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Abstract

The current study aims to identify the role of functional competency packages in

developing the performance of administrative leaders in sports institutions in

Jazan region. The researcher followed the descriptive approach using the survey

method due to its suitability to the nature of the study. The study sample was

chosen randomly from (205) individuals, the exploratory sample amounted to

(10) individuals, and the basic sample numbered (89) individuals. The researcher

prepared a questionnaire consisting of 9 axes to achieve the goal of the current

study. The results of the sample responses showed that the functional

competency packages under study contribute to the development of the

performance of administrative leaders in sports institutions in the Jazan region,

which are: the competence of strategic planning, the competence of excellence



in modern leadership, the competence of managing change effectively

Excellence and competence in modern management, competence emotional

intelligence and art of negotiation and persuasion, competence performance

management within the sports organization, competence and skills to deal with

the media, competence project management planning, deserved to solve

problems and make decisions.

Key words:

Functional competences’ packages - Performance of administrative leaders-

Sports institutions.

المقدمة ومشكلة البحث:

التقدمظلفيیومبعدیوماًتتضاعفالعولمةعصرفياإلداریةالقیاداتتواجھھاالتيالتحدیاتإن

ھذهلمواكبةنوعیةنقلةأحدثالعمليالمناخھذاالمعلومات.وثورةالتكنولوجیاعالمفيالھائلوالتطور

حقیقیةتجربةبمثابةیعتبرحیثالمستمر,المعرفيواالطالعالتدریبطریقعنالمتسارعةالتغیرات

م),(الفضالة,1998واإلبتكار(عالوي,التغییرإدارةعلىوالقادرةالناجحةالقیاداتإعدادفيتساھم

م).2018

تطویرخاللمنالقیاديالتمھینإلـىالقـادةیحتاجالمعاصرةالعالمیةوالتغیراتالتحدیاتظلوفى

القراراتاتخـاذفيالعلمياألسلوبواستخداموتحلیلھـــاالمشـــكالتتشــخیصعلــىقـــدراتھموتنمیـة

والثقافیةاالجتماعیةوللبیئةلمنظماتھمالشاملاإلدراكعلىقدراتھمتنمیةعنفضالًاإلداریة،

النصر,القادة(أبوھؤالءوقیمواتجاھاتسلوكیاتوتنمیةتطویرإلىباإلضافةالمحیطة،واالقتصادیة

م).2009



التوجیھبعملیاتالمعنیةالرئیسیةالوظائفمنالعامالقطاعأوالخاصالقطاعفيسواءالقیادةوتعد

وتحقیقدورھاأداءعلىالمنظماتقدرةلتفعیلھاماًوعنصراًالمنشآت,أداءفيوالتحدیثوالتطویر

األداءلتنمیةالمبذولةالجھودنوعمعرفةفيھاماًمؤشراًالقیاداتوتوجیھاتسلوكویمثلأھدافھا,

م).2009النصر,م),(أبو2018(الفضالة,البشریةوالمواردالمنظماتوتطویر

طرقالستخدامیلجؤونالمدراءأنم)2004(حسانینصبحيمحمدودرویشكمالمنكالًویذكر

إلىالوصوللغرضاالداریةبمھامھمالقیامعنداإلداریةبالعملیةالمعروفةاألنشطةمنومتقدمةمتطورة

تحقیق األھداف الموضوعة للمنظمة الریاضیة.

علــىخصوصاًالریاضیةوالمنظماتالمؤسساتوقیاداتعموماًللقیاداتاإلداریــةالتنمیــةوترتكــز

المھنيالتــدریبالمــؤھلین،لألشــخاصالســلیماالختیــارفي:تتمثــلالعناصرمــنمجموعــة

واألســالیبوالمفــاھیمالمبــادئوتطبیــقاســتخدامعلــىالفــردقــدراتلزیــادةالھــادفوالعلمي

بالنظریــــاتواإلحاطةالمســــتمراإلداريالتثقیـــفالعملي،التطبیــقفياإلداریــةوالتقنیــات

والقیادةوالتوجیــھواإلشــرافالمعاصـــرة،اإلدارةمجــالفيالحدیثــةواألســـالیبواالتجاھـــات

مـنیمكنھـابمـابعضـھامـعالعناصرھذهوتتكاملسلیمة.علمیةومعاییرأسسعلىاألداءوتقویم

الحالیـةالمتطلبـاتمواجھـةعلـىالقـدرةلھـاإداریـةقیـاداتوتكـوینالمطلـوب،التغییـرإحـداث

,Grollmann(المسـتقبلیةوالمتغیـرات 2008.(

علىتعتمدمحددةفلسفةعلىتقومفھيلذلكبھا,المحیطةالبیئةمنطبیعتھااإلداریةالتنمیةوتكتسب

األركان التالیة:

معھا وانعكاساتھا علیھا.فھم العوامل البیئیة المؤثرة في المنظمة, واكتشاف تفاعلھا-

على ترجمة أھداف المنظمة إلى واقع.تنمیة الموارد البشریة: أي إیجاد العنصر البشري القادر-

تصمیم البناء اإلداري القادر على استیعاب أنشطة المنظمة.-

وكسر الروتین المعقد.دراسة أسالیب وإجراءات العمل القائم والسعي إلى تبسیط-

متطلباتمواكبةعلىوقادرةمالئمةتصبحبحیثالعملتحكمالتياألنظمةوتحدیثدراسة-

م).2013الحدیث(طھ,العصر



استخدامعلىالقدرةإثباتتعنيالبشریةالمواردإلدارةالحدیثةالمفاھیمكأحدCompetenceوالجدارة

والتطوروالدراسةالعملمواقففيوالمنھجیةواالجتماعیةالشخصیةوالقدراتوالمھاراتالمعارف

,Grollmannالشخصي( الموظفینشعارالشركاتمنكثیرترفعحیثم).2013),(الفضالة,2008

موظفینإلىالموجودینالموظفینكلتحویلیمكنوكیفللشركة،الحقیقیةاألصولبأنھمالجدیرین

خاللمنوذلكالصحیحالشخصقبلمنالصحیحةبالطریقةالصحیحالعملأداءیعنيوھذاجدیرین؟

م).2013(طھ,الجدارةونماذجمقاییس

التيواالتجاھاتوالدوافعالقیممثلالشخصیةالخصائصمنمجموعةھيبالمنظماتالقیادیةالجدارةو

علىقادرالشخصتجعلالتيللمھاراتعالیةأومتفوقةكدرجةالجداراتوصفتوقدالقائد.یمتلكھا

كماجدارة،فھذهالمشكلةحلعلىالقدرةلھالقائدكانإذاالمثالسبیلفعلىالوظیفة،بمتطلباتالوفاء

والسلوكالممكنةالحلوللخلقوالمعرفةالمشكلة،تحدیدعلىكالقدرةالمشاكللحلمھاراتعدةویلزم

Johnstonالقرار(باتخاذلھیسمحالذي & Williamson 2014.(

ھـذهوتنمیـةاستمراریةلضمانالقیادیةبالكفاءاتاالرتقاءیمكـناإلداریـةالتنمیـةبـرامجخـاللومـن

القیادیةالمھاراتتنمیةإلــىفاعلیــةالمخططةالبـرامجتلـكتھـدفحیـثمناصـبھا,داخـلالقیـادات

وزیادةاإلداریةالمشكالتلحلالحدیثةالعلمیةاألسالیباستخدامعلــىوالقــدرةالفریــقروحوتنمیــة

Bolden(الوظیفياألداءتطویرإلىتھدفكماالذاتي،االتصالعلىباالعتمادالثقة & Gosling,

2006.(

وتتبلور أھمیة التنمیة اإلداریة للقادة في اآلتي:

ووضعوفاعلیتھاألداءكفاءةیحققبماالمواقعكافةفياالدارةوأسالیبسیاساتتحدیث.1

استمراریة االنضباط.الضوابط المستمرة على أداء األفراد واإلدارات لضمان

ولذااإلداریة,المعوقاتمنالكثیرعلىتقضيأنیمكنالمعقدةبمداخلھااالداریةالتنمیةإن.2

علىالقضاءیتمحتىواالرتقاءالنموطریقفيقدماًالسیرإلىمؤسساتھابكلكافةالدولتسارع

مظاھر التخلف االداري  من خالل التنمیة اإلداریة.



