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تقييم األداء اإلداري والرتبوي باملؤسسات الرياضية يف
املنطقة الشمالية باململكة العربية السعودية
التعرف عمى مستوى درجة األداء اإلداري
الممخص_ ىدف البحث إلى ّ

ووضعيا موضع االستغالل المثمر ،فاإلدارة عممية مستمرة

والتربوي لممؤسسات الرياضية في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية

ومتداخمة تتًركب من عدة عمميات جزئية ىي التخطيط ،التنظيم

السعودية ،والكشف عن وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير

والتوجيو والرقابة ،يقوم عمى ممارستيا مديرون متخصصون

المنطقة اإلدارية ،ولتحقيق ىذه األىداف ،قام الباحث بتصميم استبانة

يعممون في تناسق وتكامل لموصول الى االىداف العامة

مكونة من ( )38فقرة تم تطبقييا عمى عينة مكونة من ( )79مدرباً

لممؤسسة [.[1

من مدربي األلعاب الجماعية بالنوادي الرياضية بالمنطقة الشمالية

وتتجو العممية اإلدارية في األساس نحو المستقبل في

بالمممكة العربية السعودية .وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي،

محاولة لتكييف أىداف المؤسسة بما يتناسب مع الظروف البيئية

وأشارت نتائج البحث إلى أن ارتفاع مستوى الجانب اإلداري والتربوي

المحتممة ،واإلدارة في التربية الرياضية عبارة عن عمميات

لممؤسسات الرياضية في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية.

واختصاصات تستيدف تمكين العاممين في المنظمات الرياضية

ىذا وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة
( )α = 0.05بين المتوسطات الحسابية لدى أفرد عينة البحث تعزى

من أداء المسئوليات المنوطة بيم تبعاً لمتطمباتيم ووظائفيم

لممنطقة اإلدارية لصالح منطقة الجوف يمييا منطقة حائل ثم منطقة

لتحقيق أىداف الييئة بشكل فعال في إطار المحددات القائمة

عرعر وأخي ارً منطقة تبوك.

[.[2

الكممات المفتاحية :التقييم ،األداء اإلداري ،األداء التربوي ،المؤسسات

ويشير درويش وحسانين [ ]3إلى أن اإلقبال عمى العمل

الرياضية.

باإلدارة الرياضية قد تزايد بشكل ممحوظ في اآلونة األخيرة ،وجاء

 .1المقدمة

ذلك لتمبية متطمبات واحتياجات سوق العمل حيث أصبح ىذا

اصبح العالم اليوم وبشكل متسارع يشيد العديد من التغيرات

السوق يستوعب أعداد كبيرة من خريجي التًربية الرياضية لمعمل

والتطورات اليائمة كماً ونوعاً في شتى مجاالت الحياة ،مما

في إدارة الييئات الرياضية ،ورغم كون موىبة القيادة تعتبر أحد

يجعل معظم الدول تبحث عن كيفية إعداد أفرادىا ومواطنييا

متطمبات العمل اإلداري في المجال الرياضي إال أن الصقل

إعداداً سميماً ،عمى نحو يجعل من مواطنييا القدرة عمى تحمل

والتأىيل والتدريب والدراسة تعتبر من المرتكزات الميمة لصقل

مسؤوليات مشتركة في تطوير المجتمع وتنميتو ،ونظر لموعي

ىذه الموىبة ،مما يمكن القول إن دراسة اإلدارة الرياضية أمر

المتزايد الذي يشيده العالم والناتج عن العديد من التغيرات

ضروري لتحقيق النجاح في العمل اإلداري.

والتطورات فإنو ال بد من مواكبة ومسايرة ىذه التغيرات

ويشير سالمة وعبد الحميد [ ]4إلى أنو في كل مجتمع

والتطورات.

يوجد بعض العناصر التي تتميز باستعداد فطري لتولي القيادة،

وتمعب اإلدارة دور فعال وحيوي في مواجية ىذا التغير،

بينما الكثرة تخضع لما يمقي عمييا من أوامر وتوجييات ،والقيادة

حيث تعد اإلدارة نشاط إنساني منظم ييدف إلى تحقيق أىداف

في جوىرىا تعتبر ظاىرة اجتماعية تتمثل في شخص لو نفوذ

(إنتاجية أو اقتصادية سياسية أو اجتماعية) من خالل تجميع

بين الناس يعبر عن متطمبات الجماعة لتحقيق مطالبيا التي ال

وتوجيو الموارد المادية والبشرية المتاحة وتنمية موارد جديدة

يستطيعون تحقيقيا منفردين ،والقيادة عبارة عن اتجاه وموقف،
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وتعتمد فعاليتيا عمى توافر عدة ميارات قيادية ،وقد يوجد لدى

.2

البعض منا استعدادات شخصية مؤثرة لمقيادة فيما يسمي

واالستًراتيجيات والسياسات.

بالكاريزما ،ولكن تنمية الميارات األساسية لمقيادة تعتمد عمى

 .3تدعيم القوي اإليجابية في المؤسسة وتقميص الجوانب السمبية

تكوين السموك القيادي الفعال ،فالطريق إلي القيادة يبدأ عن

قدر اإلمكان.

طريق التنمية الذاتية.

 .4السيطرة عمى مشكالت العمل وحميا وحسم الخالفات

ويرى  [5] gardner,أنو لكي تكون القيادة ناجحة ال بد

أنيا البوتقة التي تنصير داخميا كافة المفاىيم

والتًرجيح بين اآلراء.

من ان يكون لدى القائد قدرة عمى التأثير في اآلخرين بحيث

 .5تنمية وتدريب ورعاية األفراد باعتبارىم أىم مورد لممؤسسة،

يجعميم يقبمون قيادتو طوعيو ،دونما إلزام قانوني ،وذلك

كما أن األفراد يتخذون من القائد قدوة ليم.

العترافيم التمقائي بقيمة القائد في تحقيق أىداف الجماعة

 .6مواكبة المتغيرات المحيطة وتوظيفيا لخدمة المؤسسة.

والتنظيم ،في حين يرى  [6] kotterالقيادة أنيا عممية تكيف

 .7أنيا تسيل لممؤسسة تحقيق األىداف المرسومة.

وتعامل مع التغيير والتجديد .ويرى الباحث ان القيادة كعممية

ويشير  [9] Weinberg & Couldإلى أن المجال

واعية تؤثر في جميع جوانب حياة المؤسسة ونشاطاتيا ،وتيدف

الرياضي عمى مختمف أشكالو ومستوياتو يذخر بالعديد من

إلى تفعيل طاقات األفراد الذاتية ضمن إطار من العالقات

المواقف القيادية حيث يظير دور القائد الرياضي في التأثير

االجتماعية المنظمة ،وتييئة وتوفير اإلمكانات الالزمة لذلك،

اإليجابي عمى سموك الالعبين ،ويعمل جاىدا في إرشاد وتوجيو

التي تؤدي إلى تحقيق األىداف وتنفيذ البرامج بدقة وموضوعية.

