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 ملخص البحث

إن التسيد مفيػم قجيع حجيث، فسغ حيث القجم فإن السشطسات بسختمف أنػاعيا وانتساءاتيا ىجفت إلى تحقيق الشجاح 
جاثة ونتيجة الحتجام السشافدة بيغ السشطسات تحاول كل مشطسة تحقيق التسيد عغ االخخيغ. لحلظ والبقاء والشسػ، ومغ حيث الح

فيػ حالة معبخة عغ االبجاع االداري والتفػق التشطيسي الحي يحقق مدتػيات عالية غيخ عادية مغ االداء والتشفيح لمعسميات 
عشو نتائج وانجازات تتفػق عمى ما يحققو السشافدػن ويخضى عشيا  االنتاجية والتدػيقية والسالية وغيخىا في السشطسة بسا يشتج

 الجسيػر واصحاب االختراص كافة في السشطسة.

 انوتيجف الجراسة الحالية في التعخف عمى مدتػى أبعاد التسيد السؤسدي لألنجية الخياضية العخاقية، إذ استخجم الباحث
عيشة مغ العبي األنجية العخاقية السذاركة في الجوري السستاز بكخة الدمة، السشيج الػصفي لسالءمتو شبيعة البحث الحالي عمى 

ولغخض الػصػل إلى نتائج البحث، فقج استخجم الباحث الشدبة السئػية والػسط الحدابي ومعامل االرتباط البديط كػسائل 
 إحرائية مشاسبة.

 يج مغ التسيد السؤسداتي.وتػصل الباحثان إلى أن األنجية الخياضية العخاقية تتستع بسدتػى ج
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The institutional excellence of Iraqi Premier League basketball 

clubs 

Mohammed Abdul Jabbar Yahya al-Mawla       L.D. Ahmed Raad Ibrahim Al-Saqi 

 

Search Summary : 

Excellence is an old concept, and in terms of age, organizations of all kinds and 

affiliations aimed to achieve success, survival and growth, and in terms of modernity and as a 

result of the intense competition between organizations, each organization tries to achieve 

excellence from others. Therefore, it is an expression of administrative creativity and 

organizational excellence, which achieves extraordinary high levels of performance and 

implementation of the production, marketing, financial and other processes in the organization, 

resulting in results and achievements that exceed what competitors achieve and satisfy the public 

and all the specialists in the organization. 

The current study aims to identify the level of dimensions of the institutional excellence 

of Iraqi sports clubs, as the researchers used the descriptive approach to suit the nature of the 

current research on a sample of players of Iraqi clubs participating in the Premier League 

basketball, and for the purpose of reaching the results of the research, the researcher used the 

percentage and the mathematical medium and the coefficient of simple correlation as appropriate 

statistical means. 

The researchers concluded that Iraqi sports clubs enjoy a good level of institutional 

excellence. 
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 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأهمية البحث 1-1

حيث القجم فإن السشطسات بسختمف أنػاعيا وانتساءاتيا ىجفت إلى تحقيق التسيد مفيػم قجيع حجيث، فسغ 
الشجاح والبقاء والشسػ، ومغ حيث الحجاثة ونتيجة الحتجام السشافدة بيغ السشطسات تحاول كل مشطسة تحقيق 

سي (. لحلظ فيػ حالة معبخة عغ االبجاع االداري والتفػق التشطي132، 3112التسيد عغ االخخيغ )جاد الخب، 
الحي يحقق مدتػيات عالية غيخ عادية مغ االداء والتشفيح لمعسميات االنتاجية والتدػيقية والسالية وغيخىا في 
السشطسة بسا يشتج عشو نتائج وانجازات تتفػق عمى ما يحققو السشافدػن ويخضى عشيا الجسيػر واصحاب 

أن اإلدارة الخياضية تعتبخ مػردًا  ويخى الباحثان (.11، 3111االختراص كافة في السشطسة" )الشعيسي، 
ميسًا تدود العامميغ بالسعمػمات والخبخات الالزمة لتصػيخ االداء في األنجية الخياضية، لتحقيق نيزة إدارية 
تػاكب متصمبات العرخ الحجيث، لحا يقع عمى عاتق إدارات األنجية تػفيخ السشاخ الدميع الحي يقػد إلى تحقيق 