والشروطومسؤولیاتھاواجباتھاعلىللوقوفاإلداریةللوظائفالتحلیلیةالدراسةعلىقدرتھا.3

والمھارات.الواجب توافرھا من ناحیة التأھیل العلمي والخبرة والقدرات

أداءوتطویرلتحسیناالستراتیجیاتووضعوالمستمرالمنظمالتشخیصفيأھمیتھاتظھر.4

العاملین في كافة أجزاء المنظمة.

قدراتفيالزیادةیمثللنھمخرجاتھا,أھمومناالداریةالتنمیةمنتجیعتبرحیثاالداريالنمو.5

اإلدارة كماً وكیفاً.

فإنولذلكالمھارات،لتقادمرئیسیاًسبباًالتكنولوجيالتغیریمثلماغالباًالمھارات:تقادممنع.6

ھذهتقادمعنناتجةلمخاطریتعرضونسوفمھاراتھمتنمیةعلىیعملونالالذیناألفراد

بالتغیراتللحاقمھاراتھمبتنمیةاألفرادبعضیقومفبینماالوظائف،مختلففيالمھارات

التواؤم.التكنولوجیة والمعرفیة فإن البعض اآلخر یتخلف عن ھذا

Boldenالجودة(لتحقیقوسیلةأنھاكمااإلداري،السلوكوتطویرالمنظمةثقافةلتغییرأداةتعتبر.7

& Gosling, 2006.(

أھمیة البحث :

ملیئةالحدیثةوالمنظماتالمؤسساتأنحیثاألبعاد،ومتعددةمعقدةوالعشرینالحاديالقرنفيالقیادة

أكثرالقائددورجعلتعامةبصفةالثقةبانعدامالمقترنةالمحاسبیةمعاییرفزیادةوالتعقید.بالغموض

أومجموعاتتشكیلخاللمناآلخریناألعضاءخبراتمناالستفادةإلىالقادةیلجأماوغالباًتحدیاً،

الرؤىمنلالستفادةمشتركةقاعدةالقیادةفریقیوفروكذلكالمعقدة،للمشكالتإجاباتعلىللعثورفرق

فيتحملالناجحةالقیاداتأنحیثالمعقدة،المشاكلحلفيالمصلحةألصحابوالبصیرةالمتعددة

,Curryالجدارات(نموذجتشكلوالتياألداءوتنمیةفعالیةإلىتؤديالتيالصفاتمنالعدیدثنایاھا

2014.(

منتمكنھسوفالتيالمھاراتاكتسابضرورةالقائدالمدیرعلىتفرضنعیشھالذيالعصرتحدیاتإن

وبالتاليقبل،منفیھاالعملاعتادالتيالظروفعنتماماًتختلفجدیدةتنافسیةظروفظلفيالعمل

خبراتھتقییمفيالمدیریبدأأنفيالجدیدةالبیئیةالتحدیاتلمواجھةوالعلمیةالمنطقیةالبدایةنقطةتتمثل



البدایةنقطةفإنالسببلھذاواضحة،مستقبلیةرؤیةلھیبنيوأنواقعھیعیشوأنالسابقةوممارساتھ

Boldenالجدارات(علىقائمةجدیدةقیادیةشخصیةوتكوینبناءھيسلیمةإداریةالستراتیجیة &

Gosling, 2006.(

العاملینأداءفيوفاعلحقیقيتطویروإدخالإحداثعلىاألقدرھيالریاضیةالمؤسساتفيالقیادةإن

النشاطوالمستمرةالیقظةیتطلبوتسابقوتنافسمرونةمنبھتتمیزماوالنشطةلطبیعتھاوذلكبھا,

لھذهتعطىفھيوبالتاليوتنفیذھا،التنافسیةاألنشطةتخطیطفيالعالیةالمھاراتووالذكاءالمتواصل

ذاتي,دافعمنأساسھافيتنبععملیةاألداءوتطویرإدارةأنكماواالھتمام.العنایةمنكافیاًقدراًالمھمة

القوةبمواطندرایةاألكثرباعتبارھاالریاضیةالمؤسسةفيالمسؤولةالقیاداتلدىمتكاملةتأھیلیھوقدرة

.م)1998فیھا(عالوي,التغییرإحداثالمطلوبالتطویریةالمجاالتوكذلكاألداءفيوالضعف

منالكافياالھتمامبعدینللمالباحثعلمحدفيجدیداًبعداًتتناولكونھافيالدراسةھذهأھمیةوتكمن

باألندیةاإلداریةالقیاداتأداءتنمیةفيالوظیفیةالجداراتحزمدورعلىالتعرفوھوالباحثینقبل

الریاضیة بمنطقة جازان.

ھدف البحث :

باألندیةاإلداریةالقیاداتأداءتنمیةفيالوظیفیةالجداراتحزمدورعلىالتعرفإلىالبحثیھدف

الریاضیة بمنطقة جازان.

تساؤل البحث:

اإلداریة باألندیة الریاضیة بمنطقة جازان؟ما دور حزم الجدارات الوظیفیة في تنمیة أداء القیادات

مصطلحات البحث:

Competencyالجدارات:-

قدرةتمثلالجدارةكلمةأنأيمالئماً،تكونأنتعنيوالتيCompetereالالتینیةالكلمةإلى"تعود

لديتتوفرالتيوالمھاراتالمعارفمجموعةتمثلوالمحیطةالبیئةلمتطلباتاالستجابةعليالفرد

Johnston(التنظیمي"باألداءوالمرتبطةالعاملین، & Williamson 2014),(Weinert, 1999(.



Administrativeاإلداریة:القیادة- Leadership

حولمتناسقاًتوجیھاًیتوالھاالتيالنشاطأوجھاختالفعلىاإلدارةفيالعاملالبشريالعنصر"توجیھ

م).2010ممكن"(الحلو,نحوأفضلعلىأھدافھاتحقیق

Sportsالریاضیة:المؤسسات- Organizations

تمارسھاالتياألنشطةبطبیعةأھدافھاوتحددوصناعة،كمھنةالریاضيبالمجالیرتبطاجتماعي"تكوین

حسنین,واألخرى"(درویشالمجتمعومؤسساتاألنشطة،تلكبینالمتفاعلةوالعالقاتالمؤسسة،تلك

م).2004

الدراسات المرتبطة :

مدیریاتموظفيلدىالتربوياألداءتنمیةفيالوظیفیةالجداراتدوربعنوان)2017(الصعوبدراسة

األداءتنمیةفيالوظیفیةالجداراتأبعاددوروضوحعنالنتائجأسفرتاألردن،فيومرافقھاالشباب

تصوراتإلىالتعرفخاللمنوذلكتحدیداً,األردنفيومرافقھاالشبابمدیریاتفيالتربوي

التربوياألداءومستويالوظیفیةالجداراتأبعادلدورالموظفینتصوراتفيالفروقوكذلكالموظفین

في مدیریات الشباب ومرافقھا في األردن.

أنم)2015(الحسینيبھاقاممصر،فيالمدرسياألداءوتنمیةالقیادیةالجداراتبعنواندراسةوبینت

عنالتعلیمیةللمنظماتالتنافسیةالقدراتوتعزیزالمدرسياألداءتنمیةإلىتھدفالقیادیةالجدارات

وتمكنخاص،بوجھالمدرسیةوالقیاداتعام،بشكلالبشريالمالرأسعلىاالھتمامتركیزطریقة

التيوبالدرجةالمجالنفسفيبزمالئھمقارنةالعادياألداءیتجاوزمتمیزوظیفيبأداءالقیاممنالقیادي

تعزز قدرة منظمتھ على المنافسة داخل السیاق المحلي والعالمي.

تفعیلفيالوظیفیةالجداراتحزمتأثیربعنوانم)2014(السیدأشرفبھاقاممیدانیةدراسةأظھرتكما

الخدماتمستويتطویرفيیسھماالبتكاريوالتسویقالوظیفیةالجداراتمدخلأناالبتكاري,التسویق

الوظیفیةالجداراتحزمأبعادتطبیقخاللمنالوظیفیةالجداراتمدخلعلىاعتماداًالمصرفیة

بالمنظمة.