العبي الفريق بالرغم من اختالف سماتيم الشخصية وقدراتيم

لذا فإن الميارات الجيدة أساسية لنجاح القائد في مواجية

العقمية وصفاتيم ومياراتيم البدنية بما يحقق ىدفًا مشتركاً يسعي

التحديات واالضطالع بالمسؤوليات لمتأثير في سموكيات األفراد

الجميع نحو تحقيقو أوالً وىو االنجاز الرياضي.
ويؤكد  [10] Lumpkinعمى أنو من الميم أن يقوم

واتجاىاتيم لمعمل بجد ورغبة ،فالقيادة تتضمن مسؤوليات

اإلداري الرياضي من موقعو سواء باإلدارة العميا أو الوسطى أو

مؤسسيا يعمل فيو القائد والجماعة.
ومواقف ومحتوى
ً

ويركز عمماء االجتماع الرياضي والتربية البدنية عمى أىمية

التنفيذية رغم اختالف مستوياتيا بعمميات التوجيو التًربوي

دور المؤسسات الرياضية في عممية التنشئة الرياضية والتنشئة

واإلرشاد والتأثير اإليجابي في سموك مرؤوسيو .ويشير درويش

االجتماعية .وقد ناقش أصحاب الفكر االجتماعي البنيوي

وحسانين [ ]3أن توفير العناصر المتميزة لشغل الوظائف في أي

) (Social Constructionistsفي القيادة أن مفيومنا ونظرتنا

مؤسسة يعتبر حجر الزاوية في نجاح ىذه المؤسسة ،ومن ثم فإن

لمقادة والقيادة يتحددان ويتأثران بطبيعة المعمومات الموجودة في

قدرة الموارد البشرية في المؤسسة عمى جمب العناصر المتميزة

البيئة التي نعيشيا [ .]7,8فيما يرى  [8] Meindle,ان

وباإلعداد المناسب والخبرات العالية لشغل الوظائف يعتبر أحد

المشاىدين والمشاركين في المؤسسات يطورون اتجاىات،

أىم عناصر النجاح في المؤسسة.

ويرسمون تصو اًر نموذجياً لمقيادة ،قد ال يكون واقعياً فيما يتعمق

ويتفق كل من أبو حميمة [ ]11وعباسي [ ]12وLOEHR

بمفيوم الدور الذي يقوم بو القائد.

] [13عمى أن السمات القيادية التي يجب أن يتمتع بيا اإلداري

وعميو فأىمية القيادة تكمن في [:[4

الرياضي تدخل ضمن اإلطار المتكامل لشخصيتو المرغوبة

 .1أنيا حمقة الوصل بين العاممين وبين خطط المؤسسة

والتي يمكن صقميا باإلعداد األكاديمي الميني مما يؤثر في

وتصوراتيا المستقبمية.

شخصيتو القيادية ذاتيا وبالتالي يساعده عمى التأثير في سموك
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األخرين والسموك القيادي يمعب دو اًر ىاماً ويؤثر في تييئة المناخ

العشوائية ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي ،وتم استخدام

اإلداري المناسب لألداء واإلنجاز .لذا جاء ىذا البحث لمتعرف

االستبيان كأداة لجمع المعمومات .وأظيرت النتائج أن ىناك

عمى واقع األداء اإلداري والتربوي في المؤسسات الرياضية في

تبايناً ألىمية وممارسة الكفايات اإلدارية من قبل مشرفي المراكز

المنطقة الشمالية في المممكة العربية السعودية.

الشبابية إلقميم الشمال ،ووجود فروق دالة لممارسة الكفايات
اإلدارية لمتغير المؤىل العممي ولصالح البكالوريوس.

وأورد األدب التربوي عدة دراسات تناولت موضوع األداء
اإلداري والتربوي في المؤسسات الرياضية ،فقد أجرى عبد

وأجرى عنتر [ ]17دراسة بعنوان "تقويم القيادة التطوعية

العظيم وابراىيم [ ]14دراسة ىدفت إلى التعرف عمى "كيفية

في المجال الرياضي بمحافظة الغربية" وىدفت الدراسة إلى تقويم

مواجية االزمات باألندية الرياضية بمحافظات وسط الصعيد "،

القيادة التطوعية في المجال الرياضي ،واستخدام الباحث المنيج

واستخدم الباحثان المنيج الوصفي المسحي ،وتكونت عينة

الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )217إداري من رؤساء

الدراسة من ( )290فرداً من اعضاء مجالس اإلدارة والعاممون

وأعضاء مجالس اإلدارات ببعض أندية ومراكز الشباب بمحافظة

باألندية الرياضية ،واستخدم الباحثان االستبيان كأداة لجمع

الغربية ،واستخدام الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات،

البيانات ،وكانت من أىم النتائج أن أىم أنواع االزمات التي

وكانت أىم النتائج أن ىناك دور لمقيادة التطوعية في المجال

تواجو االندية الرياضية ىي بالترتيب (اقتصادية ،إدارية ،فنية،

الرياضي بالمحافظة ،وأن القادة يقومون بواجباتيم بقدر اإلمكان،

ثقافية ،اجتماعية(.

وأن ىناك بعض المعوقات التي تقابميم وتعوقيم عن القيام

وأجرى عقل [ ]15دراسة بعنوان "بناء مقياس كفاءة أداء

بواجباتيم عمى الوجو األمثل ،واتفقوا جميعا بنسبة كبيرة عمى

األخصائيين الرياضيين من شاغمي الوظائف التخصصية

وجوب تمتع القائد في المجال الرياضي بالعديد من المقومات

بالدرجة الثالثة بالجامعات المصرية" وىدفت الدراسة إلى تصميم

الشخصية واإلدارية الرياضية.

مقياس كفاءة أداء األخصائيين الرياضيين من شاغمي الوظائف

وأجرى أحمد [ ]18دراسة بعنوان "قياس األداء لدى القادة

التخصصية واستخدم الباحث المنيج الوصفي ،واشتممت عينة

اإلداريين في اتخاذ القرار باالتحادات الرياضية" .وىدفت ىذه

الدراسة ( )89أخصائي رياضي و( )12خبير إدارة وقياس

الدراسة إلى التعرف عمى أداء القادة اإلداريين في اتخاذ القرار،

و( )12مدير من إدارات رعاية الطالب ومديري إدارات النشاط

واستخدم الباحث المنيج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من

الرياضي ببعض الجامعات المصرية ،واستخدم الباحث االستبيان

( )20اتحاد رياضي أوليمبي و( )14اتحاد رياضي غير أوليمبي

كأداة لجمع البيانات ،وكانت أىم النتائج بناء مقياس كفاءة أداء

و( )255قائد إداري من القادة اإلداريين القائمين عمى عمل

األخصائيين الرياضيين من شاغمي الوظائف التخصصية

االتحادات .واستخدام الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات،

واشتمل عمى كفايات مينية ،كفايات شخصية ،كفايات

وكانت أىم النتائج قدرة القادة اإلداريين عمى التغمب عمى

اجتماعية ،كفايات نفسية ،كفايات عقمية ،كفايات بدنية يجب أن

المعوقات التي تقابميم أثناء اتخاذىم القرار ،واعتماد القادة

تتوافر لدى األخصائيين الرياضيين قيد الدراسة.

اإلداريين عمى الخبرة والتجربة والتقارير كمعايير التخاذ القرار.