 معات.أداء متسيد يمبي التص

 مذكلة البحث 1-2
أصبح التسيد مغ متصمبات العسل االداري الحجيث لسػاكبة التصػر اليائل الحي وصل اليو العالع في 
العسل عمى السدتػييغ االداري والفشي، فالعسل في السيجان الخياضي الحجيث يتصمب مغ االدارة الدعي الجاد 

لمخياضييغ، لحا أصبح لدامًا عمييا أن تعسل جاىجًة مغ أجل لتحقيق التسيد واالتقان في الخجمات السقجمة 
 انتدخيخ كافة االمكانات والسػارد الستاحة لتحقيق التسيد واالداء االفزل، ومغ ىحا السشصمق ارتأى الباحث

في لعبة كخة الدمة تدميط الزػء عمى ىحا السفيػم، لجوره االيجابي والفعال في  سا البديصةومغ خالل خبختي
خصط واستخاتيجيات خ واقع العسل االداري الخياضي وجعمو يتشاسب مع السخحمة الخاىشة، كػنو يعتسج عمى تصػي

حي يديع في تحقيق التسيد مكػادر االدارية باعتبارىا العامل االساسي السدتسخ لتصػيخ الالتيجف الى 
 وتسكشو مغ أداء ما مصمػب مشو بفاعمية لالرتقاء بالسدتػى الخياضي السؤسدي

 هدف البحث 1-3
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 بكخة الدمة التسيد السؤسدي لألنجية الخياضية العخاقية أبعاد ييجف البحث الحالي في التعخف عمى مدتػى 
 مغ وجية نطخ الالعبيغ.

 مجاالت البحث 1-4

 السجال البذخي: اشتسل عمى العبي األنجية الخياضية العخاقية بكخة الدمة. 1-4-1

 .1/11/3131ولغاية  1/11/3119 السجال السكاني: الفتخة السستجة مغ 1-4-3

 السجال السكاني: مقخات األنجية الخياضية العخاقية. 1-4-2

 إجراءات البحث -2
 منهج البحث 2-1

 استخجم الباحث السشيج الػصفي لسالءمتو شبيعة البحث الحالي.

 عينة البحث 2-2

السستاز بكخة الدمة  اشتسمت عيشة البحث عمى العبي االنجية الخياضية السذاركة في الجوري العخاقي
%( مغ مجتسع البحث 36( العبًا يسثمػن تمظ االنجية، وىحا الخقع يعصي ندبة )28والبالغ عجدىا )

 االصمي، بعج استبعاد عيشتي الثبات والتجخبة االستصالعية.

 أداة البحث 2-3
( الحي 3131مقياس التسيد السؤسدي لألنجية الخياضية السعج مغ قبل )السػلى،  اناستخجم الباحث

( فقخة مػزعة عمى خسدة محاور )التخصيط االستخاتيجي، القيادة، التجريب والتصػيخ، رضا 46يزع )
( بجائل ىي )اتفق بذجة، اتفق، اتفق 5الالعبيغ، تقييع األداء(، حيث تكػن اإلجابة عمى الفقخات وفق )

 لحج ما، ال اتفق، ال اتفق بذجة(.
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 الردق الظاهري  2-4

االختبار صادقًا بعج عخضو عمى مجسػعة مغ السختريغ والخبخاء في السجال الحي يسكغ أن يعج 
، فإذا اقخ الخبخاء أن ىحا االختبار يقيذ الدمػك الحي وضع لقياسو، يسكغ لمباحث يقيدو االختبار

الرجق مغ الذخوط السيسة الػاجب تػفخىا  كسا يعج (.55، 1999االعتساد عمى حكع الخبخاء)عػيذ، 
قام  ولغخض التحقق مغ صجق السقياس، (.361، 3119جسع البيانات )عباس وآخخون،  في أداة 
بعخض السقياس عمى مجسػعة مغ ذوي الخبخة واالختراص في اإلدارة الخياضية باإلضافة إلى  انالباحث

