 2.98 للعاملين بالهيئة الرياضية

العبباملين إللمببام بمهببارات التعببامببل مع الخلفيببات المتببباينببة  7
 كبيرة .54 2.88 والالعبين واألعضاء

ذوي الحبببباجببببات  العبيناإللمببببام بمهببببارات التعببببامببببل مع ال 8
 كبيرة .66 2.94 الخاصة

 كبيرة .75 2.85 تحليل االحتياجات التدريبية لجميع الفئات بالهيئة الرياضية 9

بناء وتطوير تقنيات تكنولوجيا اإلتصببببببببببببببال بين  القدرة علي 10
 كبيرة .55 2.84 والمؤسسات األخري الهيئة الرياضيةإدارة 

 التدريبية للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضبببببببببية االحتياجات درجة ( أن9) جدول من يتضبببببببببح
 أقل قيمة وهي. 66 معياري وبانحراف 2.90المجال لهذا العام المتوسط بلغ حيث كبيرة بدرجة كانت
التدريبية  االحتياجات لدرجة تقديرهم في الدراسببببة مجتمع أفراد تجانس يعني مما الصببببحيح الواحد من

للقيادي اإلداري بالهيئة اإلتصبببببببببببببال الفعال مع المعلمين والطالب وأولياء األمور والمجتمع  فى معيار
 الرياضي.نظرهم وفي ظل تطبيق متطلبات الجودة في المجال  وجهة من الرياضية
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 (10جدول )
 المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري إلجابات العينة علي بنود المحور األول والخاص ب

 معيار الممارسات اإلدارية والقيادية                    
 37ن=   

 الفقرات ت
املتوسط 
 احلسابي

اإلحنراف 
 املعياري

درجة 
 اإلحتياج

 كبيرة .66 2.65 ونماذجها الحديثة. المعرفة بمفهوم القيادة 1
 كبيرة .54 2.79 قبول و تشجيع الرأي اآلخر 2
 متوسطة 1.76 2.49 القدرة علي إقامة عالقات إنسانية 3
 كبيرة .67 2.69 القدرة علي اتخاذ القرارات بشكل موضوعي 4
 متوسطة 1.34 2.92 القدرة على تحديد األهداف والمشكالت 5
 كبيرة .60 2.68 القدرة على التحليل والتفسير 6
 كبيرة .65 2.58 واللقاءات لقدرة علي إدارة وتنظيم االجتماعاتا 7
 متوسطة 1.23 2.29 القدرة علي إدارة المعلومات وأساليبها 8
الخاصببة  االطالع المسببتمر علي اللوائح واألنظمة والقوانين 9

 كبيرة .78 2.88 بالمجال الرياضي الوطني والعالمى
 كبيرة .63 2.77 القدرة علي إدارة وتنظيم المؤتمرات 10
 كبيرة .58 2.87 االلتزام بأخالقيات للمهنة 11
 كبيرة .75 2.78 القدرة علي إدارة األزمات واتخاذ القرارات 12

 للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضببببببببية التدريبية االحتياجات درجة أن( 10)جدول من يتضببببببببح
 أقل قيمة هي. و 68 معياري وبانحراف 2.94المجال لهذا العام المتوسط بلغ حيث كبيرة بدرجة كانت
 التدريبية االحتياجات لدرجة تقديرهم في الدراسببببة مجتمع أفراد تجانس يعني مما الصببببحيح الواحد من

هم وفي ظل نظر  وجهة من للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضبببببية الممارسبببببات اإلدارية والقيادية فى معيار
 تطبيق متطلبات الجودة في المجال الرياضي.

  Discussion The Resultsمناقشة النتائج: 
 التدريبية االحتياجات من أحتياج كل تقدير بمدى يتعلق ( فيما8بينما يظهر من نتائج جدول )

 أن االحتياجات فنجد فى معيار اإلتصال الفعال مع والمجتمع للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضية
 انحرافاتها وامتدت (2.94 -2.74) الحسابية متوسطاتها تراوحت قد كبيرة بدرجة ظهرت التي التدريبية
قيادات الهيئة  اتفاق على يدل مما الصحيح الواحد عن تقل قيم وهي .(87 -.12بين ) المعيارية
استخدام أدوات  "التالي الترتيب التدريبية على االحتياجات كانت حيث االحتياجات، هذه على الرياضية

اإللمام بمهارات التعامل مع  -محددة ومناسبة للتعرف على االحتياجات للعاملين بالهيئة الرياضية 
علمين والطالب وأولياء األمور القدرة على تفهم احتياجات الم -ذوي الحاجات الخاصة  العبينال
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القدرة علي بناء وتطوير تقنيات تكنولوجيا اإلتصال بين إدارة المدرسة والمعلمين والطالب  -والمجتمع 
 . وأولياء األمور والمؤسسات األخري
 التدريبية االحتياجات من أحتياج كل تقدير بمدى يتعلق فيما( 9يظهر من نتائج جدول )

 االحتياجات أن فنجد الفعال القيادي اإلداريخصائص فى معيار  اإلداري بالهيئة الرياضيةللقيادي 
 انحرافاتها وامتدت (2.95 -2.72) الحسابية متوسطاتها تراوحت قد كبيرة بدرجة ظهرت التي التدريبية
 هذه على القيادات اتفاق على يدل مما الصحيح الواحد عن تقل قيم وهي (65 -.34) بين المعيارية