وأجرى المومني [ ]16بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى

وأجرى الشياب والصاوي [ ]19دراسة ىدفت إلى التعرف

الكفايات اإلدارية الالزمة لمشرفي المراكز الشبابية ودرجة

عمى الدور التربوي الذي تقوم بو مراكز الشباب في المجتمع

ممارستيا .وقد تكونت عينة الدراسة من مشرفي مراكز إقميم

الكويتي من وجية نظر األعضاء من الشباب والمشرفين عمييا

الشمال وعددىم ( )65مشرفاً ومن الجنسين تم اختيارىا بالطريقة

والتعرف عمى المشكالت التي تعيق تحقيق رسالتيا وايجاد
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الحمول لمشكالتيا ،حيث استخدمت الدراسة المنيج الوصفي،

العربية" ،واستخدم الباحث المنيج الوصفي عمى عينة قواميا 90

وتم استخدام استبانة لجمع بيانات البحث ،وتكونت عينة الدراسة

مدرباً من مدربي المنتخبات القومية بجميورية مصر العربية

من ( )407شاباً و( )21من المشرفين في المراكز .وأظيرت

والذين يتولون تدريب المنتخبات القومية ،وتوصمت نتائج الدراسة

نتائج الدراسة :وجود رغبة لدى الشباب في تعمم العاب معينة

الى أن أكثر المشكالت شيوعاً لدى مدربي المنتخبات القومية

مثل الفروسية والكمبيوتر ،وان األنشطة التي يمارسيا الشباب

االولمبية بمصر ىي تمك المشكالت المتصمة بمجال االتحاد

المنتسبون لممراكز ال تشغميم عن استيعاب دروسيم ،والمطالبة

الرياضي لمعبة ،يمييا المشكالت المتعمقة باإلمكانيات ،ثم

بعدم إغالق المراكز الشبابية أيام العطمة الصيفية.

المشكالت بالنواحي االدارية.

وأجرت الترك [ ]20دراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة

وأجرى رودرجرز وىيكسون [ ]23دراسة بعنوان "النجاح في

ممارسة الكفايات اإلدارية ألعضاء االتحادات الرياضية في

اتخاذ القرار" حيث ىدفت الدراسة الى التعرف عمى االسباب

األردن والتعرف عمى أثر متغيرات (الجنس ،والصفة ،الخبرة،

المختمفة لمنجاح في اتخاذ القرار بالرغم من اختالف وتنوع

نوع الرياضة) وتكونت عينة الدراسة من الجياز الفني لمفريق

اىداف المنظمات ،وكانت أىم النتائج تزايد احتماالت نجاح

والالعبين واالعالم الرياضي واداريين االتحادات واألندية ،وتم

القرار كمما زاد اشتراك االفراد المناسبين في اتخاذه.

استخدام االستبيان لجمع بيانات البحث ،وبمغت عينة الدراسة

وأجرى مايكل وماكجيل [ ]24دراسة بعنوان" تحسين األداء

( 452فرداً( ،وأشارت النتائج إلى أن درجة ممارسة الكفايات

االداري لمقادة" حيث ىدفت الدراسة الى التعرف عمى عممية

اإلدارية ألعضاء االتحادات كانت متوسطة ،وىذه الكفايات ىي

اتخاذ القرار ،حدود األفراد في عممية المشاركة ،العالقات

االتصال والتفاعل ،التخطيط واإلشراف ،التنظيم والتنفيذ ،التقويم.

االنسانية وعالقتيا بتحسين بيئة العمل وذلك عمى عينة برامج

وقد أوصت الباحثة بإقامة دورات لرفع مستوى ممارسة الكفايات

إعداد العاممين في التربية الرياضية بالواليات المتحدة ،وكانت

التي تمارس بدرجة قميمة ومتوسطة عند بعض األعضاء.

اىم النتائج ان القدرة عمى اتخاذ القرار ىي أحد اىم الصفات

وأجرى كيم [ ]21دراسة ىدفت إلى تحديد الكفايات التي

التي يجب ان يتمتع بيا القائد ،ال يوجد اتفاق بين اىداف

تخص العمل ذات األىمية لمدراء المراكز الرياضية في جميورية

المنظمة وبين اىداف الدولة ،تمعب العالقات االنسانية دو اًر ىاماً

كوريا ،حيث بين ان الكفايات تؤثر عمى المديرين في اإلدارة

في تحسين أداء القادة.

الرياضية في مختمف مواقعيم التنظيمية وقد طور أداة مسح

وأجرى وليم وفريدرك ودافس [ ]25بدراسة ىدفت إلى تحديد

بمغت ( )59كفاية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )1575محترفاً

ونوع العالقة بين الرضا الوظيفي العام لدى مدرسي التربية

من محترفي اإلدارة الرياضية في المراكز الرياضية ،ومن أبرز

الرياضية وكل من السموك القيادي لممدير والمناخ التنظيمي

نتائج الدراسة .إن المستوى اإلداري والوضع التنظيمي كان لو

السائد واالشراف الفني وبعض المتغيرات كالسن والجنس وعدد

تأثير عمى األىمية ذات العالقة بالكفايات ،ووجد ان الكفايات

سنوات الخبرة ،وتكونت عينة البحث من ( )246مدرساً ممن

مثل إدارة المخاطر ،فيم الطبيعة الرياضة ،االتصاالت ،تطوير

يعممون في تدريس التربية الرياضية تم اختيارىا بالطريقة

القيادة ،وتحديد مصادر التمويل ذو أىمية بشكل كبير.

العشوائية من المدرسين العاممين بوالية "كونكتيكت" االمريكية،

وأجرى متولي [ ]22دراسة بعنوان "دراسة المشكالت التي

ولقد استخدم الباحث المنيج الوصفي .ولقد أشارت أىم النتائج

تحدد درجة شيوع المشكالت التي تواجو مدربي المنتخبات

الى ان السن والجنس واالجور ودرجة المسئولين في العمل ما

القومية االولمبية وااللعاب الفردية والجماعية بجميورية مصر

ىي اال عوامل تنبؤيو لمرضا العام لدى افراد العينة ،كذلك كانت
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محددات رضائيم العام عن العمل ممثمو في العالقات مع

وذلك نتيجة التقدم الكبير لمرياضة وارتباطيا بالتقدم العممي،

الزمالء والظروف الطبيعية لمعمل.

وأيضاً دخول معظم الرياضات المختمفة في عالم االحتراف،

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة أىمية موضوع

وارتباط الرياضة باالقتصاد والسياسة وقيام الكثيرين بالعمل في

القياس في المجال الرياضي ،والحاجة إلى البحث فييا .فقد

النشاط الرياضي بدون مؤىالت عممية وخبرات فنية مما يؤدي

لوحظ من الدراسات السابقة االىتمام في بناء مقياس لمتعرف

الى ظيور كثير من االخطاء التي تساعد عمى وقوع االزمات

عمى الكفايات اإلدارية ،ودراسة مواجية االزمات اإلدارية،

في المجال الرياضي.

والمشكالت التي تواجو الرياضيين ،والتعرف عمى أثر القيادة

ويتطمب التعامل مع األزمات استخدام أساليب حديثة من

التطوعية ،والرضا الوظيفي عن السموك القيادي .وىذا البحث

فنون القيادة اإلدارية والتربوية ،وىذا األمر يتطمب وجود قيادات

يضيف إلى جسم المعرفة العممية جوانب ميمو كونو يتناول

رياضية مؤىمو تأىيل عممي وفني عالي لمقيام بواجباتيا المنوط

البحث في تقييم الجانب اإلداري والتربوي في المؤسسات

بيا .لذا جاء ىذا البحث لتقييم درجة األداء اإلداري والتربوي في

فتم في ىذا
الرياضية بشمولية وعمق أكثر من الدراسات السابقةّ ،

المنطقة الشمالية في المممكة العربية السعودية.

البحث الكشف عن أربعة أبعاد لمجانب اإلداري ،مما يؤدي إلى

أ .أسئمة الدراسة

فيم أشمل لطبيعة الدور اإلداري في المؤسسات الرياضية ،وما

حاول البحث اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

يميز ىذا البحث عن الدراسات السابقة ادراج المجال التربوي في

 -1ما مستوى درجة األداء اإلداري والتربوي لممؤسسات

البحث الحالي وتقييمو لما لو من أىمية كبيرة لموصول إلى

الرياضية في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية؟

االىداف المنشودة في المؤسسة الرياضية ،وفي حدود عمم

 -2ىل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (= 0.05

الباحث لم يسبق وجود بحث عممي يقيس الدور التربوي لألندية

 )αبين متوسطات درجة األداء اإلداري والتربوي لممؤسسات

الرياضية.