( مغ اجل الػقػف عمى مجى صالحية ومالئسة 1خبخاء في القياس والتقػيع والػاردة أسسائيع في السمحق )
فقخات السقياس لألبعاد وكحلظ بجائل اإلجابة وأوزانيا، وإجخاء ما يخونو مشاسبًا مغ ححف أو دمج أو إعادة 

%( 111، وتبيغ لمباحثان حرػل جسيع فقخات السقياس عمى ندبة )صياغة أو إضافة عجد مغ الفقخات
 وىحا مؤشخ عمى أن السقياس صالح مغ حيث الرجق الطاىخي.

 الثبات 2-5

بو يقرج بالثبات أن تكػن أدوات القياس عمى درجة عالية مغ الجقة واإلتقان واالتداق فيسا تدودنا 
ويعشي بالثبات ايزًا "أنو لػ كخرت عسميات  .(112، 3115مغ بيانات عغ الدمػك السفحػص )الجمبي، 

معامل  الحرػل عمى  لغخضو (. 5، 1999قياس الفخد الػاحج لتبيغ مغ درجتو شيئًا مغ االستقخار" )باىي، 
لجأ الباحثان إلى استخجم الباحث شخيقة االختبار  ،التسيد السؤسدي لألنجية الخياضية ثبات خاص بسقياس

( العبيغ، وبعج مجة أربعة عذخ يػمًا تع إعادة االختبار 2وإعادة تصبيق االختبار، إذ شبق السقياس عمى )
الجة ذلظ إحرائيًا عغ شخيق إيجاد قيسة معامل االرتباط عمى نفذ ىؤالء الالعبيغ، بعج ذلظ قام الباحث بسع

 وىي قيسة جيجة. 1887البديط )بيخسػن(، إذ بمغت قيسة معامل االرتباط البديط 

 التجربة الرئيدة 2-6
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حيث قام الباحثان بتػزيع  9/1/3131 السػافق الخسيذ تع تصبيق التجخبة الخئيدة عمى عيشة البحث يػم
( استسارة صالحة لمتحميل 25( استسارة عمى العبي األنجية الخياضية العخاقية، وقج حرل الباحثان عمى )28)

 اإلحرائي.

 الهسائل اإلحرائية 2-7

 الشدبة السئػية. -

 الػسط الحدابي. -

 معامل اإلرتباط البديط. -

 عخض الشتائج ومشاقذتيا -2

 (1الجدول رقم )
 االوساط الحدابية والندب المئهية والمدتهيات ألبعاد التميز المؤسدييبين 

 التدلدل المدتهى  الندبة المئهية الهسط الحدابي األبعاد ت
 الخابع جيج % 7486 2286 التخصيط االستخاتيجي .1
 الثالث جيج % 7686 2882 القيادة .3
 الثاني جيج % 7689 21877 التجريب والتصػيخ .2
 الخامذ جيج % 7284 2687 الالعبيغرضا  .4
 األول جيج % 7886 2584 تقييع األداء .5
 - جيج % 76 17488 المجمهع .6

4-  

( األوساط الحدابية والشدب السئػية والسدتػيات لمتسيد السؤسدي في األنجية 8يتبيغ مغ الججول )
عمى السختبة األولى  بعد تقييم األداءالخياضية العخاقية السذاركة في الجوري السستاز بكخة الدمة، حيث حرل 

 %(.7886( وبشدبة مئػية بمغت )2584بعج حرػلو عمى وسط حدابي بمغ )
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أن تقييع األداء ُيعج أحج السفاهيع اإلدارية السيسة في العسمية اإلدارية الحجيثة، إذ يداعج في  انويخى الباحث
يغ خط سيخ الشادي الخياضي سػاء كان في الكذف عغ مدتػيات األداء في السشطسات الخياضية، كػنو يب