التمسك بعمليات التحسين المستمر  "التالي الترتيب على التدريبية االحتياجات كانت حيث االحتياجات،
التمسك  - التغيير المستمر في متطلبات العملية اإلداريةمواكبة  -للبرامج اإلدارية بالهيئة الرياضية 

لعملية التحكم فى الوسائل والتقنيات حسب طبيعة ا -للبرامج اإلدارية واآلداء  بأساليب التقييم الفعال
 .في ظل جودة المجال الرياضي قيادي الهيئة الرياضيةاإلطالع علي أدوار  -ا وأهدافه اإلدارية

 التدريبية االحتياجات من أحتياج كل تقدير بمدى يتعلق ( فيما10بينما يظهر من نتائج جدول )
 التدريبية أن االحتياجات فنجد  فى معيار الممارسات اإلدارية والقيادية الرياضيةللقيادي اإلداري بالهيئة 

 المعيارية انحرافاتها وامتدت (2.92 -2.29) الحسابية متوسطاتها تراوحت قد كبيرة بدرجة ظهرت التي
 هذه على قيادي الهيئة اتفاق على يدل مما الصحيح الواحد عن تقل قيم وهي .(78 -.23بين )

االطالع المستمر علي اللوائح  "التالي الترتيب التدريبية على االحتياجات كانت حيث االحتياجات،
القدرة علي إدارة األزمات واتخاذ  - واألنظمة والقوانين الخاصة بالمجال الرياضي الوطني والعالمى

واللقاءات  يم االجتماعاتلقدرة علي إدارة وتنظا - المعرفة بمفهوم القيادة ونماذجها الحديثة - القرارات
 المعرفة بمفهوم القيادة ونماذجها الحديثة. -

ذلك الي أن أولويات اإلحتياجات التدريبية للقياديين ترتكز علي الجوانب  انالباحثويعزي 
الثالث لمجاالت جودة العملية اإلدارية والتي يجب ان يتم تقييم آداء القيادات الحالية عليها لمعرفة 

المستقبلية إلستكمال مسار جودة العملية اإلدارية وما تتطلبة من مؤهالت إدارية في قياداتها إحتياجاتهم 
 كي يكون قادرًا على قيادة الهيئة الرياضي ومسايرة التقدم .

م( 2011عثمان القباطي )،   (26)م( 2014نادر النابت ) ويتفق ذلك مع دراسة كل من
ستيال ويكي ( ، 2م( )2009(، إبراهيم الخميس )15م( )2010)عبد القادر أبو علي  ،  (18)

Stella Auma Wekhuyi (2014( )39 ، ) ستاسي تيمون Stacey L. Timmons 

مJohn (2002 )( ، جون 32م( )2002)  .Brown et alبراون وآخرين (، 40) (2010)
 :، حيث أشارت الي أن (34)
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المهارات الذاتية هي "اإللمام بمهارات القيادة في التأثير على أبرز االحتياجات التدريبية بمجال  -
اآلخرين، وبمجال المهارات الفنية" اإللمام بأساليب تقويم أداء العاملين في الهيئة الرياضية، 

 واإللمام بالمستجدات الحديثة في ميدان اإلدارة الرياضية، واإللمام بنظريات القيادة.
بمجال المهارات اإلنسانية "تنمية القدرة على تكوين عالقات إنسانية أبرز االحتياجات التدريبية  -

 فعالة مع العاملين والالعبين .
وأبرز االحتياجات في المهارات اإلدراكية اكتساب سلوك وضع تصور كلي للتنظيم داخل  -

 المؤسسة، والقدرة على التنبؤ بمشكالت العمل.
 :التوصيات

 :أن يوصي ب للباحث يمكن البحث نتائج خالل من
 .الجودة العالمية مجاالت في القيادات اإلدارية بالهيئات الرياضية بتدريب االهتمام ضرورة  -

البحث المستمر عن الجديد في اإلحتياجات التدريبية للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضية لمواكبة  -
 نظم جودة العملية اإلدارية في المجال الرياضي. 

 ستمر فى محتوي البرامج التدريبية للقيادات اإلدارية.ضرورة التطوير الم -
الرياضية  اإلدارة مجاللتأهيل القيادات في  مختصةتدريب القادة اإلداريين ال إدارة إنشاء ضرورة  -

 دورات في للمشاركة وترشيحهم دوري، بشكل الوظيفي أدائهم وتقييم ،طبقًا لنظم الجودة العالمية

 .احتياجاتهم وفق تدريبية وبرامج

 وتقديم اإلدارية، بمهامهم القيام عنالقيادات اإلدارية تعيق التي المعوقات حول ببحوث والقيام -

 .المتاحة واإلمكانيات الواقع مع يتناسب بما لها الحلول

 املراجع:
 أوالً: املراجع العربية:

. والعشرين القرن الحادينحو إصالح المدرسة في  م( :2010الحارثي ) إبراهيم بن أحمد مسلم -1
 الرياض: مكتبة الشقري.

االحتياجات التدريبية للقيادي اإلداري بالهيئة الرياضية  م(:2009إبراهيم بن عبد العزيز الخميس ) -2
االبتدائية في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وزارة التعليم 

ة العلوم العالي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلي
 االجتماعية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

تصميم البرامج التدريبية، عالم الكتب الحديثة،  م(:2008أحمد الخطيب وعبداهلل زامل العنيزي ) -3
  إربد، األردن.
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