الرياضية في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية تعزى
لمتغير (المنطقة اإلدارية)؟

 .2مشكمة الدراسة
تقوم المؤسسات الرياضية بالعديد من األمور الميمة وذلك

ب .أهمية الدراسة

كونيا تحتوي عمى كثير من األنشطة المختمفة منيا اإلعداد

تأتي أىمية ىذ البحث استجابةً لمتوجيات العالمية والمحمية

لالعبين من كافة النواحي والمشاركات في المحافل الدولية

بضرورة االىتمام بالمؤسسات الرياضية بكافة جوانبيا اإلدارية

وتنظيم البطوالت واعداد الكوادر اإلدارية والفنية ،إال أن

وتكمن أىمية البحث الحالي من خالل النقاط اآلتية:
والتربوية.
ّ

المؤسسات الرياضية تواجو في الوقت الحالي تغيرات عممية

 -تشخيص واقع المؤسسات الرياضية في المممكة العربية

واجتماعية وبيئية سريعة ومتعددة تتسبب في حدوث العديد من

السعودية من الناحية اإلدارية والتربوية بيدف التعرف عمى

االزمات التربوية التي تختمف في أسبابيا ومستويات حدوثيا

جوانب الضعف فييا ومعالجتيا ،وجوانب القوة وتعزيزىا.

وشدة تأثيرىا من مجتمع آلخر ،ورغم ىذا االختالف اال ان

 -يمكن االستفادة من البحث الحالي من خالل النتائج التي يتم

القوى المحركة ليذه االزمات تتشابو بين معظم الدول.

التوصل إلييا بإعادة توزيع المسؤوليات واألدوار اإلدارية في

وفي النشاط الرياضي تعددت وتنوعت أشكال وأسباب

المؤسسات الرياضية بما يضمن االستفادة من ﺍلﻁاقاﺕ

االختالفات حتى امتألت المحاكم بالقضايا الرياضية ومألت

ًﺍلقﺩﺭﺍﺕ ﺍلبشﺭية المتوافرة بالحجم المناسب.

الشكاوى والمشاكل أدراج المكاتب بالو ازرة والمؤسسات الرياضية

 توفير مقياس مقنن لمكشف عن واقع المؤسسات الرياضية في145

البيئة السعودية يمكن استخدامو في المزيد من األبحاث التربوية

وقد تم الكشف عنو إجرائياً في ىذا البحث ،بالدرجة الكمية التي

في مناطق مختمفة من المممكة العربية السعودية.

المعدة لمكشف عن
يحصل عميو أفراد عينة البحث عمى األداة
ّ

ج .حدود الدراسة

األداء اإلداري في المؤسسات الرياضية في المنطقة الشمالية في
المممكة العربية السعودية.

نتائج البحث قابمة لمتعميم في ضوء الحدود اآلتية :اقتصاره
عمى عينة من مدربي األلعاب الجماعية بالمنطقة الشمالية في

األداء التربوي :تحميل أداء الفرد بكل ما يتعمق بو من صفات

المممكة العربية السعودية (الجوف ،حائل ،عرعر ،تبوك) لمعام

نفسية أو بدنية أو ميارات فنية أو فكرية أو سموكية وذلك بيدف

2015/2014م ،كما تتحدد نتائج ىذا البحث باألداة المستخدمة

تحديد نقاط القوة لتعزيزىا ونقاط الضعف لمعالجتيا لتحقيق

في جمع البيانات ،ومدى الصدق والثبات التي تتمتع بو ىذه

فاعمية المنظمة في تحقيق أىدافيا [.[19
وقد تم الكشف عنو إجرائياً في ىذا البحث ،بالدرجة الكمية

األداة ،وعمى عينة البحث ودرجة تمثيميا لممجتمع الذي أُخذت
منو.

المعدة لمكشف
التي يحصل عميو أفراد عينة البحث عمى األداة
ّ

د .أهداف الدراسة :ىدفت الدراسة إلى الكشف عن:

عن األداء التربوي في المؤسسات الرياضية في المنطقة الشمالية

 -1مستوى درجة األداء اإلداري والتربوي لممؤسسات الرياضية

في المممكة العربية السعودية.

في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية؟

المؤسسات الرياضية :ويقصد بيا في ىذا البحث المؤسسات

 -2وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()α = 0.05

المسؤولة عن االىتمام بالرياضة بمختمف أنواعيا ،ورعاية وتنمية

بين متوسطات درجة األداء اإلداري والتربوي لممؤسسات

مواىب الرياضيين في منطقة الجوف ،حائل ،عرعر ،تبوك.
 .3الطريقة واإلجرااات

الرياضية في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية تعزى

أ .مجتمع وعينة الدراسة

لمتغير (المنطقة اإلدارية)؟

تكون مجتمع البحث من مدربي األلعاب الجماعية (كرة

ه .التعريفات اإلجرائية
عدد من المصطمحات األساسية ،وفيما يمي
ورد في ىذا البحث ٌ

القدم ،كرة السمة ،كرة الطائرة ،كرة اليد) بنوادي المنطقة الشمالية

التعريفات اإلجرائية واالصطالحية ليا.

بكل من منطقة (تبوك ،حائل ،الجوف ،عرعر) .أما عينة البحث

التقييم :عممية إدارية دورية ىدفيا قياس نقاط القوة والضعف في

وتكونت من ()79
فقد تم اختيارىا بطريقة الطبقية العشوائية
ّ
مدرباً من مدربي األلعاب الجماعية بالنوادي الرياضية بالمنطقة

وفي تحقيق ىدف معين خططت لو المنظمة مسبقاً [.[18

الشمالية بالمممكة العربية السعودية ،والجدول رقم ( )1يوضح

األداء اإلداري :نظام رسمي لقياس وتقييم أداء العاممين والتأثير

توزيع أفراد عينة البحث والنسب المئوية وفقاً لممنطقة اإلدارية.

الجيود التي يبذليا الفرد والسموكيات التي يمارسيا في موقف ما،

في خصائصيم األدائية والسموكية [.[1
جدول 1

توزيع أفراد عينة الدراسة والنسب المئوية وفقاً لممنطقة
المنطقة االدارية

التكرار

النسبة المئوية

الجوف

22

27.8

حائل

21

26.6

عرعر

19

24.1

تبوك

17

21.5

المجموع الكمي

79

100.0
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ب .أداة الدراسة

تحكيم فقرات األداة من حيث :دقة الصياغة المغوية والعممية

تم اختيار أداة البحث وفق اإلجراءات اآلتية:

لمفقرات ،ومدى مناسبة الفقرات لما وضعت لو ،ومدى انتماء

 -االطالع عمى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة

الفقرات لمجاليا ،ومدى مناسبة الفقرات لمبيئة المحمية في

بموضوع البحث بيدف توفير خمفية نظرية عن موضوع البحث

المممكة العربية السعودية ،ولممرحمة العمرية التي سيطبق عمييا.

واإلطالع عمى آخر المستجدات فييا من أساليب التقييم

 -تم استرجاع نسخ األداة من المحكمين ،وأجريت التعديالت

ومجاالتو ،إضافة إلى االستفادة من المنيجية العممية المستخدمة

الالزمة من خالل حذف بعض الفقرات ،وتعديل بعضيا،

في الدراسات السابقة.