االلكترونیة،الحكومةنظملتطبیقالوظیفیةالجداراتبعنوانم)2014(مالحفجيبھاقامدراسةوتوصلت

الوظیفیةالجداراتھيبالمنظمةاإللكترونیةالحوكمةتطبیقفيتسھمالتيالوظیفیةالجداراتأنإلى

والتغییراالستراتیجیةاإلدارةوجداراتالمعلومات،إدارةوجداراتالمعلومات،بتكنولوجیاالخاصة

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وجدارات إدارة أعمال

فيمصرفيالجامعیةللقیاداتاإلداریةالتنمیةبعنوانم)2010(حربإیمانأجرتھادراسةبینتكما

بــرامجوضــعتقــداألجنبیــةالــدولجامعــاتمــنالكثیــرأناألجنبیة،الخبراتبعضضوء

الجامعـةتعكـسأنخاللھـامـنیمكـنأساسـیةوسـیلةوجعلتھـابـلأولویاتھـا،ضـمناإلداریــةالتنمیــة

یتشــابھأنــھإالالجامعــاتھــذهفيمختلفــةأشـكاالیأخـذالبرنـامجأنمـنالـرغموعلـىإجراءاتھـا،

اإلداریـة للقیـادات الجامعیـة.في ھــدف رئــیس أال وھــو تنمیــة القــدرات والمھـارات

,Patsy(باتسيدراسةوأشارت منمجموعةإلىالممارسات،فنالمجتمع:كلیةقیادةبعنوان)2010

الماضي،فيتعلمــھتــممــاعلــىتعتمــدأنیجــبالمســتقبلفيالمطلوبــةالمھــاراتأنمنھا،النتائج

الماضيخبراتبینالجمععلـىالقـدرةھـيالقیـادةبـلیكـون،أنینبغيمـافقـطلیسـتفالقیادة

األســالیببــینتجمــعأنیجــبللقیــاداتتقــدیمھایــتمالتيالبــرامجوأنالمستقبل،وتوقعات

احتیاجاتھا،وتلبـــىالتعلیمیــــةالمؤسســـةقـــیمترسخأنیجبكذلكوالحدیثة،القدیمةاإلداریــة

تكونوأنلدیھم،القیاديالجانبوتنمیةقیادیةومیولمواھبیملكونمنوخاصـةبـالطالبواالھتمام

القیادات قادرة على مواكبة الثورات التكنولوجیة الحدیثة.

للقیاداتاإلداریةالممارساتتطویربعنوانم)2008(المطیريالھاديعبدبھاقامخلیجیةدراسةوفي

الجامعیـةالقیـاداتأنالنتائجأظھرتالمعاصــر،اإلداريالفكــرضــوءفيالكویــتبجامعةالجامعیة

اتخاذعندآراءھمیحترمونوالاألفراد،معالشـورىمبـدأیتبعـونالالمسـاعدون)والعمـداء(العمیـد،

الكلیة،فيالعمـلتـنظمالتيوالقـوانیناللـوائحجمیـعتـدركالالكویـتبجامعـةالقیـاداتوأنالقرارات،

الكلیــــةأھـــدافتطـــویرلمناقشـــةدوریـــةلقــــاءاتبتنظـــیمتقـــومالالقیــــاداتأنإلىباإلضافة

بــیناالتصــــاالتحــدوثعلــىتحــرصالالقیاداتأنالدراسةأظھرتكماتنفیذھا،وإجراءات

المســــتویات الوظیفیـــة المختلفة بالكلیة.



منھج البحث :

لطبیعةلمالئمتھنظراًالمسحياألسلوبباستخدامالوصفيالمنھجالدراسةھذاألغراضالباحثاتبع

من المعلومات.البحث، ولما یوفره من إمكانیات للحصول على اكبر قدر

مجتمع وعینة البحث :

بمنطقةاألحیاء)وأندیةالریاضیة(األندیةالریاضیةبالمؤسساتالعاملةالقیاداتمنالبحثمجتمعیتكون

الریاضیةاألندیةوأعضاءومشرفيقیاداتمنالعشوائیةبالطریقةالبحثعینةاختیارتموقدجازان،

الفترةفيالتطبیقوتمأفراد،)10(عدداالستطالعیةالعینةوبلغتفرد.)205(وعددھماألحیاءوأندیة

الفترةفيالتطبیقوتمفرد،)89(عدداألساسیةالعینةبلغتبینمام،10/6/2021وحتىم1/6/2021من

).1(جدولفيیتضحكمام،15/7/2021وحتىم20/6/2021من

)1(جدول

توصیف مجتمع وعینة البحث

العینةم

مجتمع

البحث
عینة البحث

ع

د

د

%

عینة البحث

الكلیة

عینة البحث

األساسیة

عینة البحث

االستطالعیة

%عدد%عدد%عدد

1

األندیةقادة

الریاضیة

1

3

0

63,4

1%
67

51,5

%
60

89.5

%
710.4%

2
7قادة أندیة األحیاء

5

36,5

8%
32

42.6

%
29

90.6

%
39.3%



المجموع

2

0

5

100

%
99

94,1

%
89

89.8

%
1010.1%

أدوات ووسائل جمع البیانات:

دوراستبیانوعباراتمحاورحولالخبراءالسادةرأيالستطالعاستبیاناستمارةبإعدادالباحثقام

خاللمنجازان،بمنطقةالریاضیةباألندیةاإلداریةالقیاداتأداءتنمیةفيالوظیفیةالجداراتحزم

االستمارةمحاوربتحدیدالباحثقامكماالمرتبطة.والدراساتالعلمیةوالدوریاتاألبحاثعلىاالطالع

كما یلي:

: جدارة التخطیط االستراتیجي.المحور األول▪

: جدارة التمیز في القیادة الحدیثة .المحور الثاني▪

: جدارة إدارة التغییر بفاعلیة .المحور الثالث▪

.: التمیز والجدارة في اإلدارة الحدیثةالمحور الرابع▪

واإلقناع .: جدارة الذكاء االنفعالي وفن التفاوضالمحور الخامس▪

.: جدارة إدارة األداء داخل المؤسسة الریاضیةالمحور السادس▪

.: الجدارة ومھارات التعامل مع اإلعالمالمحور السابع▪

: جدارة تخطیط إدارة المشاریع .المحور الثامن▪

.: جدارة حل المشكالت واتخاذ القراراتالمحور التاسع▪

فيالخبراءالسادهمن)5(عددعلىاألولیةصورتھافيوعباراتھاالمحاورھذهبعرضالباحثقامثم

أجلھ،منوضعتالذيللھدفوعباراتھاالمحاورمناسبةمدىعلىالتعرفبھدفالریاضیة،اإلدارة

االستبیان.محاورحولالخبراءآراءنسبة)2(جدولویوضح

)2(جدول



نسبة آراء الخبراء حول محاور استمارة االستبیان

المحورم
أتفاق أراء

الخبراء

النسب

المئویة

%480جدارة التخطیط االستراتیجي.1

%360جدارة التمیز في القیادة الحدیثة .2

%5100جدارة إدارة التغییر بفاعلیة .3

%5100التمیز والجدارة في اإلدارة الحدیثة .4

%360جدارة الذكاء االنفعالي وفن التفاوض واإلقناع .5

%480جدارة إدارة األداء داخل المؤسسة الریاضیة .6

%5100الجدارة ومھارات التعامل مع اإلعالم .7

%480جدارة تخطیط إدارة المشاریع .8

%5100جدارة حل المشكالت واتخاذ القرارات .9

بینماالمئویةالنسبةوجاءتالمحور،وجودعلىالموافقینالخبراءآراءنسبة)2(جدولمنیتضحكما

%50تعدتالتيالمئویةبالنسبةاألخذعلىالباحثارتضىوقدالمحاور،جمیعفي%)100و60%(

.