واضافة فقرات جديدة ،اعتماداً عمى آراء ومالحظات أغمبية

 -توجيو سؤال مفتوح لعينة عشوائية من مجتمع البحث (من

المحكمين ،حيث تم االتفاق عمى حذف مجالي القيادة والعالقات

خارج عينة البحث) حول المجاالت التي تحتاج فييا المؤسسات

االجتماعية ،ودمج مجال اتخاذ القرار مع مجال االتصال ،ودمج

الرياضية إلى المعالجة والمتابعة ،إضافة إلى المجاالت التي

مجال العممية التنظيمية مع مجال التنسيق ،لتأخذ أداة البحث

تحتاج إلى التطوير والتعزيز لغرض الحصول عمى أكبر قدر

صورتيا النيائية مكونة من ( )38فقرة ،بحيث يشمل المجال

ممكن من المعمومات حول موضوع البحث.

اإلداري أربعة أبعاد ىي التخطيط ( 12فقرة) ،والتنظيم والتنسيق

 -بعد البحث واإلطالع في األدبيات السابقة وجمع إجابات

( 7فقرات) ،والتوجيو والرقابة ( 6فقرات) ،واالتصال (4

العينة العشوائية تم حصر أداة البحث وىي عبارة عن استبانة

فقرات) .أما المجال التربوي فقد تكون من ( 9فقرات).

ضمن ثمانية مجاالت ىي( :العممية التخطيطية – العممية

 -صدق البناء ألداة البحث:

التنظيمية – التنسيق – التوجيو والرقابة – العالقات االجتماعية

لمتحقق من صدق البناء ألداة البحث تم تطبيقيا عمى عينة

 -االتصال  -القيادة  -اتخاذ القرار) .وتم صياغة فقرات تقيس

استطالعية مكونة من ( )20مدرباً ممن يعممون في المؤسسات

كل مجال من المجاالت السابقة.

الرياضية في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية من

 -تم التحقق من صدق األداة بعرضيا عمى عشرة من

خارج عينة البحث المستيدفة ،وذلك لحساب معامالت ارتباط

المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية في

بيرسون بين فقرات األداة وبين أداة البحث واألبعاد التي تتبع

اإلدارة التربوية ،التربية البدنية ،القياس والتقويم ،وطمب إلييم

ليا ،وذلك كما في الجدول رقم (.)2

جدول 2
قيم معامالت االرتباط بين فقرات األداة وبين أداة البحث واألبعاد التي تتبع لها
المجال

البعد

رقم

اإلداري

التخطيط

واقع أداا المؤسسات الرياضية

في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية

الفقرة

االرتباط مع:

المقياس

البعد

المجال

1

تحدد إدارة المؤسسة الرياضية أىدافيا بشكل واضح لجميع الفرق

0.43

0.46

0.48

2

تنسق إدارة المؤسسة الرياضية أعماليا بالتوافق مع المدربين

0.66

0.62

0.62

3

تضع إدارة المؤسسة الرياضية الخطط المستقبمية بالتوافق مع المدربين

0.66

0.65

0.61

4

تضع إدارة المؤسسة الرياضية الق اررات المتعمقة بعمل المدربين بالتوافق معيم

0.52

0.46

0.46

5

تشترك جميع إدارات المؤسسة الرياضية في تعديل الخطة الشاممة تبعاً لما يستجد من

0.59

0.51

0.51

أحداث
6

تستمزج إدارة المؤسسة الرياضية أراء المدربين في األمور اإلدارية

0.82

0.80

0.77

7

يتمفظ إداريين المؤسسة الرياضية بألفاظ الئقة مع المدربين

0.77

0.73

0.71

8

توظف موارد المؤسسة الرياضية لتحقيق األىداف البشرية والمادية

0.55

0.43

0.36

9

يمتمك إداريين المؤسسة الرياضية القدرة الكافية لمتقييم الصحيح لممدربين

0.81

0.80

0.82

10

سيولة التفاىم والتعامل مع إداريين المؤسسة الرياضية

0.51

0.49

0.45

147

11

تضع إدارة المؤسسة الرياضية الحمول المناسبة لممشاكل التي قد تعترض أىدافيا في

0.60

0.54

0.56

وقت مبكر في ضوء خبراتيا الواسعة
12

تراعي توجيات إداريين المؤسسة الرياضية الصالح العام

0.48

0.42

0.37

التنظيم

13

تفعل ق اررات إدارة المؤسسة الرياضية من صالحيات المدرب

0.65

0.76

0.77

والتنسيق

14

رقابة إداريين المؤسسة الرياضية المستمرة لممدربين

0.49

0.35

0.40

15

تتم عممية تقييم المدربين عمى أسس عممية

0.48

0.38

0.34

16

وجود تخطيط سميم يؤثر إيجابياً عمى التوجيات أثناء المنافسات

0.31

0.30

0.27

0.58

0.40

0.40

17

مرونة سير العممية الرياضية نتيجة التوجيو الجماعي من قبل إداريين المؤسسة
الرياضية

18
19

يشترك كالً من إداريين المؤسسة الرياضية والمدربين في تقييم الالعبين
الرقابة المستمرة تقرب المدرب من اإلدارة

التوجيو

20

يتعامل اإلداريين مع الالعبين بروح الفريق الواحد

0.73

والرقابة

21

تتخذ إدارة المؤسسة الق اررات اإلدارية بناءً عمى المعمومات الموجودة لدييم

0.46

0.32

22

يقوم إداريين النادي بعمل مقارنة بين ما تم إنجازه وما ىو موجود ضمن األىداف

0.77

0.55

0.56

23

المرونة في إعطاء التوجييات والتعميمات لممدربين

0.65

0.46

0.48

24

تنظم إدارة المؤسسة الرياضية مباريات تجريبية لمفرق بيدف التطوير

0.48

0.33

0.31

25

توضح إدارة المؤسسة بعض الق اررات التي تتخذىا

0.73

0.55

0.49

26

ينصت إداريين المؤسسة الرياضية آلراء وطمبات المدربين

0.69

0.58

0.55

27

الشفافية بين إدارة المؤسسة والمدربين

0.83

0.62

0.61

28

االىتمام بالمدرب والالعب من قبل إدارة المؤسسة الرياضية

0.71

0.52

0.56

29

توفير مناخ تربوي يسمح لممدرب والالعب بالتعبير عن آراءه ومساعدتو وقت الحاجة

0.69

0.59

0.62

30

اىتمام المؤسسة الرياضية بالجانب التربوي لالعبين الشباب

0.77

0.75

31

اىتمام المؤسسة الرياضية بالجانب النفسي لالعبين والمدربين

0.72

0.58

32

تعمل المؤسسة الرياضية عمى توفير بيئة تربوية مناسبة ألعضاء النادي

0.84

0.76

33

تساىم إدارة المؤسسة بحل مشاكل الالعبين وعالجيا

0.73

0.70

34

تعتمد المؤسسة الرياضية عمى أسموب العمل الجماعي التربوي التعاوني

0.75

0.68

35

تحرص المؤسسة عمى استم اررية التطوير والتدريب اليادف

0.79

0.65

36

تحرص المؤسسة عمى نقل المعرفة عن طريق التدريب والتعميم

0.79

0.75

37

إدارة المؤسسة الرياضية لدييا القدرة عمى تقديم خدمات تربوية لمناشئين

0.69

0.63

38

يمتمك إداريين المؤسسة الرياضية الميارات التربوية الالزمة لمتعامل مع الالعبين

0.72

0.77

االتصال

التربوي

0.66

0.52

0.51

0.31

0.30

0.24

0.65

0.64
0.36

يالحظ من الجدول ( ،)2أن قيم معامالت ارتباط فقرات

بين ( )0.83-0.69مع بعدىا ،وبين ( )0.62-0.52مع

بعد التخطيط قد تراوحت بين ( )0.82-0.43مع بعدىا ،وبين

مجاليا اإلداري ،وبين ( )0.62-0.55مع األداة ككل ،وأخي اًر؛

( )0.80-0.42مع مجاليا اإلداري ،وبين ( )0.82-0.36مع

َّ
أن قيم معامالت ارتباط فقرات المجال التربوي قد تراوحت بين

األداة ككل ،وأن قيم معامالت ارتباط فقرات بعد التنظيم

( )0.84-0.69مع مجاليا ،وبين ( )0.77-0.58مع األداة

والتنسيق قد تراوحت بين ( )0.66-0.31مع بعدىا ،وبين

ككل.
ويالحظ من القيم سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء؛ َّ
أن

( )0.76-0.30مع مجاليا اإلداري ،وبين ( )0.77-0.24مع
األداة ككل ،و َّ
أن قيم معامالت ارتباط فقرات بعد التوجيو والرقابة

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع أداة الدراسة

قد تراوحت بين ( )0.77-0.46مع بعدىا ،وبين (-0.32

وأبعادىا لم يقل عن معيار ()0.20؛ مما يشير إلى صدق بناء

 )0.65ومع مجاليا اإلداري ،وبين ( )0.64-0.31مع األداة

فقرات أداة البحث [.[26

ككل ،و َّ
أن قيم معامالت ارتباط فقرات بعد االتصال قد تراوحت

ثبات أداة البحث:
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4

لمتحقق من ثبات األداة قام الباحثان بتطبيقيا مرتين عمى

واعتماداً عمى ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون حيث بمغ

عينة استطالعية مكونة من ( )20مدرباً من مجتمع البحث

( ،)0.81كما تم حساب معامالت الثبات بطريقة االتساق

وخارج عينتو ،ورصدت استجابات العينة عمى الفقرات ،وبعد

الداخمي لألداة كافة ولكل بعد عمى حده باستخدام معادلة

أسبوعين أعيد تطبيقيا عمى نفس العينة ورصدت النتائج،

كرونباخ ألفا ) ،(Cronbach αوذلك كما في الجدول (.)4

جدول 4
قيم معامالت ثبات االتساق الداخمي ومعامل االرتباط ألداة البحث وأبعادها
المقياس ومجاالته

ثبات االتساق الداخمي

معامل االرتباط

عدد الفقرات

المجال اإلداري

0.89

0.83

29

التخطيط

0.85

0.84

12

التنظيم والتنسيق

0.77

0.88

7

التوجيو والرقابة

0.81

0.89

6

االتصال

0.89

0.93

4

المجال التربوي

0.90

0.86

9

الكمي لممقياس

0.94

0.81

38

يالحظ من الجدول ( ،)4أن قيمة معامل الثبات لألداة كافة

تم اعتماد النموذج اإلحصائي ذي التدريج المطمق بيدف إطالق

بمغت ( ،)0.94وتعتبر ىذه القيمة مقبولة تربوياً وكافية ألغراض

األحكام عمى المتوسطات الحسابية الخاصة بأداة البحث

البحث [.[26

وأبعادىا وفقرات أبعادىا ،وذلك عمى النحو اآلتي:

معيار تصحيح أداة البحث:
جدول 5
المستوى

فئة المتوسطات الحسابية

كبير

أكثر من 3.49

متوسط

3.49-2.50

قميل

أقل من 2.50

إجراءات تنفيذ البحث:

 -تفريغ استجابات أفراد عينة البحث في الحاسوب ،ومعالجتيا

لتحقيق أىداف البحث؛ تم إتباع اإلجراءات اآلتية.

إحصائياً باستخدام نظام الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية

 -تحديد مشكمة البحث بعد مراجعة األدب التربوي ،والدراسات

) ،(SPSSإلجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة ،ثم تفسير

السابقة ذات الصمة بموضوع البحث.

النتائج.

 -تحديد مجتمع البحث واختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية

تصميم البحث والمعالجة اإلحصائية:
يصنف ىذا البحث ضمن الدراسات الوصفية التي تتوجو
ّ

العشوائية.
 -تحديد أداة البحث واجراء التعديالت الالزمة عمييا وفق

نحو فيم الظاىرة ،ذلك ألن البحث اتبع منيجاً وصفياً ،لمتعرف

إجراءات البحث العممي ،لدالالت الصدق والثبات واعدادىا

عمى واقع المؤسسات الرياضية في المممكة العربية السعودية

بالصورة النيائية.

من وجية نظر أفراد عينة البحث .وفيما يتعمق بمعالجة البيانات

 -توزيع أدوات البحث بصورتيا النيائية عمى أفراد عينة البحث.

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات
إحصائياً ،فقد ّ
المعيارية لإلجابة عن السؤال األول ،ولإلجابة عن السؤال الثاني

 أشرف الباحث عمى إدارة تنفيذ البحث من حيث تسميماالستبانات وتسمميا بعد شرح أىداف البحث لممستجيبين.
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فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية؟ فقد تم حساب

وتحميل التباين األحادي واختبار شفيو.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات جميع أفراد
عينة البحث عمى أداة البحث ككل ولكل بعد ،ويوضح الجدول

 .5النتائج ومناقشتها

رقم ( )6ىذه القيم.

نص عمى" :ما
أوالً :لإلجابة عن سؤال البحث األول الذي َّ
مستوى درجة األداء اإلداري والتربوي لممؤسسات الرياضية في

جدول 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداا أفراد عينة البحث عمى أداة البحث ككل ولكل بعد مرتبة تنازلياً
رقم

رتبة

المجال

المجال

1

1

2

2

وأبعاد مجاله األول

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

رتبة

المجال اإلداري

3.79

0.50

كبير

1

2

التنظيم والتنسيق

3.87

0.50

كبير

2

3

التوجيو والرقابة

3.86

0.55

كبير

3

4

االتصال

3.75

0.63

كبير

4

1

التخطيط

3.73

0.65

كبير

المجال التربوي

3.66

0.74

كبير

3.76

0.54

كبير

البعد

المقياس ومجاليه

رقم

البعد

الكمي لممقياس

يالحظ من الجدول ( ،)6أن مستوى واقع أداء المؤسسات

المتوسط

الواقع

التوجيو والرقابة في المرتبة الثانية ،تاله بعد االتصال في المرتبة

الرياضية ومجاليو (اإلداري والتربوي) وأبعاد المجال اإلداري في

الثالثة ،وأخي اًر؛ تاله بعد التخطيط في المرتبة الرابعة.

المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية قد كان (كبي اًر)،

كذلك تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

حيث جاء المجال اإلداري في المرتبة األولى ثم المجال التربوي

إلجابات جميع أفراد عينة البحث عمى فقرات أداة البحث ككل

في المرتبة الثانية ،عمماً أن أبعاد المجال اإلداري قد جاءت وفقاً

وفقرات كل بعد ،وذلك كما في الجدول (.)7

لمترتيب اآلتي :بعد التنظيم والتنسيق في المرتبة األولي تاله بعد
جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداا أفراد عينة البحث عمى فقرات أداة البحث ككل وفقرات كل بعد مرتبة تنازلياً
رقم

واقع األداا اإلداري والتربوي لممؤسسات الرياضية

المتوسط

االنحراف

مستوى

المجال

البعد

الرتبة

الفقرة

في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية

الحسابي

المعياري

الواقع

تحدد إدارة المؤسسة الرياضية أىدافيا بشكل واضح لجميع الفرق

4.18

0.84

كبير

اإلداري

التخطيط

1

1

تضع إدارة المؤسسة الرياضية الق اررات المتعمقة بعمل المدربين بالتوافق

3.96

0.93

كبير

2

4

معيم
3

2

تنسق إدارة المؤسسة الرياضية أعماليا بالتوافق مع المدربين

3.85

0.70

كبير

4

12

تراعي توجيات إداريين المؤسسة الرياضية الصالح العام

3.85

0.96

كبير

5

5

تشترك جميع إدارات المؤسسة الرياضية في تعديل الخطة الشاممة تبعاً

3.80

1.11

كبير

لما يستجد من أحداث
6

8

توظف موارد المؤسسة الرياضية لتحقيق األىداف البشرية والمادية

3.78

0.81

كبير

7

11

تضع إدارة المؤسسة الرياضية الحمول المناسبة لممشاكل التي قد تعترض

3.73

1.06

كبير

أىدافيا في وقت مبكر في ضوء خبراتيا الواسعة
8

3

تضع إدارة المؤسسة الرياضية الخطط المستقبمية بالتوافق مع المدربين

3.70

1.17

كبير

9

10

سيولة التفاىم والتعامل مع إداريين المؤسسة الرياضية

3.61

1.13

كبير
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9

يمتمك إداريين المؤسسة الرياضية القدرة الكافية لمتقييم الصحيح لممدربين

3.53

1.25

كبير

11

7

يتمفظ إداريين المؤسسة الرياضية بألفاظ الئقة مع المدربين

3.42

1.15

متوسط

12

6

تستمزج إدارة المؤسسة الرياضية أراء المدربين في األمور اإلدارية

3.30

1.34

متوسط

التنظيم

1

16

وجود تخطيط سميم يؤثر إيجاباً عمى التوجيات أثناء المنافسات

4.03

1.01

كبير

والتنسيق

2

19

الرقابة المستمرة تقرب المدرب من اإلدارة

3.99

1.17

كبير

3

14

رقابة إداريين المؤسسة الرياضية المستمرة لممدربين

3.92

0.78

كبير

4

18

5

15

يشترك كالً من إداريين المؤسسة الرياضية والمدربين في تقييم الالعبين

3.91

0.87

كبير

تتم عممية تقييم المدربين عمى أسس عممية

3.90

0.93

كبير

6

17

مرونة سير العممية الرياضية نتيجة التوجيو الجماعي من قبل إداريين

3.89

0.96

كبير

المؤسسة الرياضية
7

13

تفعل ق اررات إدارة المؤسسة الرياضية من صالحيات المدرب

3.46

1.38

متوسط

التوجيو

1

24

تنظم إدارة المؤسسة الرياضية مباريات تجريبية لمفرق بيدف التطوير

4.23

0.77

كبير

والرقابة

2

21

تتخذ إدارة المؤسسة الق اررات اإلدارية بناءً عمى المعمومات الموجودة لدييم

3.86

0.71

كبير

3

20

يتعامل اإلداريين مع الالعبين بروح الفريق الواحد

3.82

1.01

كبير

4

23

المرونة في إعطاء التوجييات والتعميمات لممدربين

3.82

0.59

كبير

5

22

يقوم إداريين النادي بعمل مقارنة بين ما تم إنجازه وما ىو موجود ضمن

3.80

0.82

كبير

األىداف
االتصال

6

25

توضح إدارة المؤسسة بعض الق اررات التي تتخذىا

3.62

1.12

كبير

1

26

ينصت إداريين المؤسسة الرياضية آلراء وطمبات المدربين

4.01

0.95

كبير

2

27

الشفافية بين إدارة المؤسسة والمدربين

3.72

0.83

كبير

3

29

توفير مناخ تربوي يسمح لممدرب والالعب بالتعبير عن آراءه ومساعدتو

3.70

1.00

كبير

وقت الحاجة
التربوي

4

28

االىتمام بالمدرب والالعب من قبل إدارة المؤسسة الرياضية

3.57

0.67

كبير

1

34

تعتمد المؤسسة الرياضية عمى أسموب العمل الجماعي التربوي التعاوني

3.86

0.86

كبير

2

30

اىتمام المؤسسة الرياضية بالجانب التربوي لالعبين الشباب

3.86

1.14

كبير

3

37

إدارة المؤسسة الرياضية لدييا القدرة عمى تقديم خدمات تربوية لمناشئين

3.80

0.97

كبير

4

35

تحرص المؤسسة عمى استم اررية التطوير والتدريب اليادف

3.75

0.93

كبير

5

33

تساىم إدارة المؤسسة بحل مشاكل الالعبين وعالجيا

3.61

0.84

كبير

6

31

اىتمام المؤسسة الرياضية بالجانب النفسي لالعبين والمدربين

3.58

0.93

كبير

7

32

تعمل المؤسسة الرياضية عمى توفير بيئة تربوية مناسبة ألعضاء النادي

3.54

1.10

كبير

8

38

يمتمك إداريين المؤسسة الرياضية الميارات التربوية الالزمة لمتعامل مع

3.49

1.10

متوسط

9

36

الالعبين
تحرص المؤسسة عمى نقل المعرفة عن طريق التدريب والتعميم

صِّنفت
يالحظ من الجدول ( ،)7أن فقرات بعد التخطيط قد ُ

3.44

1.01

متوسط

مستوى (كبير) لمفقرات ذوات الرتب ( .)4-1كما يالحظ من

ضمن مستوى (كبير) لمفقرات ذوات الرتب ( ،)10-1ومستوى
(متوسط) لمفقرتين ذواتا الرتب ( ،)12-11أما فقرات بعد التنظيم

صِّنفت ضمن
الجدول ( ،)7أن فقرات مجال األداء التربوي قد ُ

مستوى (كبير) لمفقرات ذوات الرتب ( ،)7-1ومستوى (متوسط)

صِّنفت ضمن مستوى (كبير) لمفقرات ذوات الرتب
والتنسيق قد ُ

لمفقرتين ذواتا الرتب (.)9-8
ويالحظ من خالل نتائج السؤال األول ارتفاع مستوى

( ،)6-1ومستوى (متوسط) لمفقرة ذات الرتبة ( ،)7أما فقرات

صِّنفت ضمن مستوى (كبير) لمفقرات
بعد التوجيو والرقابة قد ُ
صِّنفت ضمن
ذوات الرتب ( ،)6-1وفقرات بعد االتصال قد ُ

الجانب اإلداري في المؤسسات الرياضية في المنطقة الشمالية
في المممكة العربية السعودية من حيث قدرة المؤسسات الرياضية
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عمى التخطيط والتنظيم لتحقيق أىدافيا بالشكل المناسب،

أحمد]18[ ،؛ عنتر]17[ ،؛ المومني ،]16[ ،الترك]20[ ،؛

والتواصل الفعال مع المدربين ،وتوفر التوجيو والرقابة ضمن

 [21] kim,والتي أكدت عمى أىمية الدور اإلداري في التغمب

المستوى المطموب ،إضافة إلى ارتفاع مستوى الجانب التربوي

عمى الصعوبات التي تواجو الرياضيين .كما تختمف نتائج ىذا

في المؤسسات الرياضية في المنطقة الشمالية في المممكة

السؤال مع دراسة (عبد العظيم وابراىيم]14[ ،؛ متولي)]22[ ،

العربية السعودية من خالل تعزيز الجوانب النفسية والفنية لدى

والتي أظيرت أن األزمة اإلدارية والمشكالت اإلدارية ىي من

الالعبين والمدربين .ويمكن تفسير ىذه النتائج من خالل تكامل

أكثر ما يتعرض ليا المؤسسات الرياضية .كما تتفق نتائج ىذا

عمل المؤسسات الرياضية في جميع الجوانب اإلدارية والتربوية

السؤال مع دراسة (الشياب والصاوي )]19[ ،والتي تؤكد أىمية

من خالل توفر كوادر عممية رياضية قادرة عمى التخطيط

الدور التربوي الذي تقوم بو مراكز الشباب في المجتمع الكويتي.