فيجازانبمنطقةالریاضیةبالمؤسساتاإلداریةالقیاداتأداءتنمیةفيالوظیفیةالجداراتحزمدوراستبیاناستمارةعرضبعد

وفقاًاالستمارةتصححبأنالخبراءأوصيالخبراء،علىعبارة)44(تضمنتالتياألولیةصورتھا

علىللتطبیقجاھزةأصبحتوبالتالي)،3(جدولفيذلكویتضحأحیاناً)،ال،(نعم،ثالثيتقدیرلمیزان

.)1(مرفقالعینة

)3(جدول

أداءاستمارة استبیان دور حزم الجدارات الوظیفیة في تنمیةالنسبة المئویة التفاق الخبراء حول تحدید طریقة تصحیح

القیادات اإلداریة بالمؤسسات الریاضیة بمنطقة جازان



5=ن

النسبة المئویةأتفاق أراء الخبراءأسلوب التقییم الخاص باإلجابة على العباراتم

%120أوافق بدرجة كبیرة- أوافق بدرجة متوسطة- ال أوافق1

%480نعم- ال- أحیانا2ً

%120أوافق - ال أوافق3

%240نعم- غیر متأكد- ال4

Theاالستطالعیة:الدراسة Pilot Study

منالفترةفيالتطبیقوتمأفراد،)10(قوامھاعینةعلىاالستطالعیةالدراسةبإجراءالباحثقام

(الصدق-العلمیةالمعامالتإلیجادالمستخدمةالتقنینعینةوھىم،10/6/2021وحتىم1/6/2021

الثبات).

Scientificلالستبیان:العلمیةالمعامالت Coefficient of Questioner

التالیة:قام الباحث بإجراء صدق وثبات االستمارة بالطرق العلمیة

Validityاالستبیان:صدق of Questioner

المحكمین):(صدقالمضمونصدق-1

وھو صدق السادة الخبراء.

الداخلي:االتساقصدق-2

Correlationاالرتباطمعاملقیمةبحسابالباحثقامحیث Coefficientعبارهكلدرجةبین

الستمارة االستبیان.والدرجة الكلیة للمحور وبین درجة المحور والدرجة الكلیة



Reliability:االستبیانثبات of Questionnaire

Testاالختبارتطبیقإعادةبطریقةلالستمارةاالستبیانثباتحسابتم Retestزمنيبفاصلوذلك

والثاني.األولالتطبیقبیناالرتباطمعاملقیمةإلیجادوذلكیوم)10(

Main:األساسیةالدراسة Study

اإلداریةالقیاداتأداءتنمیةفيالوظیفیةالجداراتحزم(دوراستبیاناستمارةبتطبیقالباحثقام

بالمؤسساتالعاملةالقیاداتمناألساسیةالبحثعینةعلىجازان)بمنطقةالریاضیةبالمؤسسات

فيالتطبیقوتمفرداً،)89(عددبلغتوالتيجازان)،بمنطقةاألحیاءوأندیةالریاضیة(األندیةالریاضیة

.م15/7/2021وحتىم20/6/2021منالفترة

The:اإلحصائیةالمعالجات Statistics Treatment

العملیاتإلجراءSPSSبرنامجباستخداموذلكالبحثلطبیعةالمناسبةاإلحصائیةالمعالجاتاستخدامتم

اإلحصائیة التالیة:

Standard.المعیارياالنحراف● Deviation

Coefficient.االرتباطمعامل● of correlation

Theالمئویة.النسبة● percent

Coefficient.كرونباخألفاالثباتمعامل● of Alpha Cronbach, L.J

Chi-square.2كااختبار●

Results:ومناقشتھاالنتائجعرض And Discussion



)4(جدول

عینة البحث على عباراتقیمة التكرارات والنسبة المئویة والدرجة الكلیة الستجابات

)89=(ناالستراتیجي)التخطیطجدارة(األولالمحور

العباراتم
الإلى حد مانعم

2كا

%ك%ك%ك

مفاھیمعليالریاضیةالمؤسسةقیاديیركز1

التخطیط االستراتیجي.
4247.24146.166.727.5*

*3438.22629.22932.622.9یركز قیادي المؤسسة الریاضیة علي التوظیف .2

*3539.32629.22831.552.6یركز قیادي المؤسسة الریاضیة علي التوجیھ.3

*3539.32629.22831.532.1یركز قیادي المؤسسة الریاضیة علي التنسیق4

*3741.62427.02831.510.4یركز قیادي المؤسسة الریاضیة علي إعداد التقاریر.5

*3236.02932.62831.514.7یركز قیادي المؤسسة الریاضیة علي صنع القرار.6

).3.99(=)0.05(معنویةمستوىعندالجدولیة)2(كاقیمة

االستجابةلصالحالمحورعباراتجمیعفيإحصائیةداللةذاتفروقھناكأن)4(جدولمنیتضح

).*52.6و*10.4(بینماالمحسوبة2كاقیمةتراوحتحیثاألعلى

المحورعباراتعلىالبحثعینةالستجاباتالكلیةوالدرجةالمئویةوالنسبةالتكراراتقیمةأظھرتوقد

وقدرھامئویةنسبةأعلىعلىحصلتقد)1(العبارةأناالستراتیجي)،التخطیط(جدارةاألول

%).67.8(قدرھامئویةنسبةأقلعلىحصلتقد)6(والعبارة%)80.1(

وحصلت%)47.2(قدرھامئویةبنسبة)42(تكرارقیمةأعلىعلى)1(العبارةحصلت(نعم)االستجابة

حصلتما)حد(إلىاالستجابة%).36.0(قدرھامئویةبنسبة)32(تكرارقیمةأقلعلى)6(العبارة

أقلعلى)5(العبارةوحصلت%)46.1(قدرھامئویةبنسبة)41(تكرارقیمةأعلىعلى)1(العبارة

قیمةأعلىعلى)2(العبارةحصلت(ال)االستجابة%).27.0(قدرھامئویةبنسبة)24(تكرارقیمة



مئویةبنسبة)6(تكرارقیمةأقلعلى)1(العبارةوحصلت%).32.6(قدرھامئویةبنسبة)29(تكرار

%).6.7(قدرھا

)5(جدول

عینة البحث على عباراتقیمة التكرارات والنسبة المئویة والدرجة الكلیة الستجابات

)89=(نالحدیثة)القیادةفيالتمیزجدارة(الثانيالمحور

العباراتم
الإلى حد مانعم

2كا %ك%ك%ك

الجداراتأھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیدرك7

القیادیة.
3033.74146.11820.268.2*

*3134.82831.53033.724یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة معني المھنیة.8

إدارةأھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیدرك9

الوقت والفاعلیة.
3033.72730.33236.018*

*2629.24146.12224.726.3یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة القیادة.10

*2730.32629.23640.472.2یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة االلتزام.11

12
أھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیدرك

الشفافیة.
3842.73236.01921.330.1*

13
التفكیرأھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیدرك

برؤیة مستقبلیة.
3640.43337.12022.5100.7*

14
إدارةأھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیدرك

التعددیة.
3842.73134.82022.530.2*

*3236.02528.13236.034.8یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة التوجیھ.15

16
إدارةأھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیدرك

التغییر.
4044.92629.22325.823*

17
تحفیزأھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیدرك

اآلخرین.
3033.72730.3323626.2*



18
تطویرأھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیدرك

وتنمیة األشخاص.
3741.62325.82932.636.8*

19
إدارةأھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیدرك

الفریق.
2932.63943.82123.614.7*

).3.99(=)0.05(معنویةمستوىعندالجدولیة)2(كاقیمة

االستجابةلصالحالمحورعباراتجمیعفيإحصائیاًداللةذاتفروقھناكأن)5(جدولمنیتضح

).*100.7و*14.7(بینماالمحسوبة2كاقیمةتراوحتحیثاألعلى

عباراتعلىالبحثعینةالستجاباتالكلیةوالدرجةالمئویةوالنسبةالتكراراتقیمةأوضحتوقد

مئویةنسبةأعلىعلىحصلتقد)12(العبارةأنالحدیثة)،القیادةفيالتمییز(جدارةالثانيالمحور

%).63.3(قدرھامئویةنسبةأقلعلىحصلتقد)11(والعبارة%)73.8(وقدرھا

%)44.9(قدرھامئویةبنسبة)40(تكرارقیمةأعلىعلى)16(العبارةحصلتقد(نعم)االستجابة

ما)حد(إلىاالستجابة%).29.2(قدرھامئویةبنسبة)26(تكرارقیمةأقلعلى)10(العبارةوحصلت

وحصلت%)46.1(قدرھامئویةبنسبة)41(تكرارقیمةأعلىعلى)10و()7(العبارتانحصلتقد

العبارةحصلتقد(ال)االستجابة%).25.8(قدرھامئویةبنسبة)23(تكرارقیمةأقلعلى)18(العبارة

قیمةأقلعلى)1(العبارةوحصلت%)40.4(قدرھامئویةبنسبة)36(تكرارقیمةأعلىعلى)11(

.%)20.2(قدرھامئویةبنسبة)18(تكرار

)6(جدول

عینة البحث على عباراتقیمة التكرارات والنسبة المئویة والدرجة الكلیة الستجابات

العباراتم
الإلى حد مانعم

2كا

%ك%ك%ك

العلميالمنھجبأسسالریاضیةالمؤسسةقیاديیلم20

فيالمستخدمةوآلیاتھواستراتیجیاتھومبادئھومفاھیمھ

إدارة التغییر في المؤسسة .

3842.72022.53134.827.5*

وفاعلیةكفاءةرفعفيالریاضیةالمؤسسةقیاديیساھم21

المشاركین في مجال إدارة التغییر في المؤسسة .
3134.83640.42224.78.2*



فيالعاملینأداءرفعفيالریاضیةالمؤسسةقیاديیساھم22

المؤسسة الریاضیة.
1921.35258.41820.250.6*

)89=(نبفاعلیة)التغییرإدارةجدارة(الثالثالمحور

).3.99(=)0.05(معنویةمستوىعندالجدولیة)2(كاقیمة

االستجابةلصالحالمحورعباراتجمیعفيإحصائیاًداللةذاتفروقھناكأن)6(جدولمنیتضح

).*50.6و*8.2(بینماالمحسوبة2كاقیمةتراوحتحیثاألعلى

المحورعباراتعلىالبحثعینةالستجاباتالكلیةوالدرجةالمئویةوالنسبةالتكراراتقیمةأشارتوقد

وقدرھامئویةنسبةأعلىعلىحصلتقد)21(العبارةأنبفاعلیة)،التغییرإدارة(جدارةالثالث

%).67.0(قدرھامئویةنسبةأقلعلىحصلتقد)22(والعبارة%)70.0(

%)42.7(قدرھامئویةبنسبة)38(تكرارقیمةأعلىعلى)20(العبارةحصلتقد(نعم)االستجابة

ما)حد(إلىاالستجابة%).21.3(قدرھامئویةبنسبة)19(تكرارقیمةأقلعلى)22(العبارةوحصلت

العبارةوحصلت%)58.4(قدرھامئویةبنسبة)52(تكرارقیمةأعلىعلى)22(العبارةحصلتقد

)20(العبارةحصلتقد(ال)االستجابة%).22.5(قدرھامئویةبنسبة)20(تكرارقیمةأقلعلى)20(

تكرارقیمةأقلعلى)22(العبارةوحصلت%)34.8(قدرھامئویةبنسبة)31(تكرارقیمةأعلىعلى

.%)20.2(قدرھامئویةبنسبة)18(

)7(جدول

عینة البحث على عبارات المحور الرابعقیمة التكرارات والنسبة المئویة والدرجة الكلیة الستجابات

( التمیز والجدارة في اإلدارة الحدیثة) .

)89=(ن

العباراتم
الإلى حد مانعم

2كا

%ك%ك%ك

باالتجاھاتالریاضیةالمؤسسةقیاديیلم23

عرضخاللمنالتمیزفيالحدیثة

استراتیجیات التمیز في األداء .

2831.52528.13640.4
11.6*



أسالیبالریاضیةالمؤسسةقیاديیطبق24

النماذج الدولیة في إدارة الجودة الشاملة.
1921.34955.12123.638.7*

بمفاھیمالریاضیةالمؤسسةقیاديیلم25

الجودة في المؤسسات الریاضیة.
24273134.83438.246.5*

بینالریاضیةالمؤسسةقیاديیربط26

لتطویروصوالًالمختلفةاإلدارةأسالیب

األداء.

2629.23134.8323625.9*

).3.99(=)0.05(معنویةمستوىعندالجدولیة)2(كاقیمة

االستجابةلصالحالمحورعباراتجمیعفيإحصائیاًداللةذاتفروقھناكأن)7(جدولمنیتضح

).*46.5و*11.6(بینماالمحسوبة2كاقیمةتراوحتحیثاألعلى

المحورعباراتعلىالبحثعینةالستجاباتالكلیةوالدرجةالمئویةوالنسبةالتكراراتقیمةوتظھر

وقدرھامئویةنسبةأعلىعلىحصلتقد)24(العبارةأنالحدیثة)،اإلدارةفيوالجدارة(التمییزالرابع

%).62.9(قدرھامئویةنسبةأقلعلىحصلتقد)25(والعبارة%)65.9(

%)31.5(قدرھامئویةبنسبة)28(تكرارقیمةأعلىعلى)23(العبارةحصلتقد(نعم)االستجابة

ما)حد(إلىاالستجابة%).21.3(قدرھامئویةبنسبة)19(تكرارقیمةأقلعلى)24(العبارةوحصلت

العبارةوحصلت%)55.1(قدرھامئویةبنسبة)49(تكرارقیمةأعلىعلى)24(العبارةحصلتقد

)23(العبارةحصلتقد(ال)االستجابة%).28.1(قدرھامئویةبنسبة)25(تكرارقیمةأقلعلى)23(

تكرارقیمةأقلعلى)24(العبارةوحصلت%)40.4(قدرھامئویةبنسبة)36(تكرارقیمةأعلىعلى

.%)23.6(قدرھامئویةبنسبة)21(

)8(جدول

عینة البحث على عباراتقیمة التكرارات والنسبة المئویة والدرجة الكلیة الستجابات

واإلقناع)المحور الخامس ( جدارة الذكاء االنفعالي وفن التفاوض

)89=(ن

العباراتم
الإلى حد مانعم

2كا

%كك%ك



بأھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیؤمن27

العملوخارجداخلللفرداالنفعاليالذكاء

وعالقتھ بإدارة األفراد .

4449.44048.2*55.648.2*

الفارقالریاضیةالمؤسسةقیاديیعرف28

EQالذكاءوتطبیققیاسأساسیاتبین

versus IQوالذكاءاالنفعاليالذكاء

أھدافبتحقیقوعالقتھوالعاطفيالعقلي

أفراد المؤسسة.

16183432.8*3943.832.8*

).3.99(=)0.05(معنویةمستوىعندالجدولیة)2(كاقیمة

االستجابةلصالحالمحورعباراتجمیعفيإحصائیاًداللةذاتفروقھناكأن)8(جدولمنیتضح

).*48.2،*32.8(بینماالمحسوبة2كاقیمةتراوحتحیثاألعلى

المحورعباراتعلىالبحثعینةالستجاباتالكلیةوالدرجةالمئویةوالنسبةالتكراراتقیمةوجاءت

نسبةأعلىعلى)27(العبارةحصلتكالتالي,واإلقناع)،التفاوضوفناالنفعاليالذكاء(جدارةالخامس

%).58.0(قدرھامئویةنسبةأقلعلىحصلتقد)28(والعبارة%)81.3(وقدرھامئویة

%)49.4(قدرھامئویةبنسبة)44(تكرارقیمةأعلىعلى)27(العبارةحصلتقد(نعم)االستجابة

ما)حد(إلىاالستجابة%).18.0(قدرھامئویةبنسبة)16(تكرارقیمةأقلعلى)28(العبارةوحصلت

العبارةوحصلت%)44.9(قدرھامئویةبنسبة)40(تكرارقیمةأعلىعلى)27(العبارةحصلتقد

)28(العبارةحصلتقد(ال)االستجابة%).28.2(قدرھامئویةبنسبة)34(تكرارقیمةأقلعلى)28(

تكرارقیمةأقلعلى)27(العبارةوحصلت%)43.8(قدرھامئویةبنسبة)39(تكرارقیمةأعلىعلى

%).5.6(قدرھامئویةبنسبة)5(

)9(جدول

عینة البحث على عبارات المحور السادسقیمة التكرارات والنسبة المئویة والدرجة الكلیة الستجابات

( جدارة إدارة األداء داخل المؤسسة الریاضیة) .

)89=(ن



العباراتم
الإلى حد مانعم

2كا

%ك%ك%ك

نظمعليالریاضیةالمؤسسةقیاديیركز29

كمدخلالریاضیةالمؤسسةفياألداءإدارة

وتطبیقتطویرطریقةعليللتركیز

مؤشرات قیاس األداء.