والتنفيذ لمسياسات والبرامج الرياضية بوعي ينم عن عمم ومعرفة

نص عمى" :ىل
 -ثانياً :لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي َّ

بما ينبغي الوصول إليو وكيفية الوصول لتحقيقو ،باالعتماد عمى

توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بين

خطط استراتيجية ،ومعايير واضحة المعالم لممتابعة والرقابة،

متوسطات درجة األداء اإلداري والتربوي لممؤسسات الرياضية

وفتح قنوات االتصال مع جميع الرياضيين ،إضافة إلى االىتمام

في المنطقة الشمالية بالمممكة العربية السعودية تعزى لمتغير

بالجانب التربوي الذي يعتبر مساند وداعم لمجانب اإلداري من

(المنطقة اإلدارية)؟ فقد تم حساب المتوسطات الحسابية

خالل نشر الثقافة الرياضية المبنية عمى أسس عممية.

واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة البحث وفقاً لمتغير
المنطقة اإلدارية ،وذلك كما في الجدول (.)8

وتتفق نتائج ىذا السؤال مع د ارسة كل من عق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل]15[ ،؛

جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث وفقاً لمتغير المنطقة اإلدارية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المنطقة االدارية
الجوف

4.31

0.14

حائل

3.98

0.08

عرعر

3.63

0.23

تبوك

2.91

0.21

ويالحظ من الجدول ( ،)8وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات

إجراء تحميل التباين األحادي  One Way ANOVAإلجابات

الحسابية إلجابات أفراد عينة البحث باختالف مستويات متغير

أفراد عينة البحث وفقاً لمتغير المنطقة اإلدارية ،وذلك كما في

المنطقة اإلدارية؛ وبيدف التحقق من وجود الفروق الظاىرية؛ تم

الجدول (.)9

جدول 9

نتائج تحميل التباين األحادي إلجابات أفراد عينة البحث وفقاً لمتغير المنطقة اإلدارية
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط مجموع المربعات

قيمة ف المحسوبة

الداللة اإلحصائية

المنطقة االدارية

20.278

3

6.759

230.622

0.000

الخطأ

2.198

75

0.029

الكمي

22.476

78

المتغير متعدد المستويات ،فقد تم استخدام اختبار Scheffe

ويتبين من الجدول ( )9وجود فروق دالة إحصائياً عند
مستوى الداللة  α = 0.05بين المتوسطات الحسابية إلجابات

لممقارنات البعدية المتعددة؛ بيدف تحديد لصالح أي من

أفراد عينة البحث تعزى لمتغير (المنطقة االدارية)؛ ولكون

مستويات (المنطقة االدارية) تعزى الفروق بين متوسط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
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(.)10

جدول 11

نتائج اختبار  Scheffeلمتوسطات إجابات أفراد عينة البحث وفقاً لمتغير (المنطقة االدارية)
المنطقة االدارية
Scheffe

تبوك

2.91

المتوسط الحسابي

عرعر

3.63

تبوك

2.91

عرعر

3.63

0.72

حائل

3.98

1.07

0.35

الجوف

4.31

1.40

0.68

يتضح من الجدول ( ،)9وجود فرق دال إحصائياً عند

حائل

3.98

الجوف
4.31

0.33

 .6التوصيات

مستوى الداللة  α = 0.05بين المتوسطين الحسابية إلجابات

في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث ،ومناقشة تمك النتائج،

أفراد عينة البحث تعزى لمتغير (المنطقة االدارية)؛ لصالح

فإن البحث يوصي باآلتي:

منطقة الجوف ثم منطقة حائل يمييا منطقة عرعر وأخي اًر منطقة

 .1إجراء أبحاث تربوية مماثمة تشمل المؤسسات الرياضية في

تبوك .وقد يعزو الباحث ىذا الفرق لالىتمام الكبير من منسوبي

المناطق األخرى لممممكة العربية السعودية (المنطقة الشرقية،

واداريين المؤسسات الرياضية بمنطقة الجوف بأنديتيم مقارنة من

الغربية ،الجنوبية والوسطى) .واالستفادة من التجربة الرياضية

خالل العمل بروح الفريق الواحد ،إضافة إلى اىتمام الرياضيين

بمنطقة الجوف.

بمنطقة الجوف بالرياضة بكافة أشكاليا والتي تعتبر موىبة عند

 .2إجراء القياس والتقييم الدوري لمنسوبي المؤسسات الرياضية

الكثير منيم .كما يعزو الباحث ىذه النتيجة إلى وعي أفراد

بكافة الجوانب ،واالىتمام بآراء المدربين والالعبين واعتبارىا

منطقة الجوف بأىمية مفردات الجانب اإلداري والتربوي وتحقيق

وسيمة من وسائل تقييم أداء المسئولين بالمؤسسات الرياضية.

جو ومناخ تنظيمي قائم عمى عدالة الفرص لكل من الرياضيين

 .3عقد دورات تدريبية إدارية وتربوية مبنية عمى أسس عممية

والمدربين واإلداريين لتحقيق طموحاتيم ورغباتيم في المشاركة

لرفع وزيادة الكفاءة اإلدارية والتربوية لممنتسبين ولمسؤولي

باألنشطة الرياضية وحل مشاكميم ،من خالل توفر جو من

المؤسسات الرياضية ولألندية الرياضية بشكل خاص ،واالستفادة

التعاون والمحبة واأللفة المتبادلة والقيام بكافة الميام من قبل

من التجربة الرياضية بمنطقة الجوف.

أفراد النوادي (رؤساء ،ومرؤوسين) ،مما كان لو الدور القوي في

 .4تدعيم الجانب التربوي في المجال الرياضي والمتمثل في بث

دعم النادي ورئيسو وفي الحصول عمى النتائج الجيدة لالعبين

روح التعاون والمحبة واأللفة المتبادلة بين اعضاء الييئات

في النادي في المنافسات الرياضية وذلك الن مشاركتيم تيدف

اإلدارية والمدربين ،والذي لو انعكاس إيجابي في تفعيل النواحي

إلى رفع الروح المعنوية وتحسين العالقات بشكل ينعكس عمى

اإلدارية والتي ليا الدور القوي في دعم المؤسسة الرياضية

النتائج وتحقيق الرضا ومن ثم زيادة مستوى االنتماء والوالء

وتحقيق أىدافيا.

لمنادي.
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ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL
PERFORMANCE SPORTS INSTITUTIONS
IN THE NORTHERN REGION OF SAUDI
ARABIA TO ASSESS
JAMAL ALSHARARI
DEAN OF PYP
Abstract_ The research aims to identify the level of administrative and educational
performance sports institutions in the northern region of Saudi Arabia. It also aims to detect
the presence of statistically significant differences according to the administrative region
variable. To achieve these goals, the researcher designed a questionnaire consisting of (38)
items. These items were applied to a sample of (79) coaches of mass games sports clubs in the
northern region of Saudi Arabia.
The researcher has used the descriptive approach. The results have shown that there is
increase in the administrative side of sports and educational institutions in the northern region
of Saudi Arabia level. The results have also shown that there are statistically significant
differences at the level (α = 0.05)between the arithmetic means of the research sample
attributed to the administrative area for the benefit of Al-Jawf region, followed by Hail, then
Arar areas and then finally Tabuk.
KEYWORDS: Evaluation, Management Performance, Educational Performance, Sports
Institutions.
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