2528.14146.12325.814.7*

كیفیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیدرك30

االرتقاء بأداء منظمتھ .
2123.63943.82932.658.6*

مؤشراتمنحزمةتطویرعليالقدرةلدیھ31

العملیاتأنمنالتأكدمنتمكنھالتياألداء

للمؤسسةالعاموالھدفتتفقالمطبقة

ورسالةرؤیةتحقیقفيوتساھم

المؤسسة.

2831.54247.21921.3

57.2*

).3.99(=)0.05(معنویةمستوىعندالجدولیة)2(كاقیمة

االستجابةلصالحالمحورعباراتجمیعفيإحصائیاًداللةذاتفروقھناكأن)9(جدولمنیتضح

).*58.6و*14.7(بینماالمحسوبة2كاقیمةتراوحتحیثاألعلى

المحورعباراتعلىالبحثعینةالستجاباتالكلیةوالدرجةالمئویةوالنسبةالتكراراتقیمةوبینت

نسبةأعلىعلىحصلتقد)31(العبارةأن،الریاضیة)المؤسسةداخلاألداءإدارة(جدارةالسادس

.%)63.7(قدرھامئویةنسبةأقلعلىحصلتقد)30(والعبارة%)70.0(وقدرھامئویة

%)31.5(قدرھامئویةبنسبة)28(تكرارقیمةأعلىعلى)31(العبارةحصلتقد(نعم)االستجابة

ما)حد(إلىاالستجابة%).23.6(قدرھامئویةبنسبة)21(تكرارقیمةأقلعلى)30(العبارةوحصلت

العبارةوحصلت%)47.2(قدرھامئویةبنسبة)42(تكرارقیمةأعلىعلى)31(العبارةحصلتقد

)30(العبارةحصلتقد(ال)االستجابة%).43.8(قدرھامئویةبنسبة)39(تكرارقیمةأقلعلى)30(

تكرارقیمةأقلعلى)31(العبارةوحصلت%)32.6(قدرھامئویةبنسبة)29(تكرارقیمةأعلىعلى

.%)21.3(قدرھامئویةبنسبة)19(



)10(جدول

عینة البحث على عباراتقیمة التكرارات والنسبة المئویة والدرجة الكلیة الستجابات

.المحور السابع ( جدارة ومھارات التعامل مع اإلعالم)

)89=(ن

العباراتم
الإلى حد مانعم

2كا %ك%ك%ك

الفھمالریاضیةالمؤسسةقیاديلدي32

المؤتمراتوتنظیمإعدادبأسالیب

وغیرھا من األحداث الخاصة.

3438.22730.32831.539.7*

الفھمالریاضیةالمؤسسةقیاديلدي33

باإلعالم وادواتھ .
2224.73438.23337.140.7*

أسسالریاضیةالمؤسسةقیاديیعرف34

وقواعد التعامل مع وسائل اإلعالم .
2427.03640.42932.614.8*

مھاراتالریاضیةالمؤسسةقیاديلدي35

الحدیث واإللقاء .
2123.65258.41618.018*

36
أسسالریاضیةالمؤسسةقیاديیعرف

المقابالت وأسالیبھا المختلفة .
3337.12730.32932.671.4*

37

أسالیبالریاضیةالمؤسسةقیاديیعرف

منوغیرھاالصحفیةالمؤتمراتإعداد

األحداث الخاصة .

1516.94348.33134.829.4*

).3.99(=)0.05(معنویةمستوىعندالجدولیة)2(كاقیمة

األعلىاالستجابةلصالحالمحورعباراتجمیعفيإحصائیاًداللةذاتفروقھناكأن)10(جدولیبین

).*71.4و*18(بینماالمحسوبة2كاقیمةتراوحتحیث



المحورعباراتعلىالبحثعینةالستجاباتالكلیةوالدرجةالمئویةوالنسبةالتكراراتقیمةمنویتضح

وقدرھامئویةنسبةأعلىعلىحصلتقد)32(العبارةأن،اإلعالم)معالتعاملومھارات(جدارةالسابع

%).60.7(قدرھامئویةنسبةأقلعلىحصلتقد)37(والعبارة%)68.9(

%)38.2(قدرھامئویةبنسبة)34(تكرارقیمةأعلىعلى)32(العبارةحصلتقد(نعم)االستجابة

ما)حد(إلىاالستجابة%).16.9(قدرھامئویةبنسبة)15(تكرارقیمةأقلعلى)37(العبارةوحصلت

العبارتانوحصلت%)58.4(قدرھامئویةبنسبة)52(تكرارقیمةأعلىعلى)35(العبارةحصلتقد

حصلتقد(ال)االستجابة%).30.3(قدرھامئویةبنسبة)27(تكرارقیمةأقلعلى)36(و)32(

أقلعلى)35(العبارةوحصلت%)37.1(قدرھامئویةبنسبة)33(تكرارقیمةأعلىعلى)33(العبارة

.%)18.0(قدرھامئویةبنسبة)16(تكرارقیمة

)11(جدول

عینة البحث على عباراتقیمة التكرارات والنسبة المئویة والدرجة الكلیة الستجابات

المحور الثامن ( جدارة تخطیط إدارة المشاریع)

)89=(ن

العباراتم
الإلى حد مانعم

2كا

%كك%ك

وإدارةالخططإعدادعليالقدرةلدیھ38

األنشطة المختلفة .
3842.71715.5*3438.231.4*

األھدافتحدیدعليالقدرةلدیھ39

وتوزیع المھام.
4247.21631.4*3134.829.5*

األھدافتحقیقعليالقدرةلدیھ40

والمیزانیةالمطلوبةوالموارد

الزمنيوالجدولبذلكالمرتبطة

لالنتھاء من األنشطة .

2022.55329.5*161817.7*

).3.99(=)0.05(معنویةمستوىعندالجدولیة)2(كاقیمة



االستجابةلصالحالمحورعباراتجمیعفيإحصائیاًداللةذاتفروقھناكأن)11(جدولمنیتضح

).*31.4و*17.7(بینماالمحسوبة2كاقیمةتراوحتحیثاألعلى

الثامنالمحورعباراتعلىالبحثعینةالستجاباتالكلیةوالدرجةالمئویةوالنسبةالتكراراتقیمةوتبین

%)70.8(وقدرھامئویةنسبةأعلىعلىحصلتقد)39(العبارةأن،المشاریع)إدارةتخطیط(جدارة

.%)68.2(قدرھامئویةنسبةأقلعلىحصلتقد)38(والعبارة

%)47.2(قدرھامئویةبنسبة)42(تكرارقیمةأعلىعلى)39(العبارةحصلتقد(نعم)االستجابة

ما)حد(إلىاالستجابة%).22.5(قدرھامئویةبنسبة)20(تكرارقیمةأقلعلى)40(العبارةوحصلت

وحصلت%)59.6(قدرھامئویةبنسبة)53(تكرارقیمةأعلىعلىوھي)40(العبارةحصلتقد

العبارةحصلتقد(ال)االستجابة%).18.0(قدرھامئویةبنسبة)16(تكرارقیمةأقلعلى)39(العبارة

قیمةأقلعلى)40(العبارةوحصلت%)38.2(قدرھامئویةبنسبة)34(تكرارقیمةأعلىعلى)38(

.%)18.0(قدرھامئویةبنسبة)16(تكرار

)12(جدول

عینة البحث على عباراتقیمة التكرارات والنسبة المئویة والدرجة الكلیة الستجابات

.المحور التاسع ( جدارة حل المشكالت واتخاذ القرارات)

)89=(ن

العباراتم
الإلى حد مانعم

2كا

%ك%ك%ك

وتحلیلھاالمشكالتإدراكعليالقدرةلدیھ41

ثم حلھا باستخدام أسلوب منطقي وعملي .
4348.32831.51820.214.8*

المشكلةطبیعةفھمفيالسرعةلدیھ42

ووضع الحلول البدیلة .
3640.43943.81415.724*

المرغوبةالنتائجتحقیقعليالقدرةلدیھ43

عن طریق تحدید اإلجراءات ذات األولویة .
5359.616181820.27.4*



الوقتفيالقراراتاتخاذعليالقدرةلدیھ44

إليومستندةسلیمةتكونبحیثالمناسب

الحقائق وبعیدة عن الغموض .

1719.15460.71820.224.7*

).3.99(=)0.05(معنویةمستوىعندالجدولیة)2(كاقیمة

االستجابةلصالحالمحورعباراتجمیعفيإحصائیةداللةذاتفروقھناكأن)12(جدولمنیتضح

).*24.7و*7.4(بینماالمحسوبة2كاقیمةتراوحتحیثاألعلى

المحورعباراتعلىالبحثعینةالستجاباتالكلیةوالدرجةالمئویةوالنسبةالتكراراتقیمةوبینت

مئویةنسبةأعلىعلىحصلتقد)41(العبارةأن،القرارات)واتخاذالمشكالتحل(جدارةالتاسع

%).66.3(قدرھامئویةنسبةأقلعلىحصلتقد)44(والعبارة%)76.0(وقدرھا

%)59.6(قدرھامئویةبنسبة)53(تكرارقیمةأعلىعلى)43(العبارةحصلت(نعم),االستجابة

ما)حد(إلىاالستجابة%).19.1(قدرھامئویةبنسبة)17(تكرارقیمةأقلعلى)44(العبارةوحصلت

العبارةوحصلت%)60.7(قدرھامئویةبنسبة)54(تكرارقیمةأعلىعلى)44(العبارةحصلتقد

)43(العبارةحصلتقد(ال)االستجابة%).18.0(قدرھامئویةبنسبة)16(تكرارقیمةأقلعلى)43(

تكرارقیمةأقلعلى)42(العبارةوحصلت%)68.2(قدرھامئویةبنسبة)182(تكرارقیمةأعلىعلى

%).15.7(قدرھامئویةبنسبة)14(

Results:النتائجمناقشة Discussion

مناقشة نتائج تساؤل البحث والمتمثل في:



الریاضیةبالمؤسساتاإلداریةالقیاداتأداءتنمیةفيالوظیفیةالجداراتحزمدورما-

بمنطقة جازان؟

بجدارةوالخاصاألولالمـحورعباراتلجمیعاالستجابةأنالنتائجمناقشةمجملفيالباحثیرى

التياالستراتیجيالتخطیطبمجالالمرتبطةالجداراتلمفرداتموضحةجاءتقداالستراتیجيالتخطیط

المؤسسةقیاديعلىیجبأنھأھمھامنوالتيالریاضیةاإلداریةالقیاداتأداءتنمیةفيتساھمأنیمكن

على صنع القرار.الریاضیة أن یركز على مفاھیم التخطیط االستراتیجي و

لتبین،الحدیثةالقیادةفيالتمیزبجدارةوالخاصالثانيالمـحورعباراتلجمیعاالستجابةجاءتحیث

القیاداتأداءتنمیةفيتسھمأنیمكنوالتيالحدیثةالقیادةفيالتمیزلمجالالمتضمنةالجداراتمفردات

.ألھمیة الشفافیة و االلتزامالریاضیة وقد كان أھمھا إدراك قیادي المؤسسة الریاضیة

مفرداتبفاعلیةالتغییرإدارةبجدارةوالخاصالثالثالمـحورعباراتلجمیعاالستجابةوأظھرت

الریاضیةالقیاداتأداءتنمیةفيتساعدأنیمكنوالتيبفاعلیةالتغییرإدارةلمجالالمتضمنةالجدارات

مجالفيالمشاركینوفاعلیةكفاءةرفعفيالریاضیةالمؤسسةقیاديیساھمأنضرورةأھمھاكانوقد

الریاضیة.إدارة التغییر في المؤسسة ورفع أداء العاملین في المؤسسة

اإلدارةفيوالجدارةالتمیزبجدارةوالخاصالرابعالمـحورعباراتلجمیعاالستجابةأوضحتكما

فيتساھمأنیمكنالحدیثةاإلدارةفيوالجدارةالتمیزلمجالالمتضمنةالجداراتمفرداتأنالحدیثة

الریاضیةالمؤسسةقیاديیطبقأنضرورةعلىیركزأھمھاكانوقدالریاضیةالقیاداتأداءتنمیة

الجودة في المؤسسات الریاضیة.أسالیب النماذج الدولیة في إدارة الجودة و یلم بمفاھیم

واإلقناعالتفاوضوفناالنفعاليالذكاءبجدارةوالخاصالخامسالمـحورعباراتاستجاباتوجاءت

تسھمأنیمكنواإلقناعالتفاوضوفناالنفعاليالذكاءجدارةلمجالالمتضمنةالجداراتمفرداتلتوضح



الریاضیةالمؤسسةقیاديیؤمنأنضرورةعلىیركزأھمھاكانوقدالریاضیةالقیاداتأداءتنمیةفي

أساسیاتبینالفارقیعرفوأناألفرادبإدارةوعالقتھالعملوخارجداخلللفرداالنفعاليالذكاءبأھمیة

EQالذكاءوتطبیققیاس versus IQأھدافبتحقیقوعالقتھوالعاطفيالعقليوالذكاءاالنفعاليالذكاء

أفراد المؤسسة.

أنالریاضیةالمؤسسةداخلاألداءإدارةبجدارةوالخاصالسادسالمـحورلعباراتاالستجابةوبینت

تنمیةفيتساعدأنیمكنالریاضیةالمؤسسةداخلاألداءإدارةجدارةلمجالالمتضمنةالجداراتمفردات

مؤشراتمنحزمةتطویرعلىالقدرةلدیھیكونأنعلىیركزأھمھاكانوقدالریاضیة,القیاداتأداء

فيوتساھمالریاضیةللمؤسسةالعاموالھدفتتفقالمطبقةالعملیاتأنمنالتأكدمنتمكنھالتياألداء

الریاضیة كیفیة االرتقاء بأداء منظمتھ.تحقیق رؤیة ورسالة المؤسسة و أن یدرك قیادي المؤسسة

أنیمكنأنھإلىاإلعالممعالتعاملمھاراتبجدارةوالخاصالسابعالمـحوراالستجاباتأشارتكما

الریاضیةالمؤسسةقیاديلديیكونأنعلىیركزأھمھاكانوقدالریاضیةالقیاداتأداءتنمیةفيتساھم

المؤتمراتإعدادأسالیبیعرفوالخاصةاألحداثمنوغیرھاالمؤتمراتوتنظیمإعدادبأسالیبالفھم

الصحفیة وغیرھا من األحداث الخاصة.

امكانیةإلىالمشاریعإدارةتخطیطبجدارةوالخاصالثامنالمـحورعباراتلجمیعاالستجابةوأوضحت

وتوزیعاألھدافتحدیدعلىالقدرةلدیھیكونأنعلىیركزأھمھاكانحیثالریاضیةالقیاداتأداءتنمیة

والموارداألھدافتحقیقعلىالقدرةأیضالدیھوالمختلفةاألنشطةوإدارةالخططإعدادوالمھام

من األنشطة.المطلوبة والمیزانیة المرتبطة بذلك والجدول الزمني لالنتھاء

االمكانیةالقراراتواتخاذالمشكالتحلبجدارةوالخاصالتاسعالمـحورعباراتاستجابةأظھرتكما

المشكالتإدراكعلىالقدرةلدیھیكونأنعلىیركزأھمھاكانحیثالریاضیة,القیاداتأداءتنمیةفي

المناسبالوقتفيالقراراتاتخاذعلىالقدرةلدیھووعمليمنطقيأسلوبباستخدامحلھاثموتحلیلھا

بحیث تكون سلیمة ومستندة إلى الحقائق وبعیدة عن الغموض.

في:وبذلك أمكن للباحث اإلجابة على تساؤل البحث والمتمثل



اإلداریة بالمؤسسات الریاضیة بمنطقة جازان؟ما دور حزم الجدارات الوظیفیة في تنمیة أداء القیادات

Conclusions:والتوصیاتاالستنتاجات and Recommendations

Conclusions:االستنتاجات

اإلداریةالقیاداتأداءتنمیةفيتساھمأنیمكنالتيالوظیفیةالجداراتمنحزمةإلىالباحثتوصل

الدراسة.بالمؤسسات الریاضیة بمنطقة جازان والمتمثلة في محاور

Recommendations:التوصیات

اإلداریة بالمؤسسات الریاضیة.ضرورة األخذ بنتائج الدراسة الحالیة في تنمیة أداء القیادات-1

مستوي أداء القیادات الریاضیة.یمكن االسترشاد بمفردات الحزم الوظیفیة قید البحث لتقییم-2

في التنمیة اإلداریة للقیاداتیمكن االسترشاد بمفردات الحزم الوظیفیة قید البحث للمساھمة-3

الجدد.
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الدراسةاستبانة)1(رقممرفق

السید الفاضل:

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ,

القیاداتأداءتنمیةفيالوظیفیةالجداراتحزمدوردراسةمقیاسعلىاإلجابةفيبالمساھمةالتكرمیسعدني

ستدليالتيواإلجاباتأراءكمبأنعلماوالموضوعیة,الدقةمنعالیةبدرجةجازانبمنطقةالریاضیةباألندیةاإلداریة

العمل العلمي.بھا ستكون لھا األثر الكبیر في مساعدة الباحث في ھذا

البحثأغراضفيإالتستخدمولنالباحث,قبلمنتامةبسریةستعاملواإلجاباتالبیاناتبأنسعادتكمعلمونحیط

العلمي.

كل التقدیر لتفھمكم والشكر سلفاً لحسن تعاونكم

العامة:البیانات-1

-أنثي (   )- النوع:         - ذكر (   )

العلمي:المؤھل-2

- مؤھل جامعي (   )   - أخرى (   )- دكتوراه (   )     - ماجستیر (   )

العمر:-3

)(سنة40منأقلإلي30من-)(سنة30منأقلإلي20من-

)(سنة40منأقلإلي50من-)(سنة50منأقلإلي40من-

الخبرة:سنوات-4

)(سنوات10منأقلإلي5من-)(سنوات5منأقل-

)(فأكثرسنة15من-)(سنة15منأقلإلي10من-

الوظیفي:المستوى-5

- إدارة تنفیذیة (     )-إدارة علیا (    )             - إدارة وسطى (    )

الجدارات الوظیفیة :

معاتحددوالتيالموظفیمتلكھاالتيواالتجاھاتوالقیموالمھاراتالمعارفمنمجموعةھيالوظیفیةالجدارات

المھاراتوتنمیةالمعارفتجدیدویعدوفعالیة,بكفاءةالوظیفیةالمھاممنمجموعةألداءمطلوبمعینسلوكلتشكیل

من أساسیات تمتع الموظف بالجدارة الوظیفیة بصفة مستمرة.والتمسك بالقیم البناءة واالتجاھات المالئمة للتنظیم



الریاضیةالمؤسسةقیاديفيتوافرھایجبالتيالوظیفیةالجداراتعلىللتعرفالعباراتمنمجموعةیليفیما

عالمة (√) أمام الخانة التي تتفق ورأي سعادتكم:والتي یمكن أن تساھم في تنمیة أدائھ, برجاء التكرم بوضع

المحور األول : جدارة التخطیط االستراتیجي .

أوافقالعباراتم
ال

أوافق

.یركز قیادي المؤسسة الریاضیة على مفاھیم التخطیط االستراتیجي1

یركز قیادي المؤسسة الریاضیة على التوظیف .2

یركز قیادي المؤسسة الریاضیة على التوجیھ .3

یركز قیادي المؤسسة الریاضیة على التنسیق .4

یركز قیادي المؤسسة الریاضیة على إعداد التقاریر .5

یركز قیادي المؤسسة الریاضیة على صنع القرار.6

المحور الثاني : جدارة التمیز في القیادة الحدیثة .

أوافقالعباراتم
ال

أوافق

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة الجدارات القیادیة.7

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة معني المھنیة.8

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة إدارة الوقت والفاعلیة.9

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة القیادة.10

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة االلتزام.11

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة الشفافیة.12

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة التفكیر برؤیة مستقبلیة.13

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة إدارة التعددیة.14

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة التوجیھ.15

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة إدارة التغییر.16



یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة تحفیز اآلخرین.17

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة تطویر وتنمیة األشخاص.18

یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة أھمیة إدارة الفریق.19

المحور الثالث : جدارة إدارة التغییر بفاعلیة .

ال أوافقأوافقالعباراتم

وآلیاتھواستراتیجیاتھومبادئھومفاھیمھالعلميالمنھجبأسسالریاضیةالمؤسسةقیاديیلم20

المستخدم في إدارة التغییر في المؤسسة .

فيالتغییرإدارةمجالفيالمشاركینوفاعلیةكفاءةرفعفيالریاضیةالمؤسسةقیاديیساھم21

المؤسسة .

في المؤسسة الریاضیة.یساھم قیادي المؤسسة الریاضیة في رفع أداء العاملین22

.المحور الرابع : التمیز والجدارة في اإلدارة الحدیثة

أوافقالعباراتم
ال

أوافق

عرضخاللمنالتمیزفيالحدیثةباالتجاھاتالریاضیةالمؤسسةقیاديیلم23

باستراتیجیات التمیز في األداء .

في إدارة الجودة الشاملة.یطبق قیادي المؤسسة الریاضیة أسالیب النماذج الدولیة24

الریاضیة.یلم قیادي المؤسسة الریاضیة بمفاھیم الجودة في المؤسسات25

وصوالً لتطویر األداء.یربط قیادي المؤسسة الریاضیة بین أسالیب اإلدارة المختلفة26

واإلقناع .المحور الخامس : جدارة الذكاء االنفعالي وفن التفاوض

أوافقالعباراتم
ال

أوافق

العملوخارجداخلللفرداالنفعاليالذكاءبأھمیةالریاضیةالمؤسسةقیاديیؤمن27

وعالقتھ بإدارة األفراد .



EQالذكاءوتطبیققیاسأساسیاتبینالفارقالریاضیةالمؤسسةقیاديیعرف28

versus IQأفرادأھدافبتحقیقوعالقتھوالعاطفيالعقليوالذكاءاالنفعاليالذكاء

المؤسسة.

المحور السادس : جدارة إدارة األداء داخل المؤسسة الریاضیة.

أوافقالعباراتم
ال

أوافق

كمدخلالریاضیةالمؤسسةفياألداءإدارةنظمعلىالریاضیةالمؤسسةقیاديیركز29

للتركیز على طریقة تطویر وتطبیق مؤشرات قیاس األداء.

.یدرك قیادي المؤسسة الریاضیة كیفیة االرتقاء بأداء منظمتھ30

العملیاتأنمنالتأكدمنتمكنھالتياألداءمؤشراتمنحزمةتطویرعلىالقدرةلدیھ31

رؤیة ورسالة المؤسسة.المطبقة تتفق والھدف العام للمؤسسة وتساھم في تحقیق

.المحور السابع : الجدارة ومھارات التعامل مع اإلعالم

أوافقالعباراتم
ال

أوافق

منوغیرھاالمؤتمراتوتنظیمإعدادبأسالیبالفھمالریاضیةالمؤسسةقیاديلدى32

األحداث الخاصة.

.لدى قیادي المؤسسة الریاضیة الفھم باإلعالم وادواتھ33

وسائل اإلعالم .یعرف قیادي المؤسسة الریاضیة أسس وقواعد التعامل مع34

.لدى قیادي المؤسسة الریاضیة مھارات الحدیث واإللقاء35

المختلفة .یعرف قیادي المؤسسة الریاضیة أسس المقابالت وأسالیبھا36

منوغیرھاالصحفیةالمؤتمراتإعدادأسالیبالریاضیةالمؤسسةقیاديیعرف37

األحداث الخاصة .

المحور الثامن : جدارة تخطیط إدارة المشاریع .



أوافقالعباراتم
ال

أوافق

.لدیھ القدرة على إعداد الخطط وإدارة األنشطة المختلفة38

لدیھ القدرة على تحدید األھداف وتوزیع المھام .39

والجدولبذلكالمرتبطةوالمیزانیةالمطلوبةوالموارداألھدافتحقیقعلىالقدرةلدیھ40

الزمني لالنتھاء من األنشطة .

.المحور التاسع : جدارة حل المشكالت واتخاذ القرارات

أوافقالعباراتم
ال

أوافق

أسلوب منطقي وعملي .لدیھ القدرة على إدراك المشكالت وتحلیلھا ثم حلھا باستخدام41

.لدیھ السرعة في فھم طبیعة المشكلة ووضع الحلول البدیلة42

اإلجراءات ذات األولویة .لدیھ القدرة على تحقیق النتائج المرغوبة عن طریق تحدید43

إلىومستندةسلیمةتكونبحیثالمناسبالوقتفيالقراراتاتخاذعلىالقدرةلدیھ44

الحقائق وبعیدة عن الغموض .