اإليجاب أو الدمب، وحرػل ىحا البعج عمى التختيب االول يجل عمى السعخفة والثقافة الجيجة التي يتستع بيا 
الخياضييغ عغ أىسية ىحا البعج، كػنو يػجو اإلدارات العميا نحػ األداء الرحيح والستسيد، لإلرتقاء بالشادي 

 ًا ومبجعًا ومتسيدًا في الجانب اإلداري والخياضي.الخياضي وجعمو متصػر 

حيث يمعب تقييع األداء دورًا اساسيًا وميسًا في تدييخ األمػر وتػفيخ الستصمبات الخياضية لمشادي، فزاًل عغ 
(. وىحا ما أكج 385، 3119تصػيخ الجػانب اإلدارية واإلرتقاء بالخبخات إلى السدتػيات السصمػبة )خمف، 

( مغ ضخورة أن يكػن اإلداري عمى معخفة عسيقة بستصمبات تخررو، فزاًل عغ 3114 عميو )شافر،
 (.99، 3114إلسامو بستصمبات العسمية اإلدارية )شافر، 

أن يػضح أن تقييع األداء في األنجية الخياضية يتع عمى أساس اعتساد الشتائج الستحققة في  انويػد الباحث
( في أن تقيع األداء يعتسج عمى الشتائج أو 3115شار إليو )شاوير، السػسع الخياضي، وىحا يشصبق مع ما أ

ما تع إحخازه مغ نتائج، إذ أن تبشي ىحه الصخيقة  ُيعج نػعًا مغ روح التعاون بيغ الخئيذ ومخؤوسيو بالذكل 
الحي يحقق رغبات األعزاء، وقج دلت التجارب عمى نجاح ىحه الصخيقة التي أحخزت نتائج جيجة )شاوير، 

3115 ،96.) 

أن تقييع االداء في األنجية الخياضية حطي بإىتسام عاِل مغ قبل القيادات العميا السدؤولة  انكسا يخى الباحث
عغ إدارة تمظ األنجية. "كػنو يذكل عشرخًا أساسيًا في إدارة األفخاد ونجاح السؤسدات في تحقيق أىجافيا، 

ؤدي إلى إعاقة األداء وبالتالي تجني السدتػى العام حيث ذىب بعس الباحثيغ إلى أن عجم تقييع األداء سي
 (.37، 1991لمسؤسدة حتى وإن كانت السػارد غيخ البذخية تجار بكفاءة" )الدمصان، 

بيغ أبعاد التسيد السؤسدي لألنجية الخياضية  الترتيب الثانيفقج حرل عمى  بعد التدريب والتطهيرأما 
 %(.7689( وبشدبة مئػية بمغت )21877العخاقية، حيث حرل عمى وسط حدابي قجره )
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حرػل ىحا البعج السيع عمى التختيب الثاني ضسغ أبعاد التسيد السؤسدي لألنجية الخياضية  انويعدو الباحث
العخاقية، كػنو ُيعج مغ أساسيات العسل اإلداري الشاجح والستسيد، حيث يديع في تصػيخ السالكات اإلدارية 

زمة مغ خالل السذاركة في العاممة في األنجية الخياضية، فزاًل عغ محاولة إكدابيع الخبخات والسعمػمات الال
الجورات والشجوات اإلدارية التخررية التي تدود العامميغ بالسعمػمات الحجيثة عغ كل ما ىػ ججيج في اإلدارة 

 الخياضية، وما تعكدو ىحه الخبخات مغ أداء إداري متسيد لألعزاء في الشادي الخياضي.

لمسػارد البذخية والسالية، وذلظ عغ شخيق استخجام  إذ تختبط كفاءة األداء في السشطسات باالستخجام األمثل
، 3112االساليب السشاسبة لتحقيق أىجاف السشطسة وفق بخامج مػضػعية لتحقيق أداء أفزل )العثسان، 

التجريب والتصػيخ ُيعج مغ أبخز الػسائل التي يسكغ استخجاميا لخفع مدتػى أداء العامميغ في ف(. 67
لسدتػى االداء الستسيد، إذ أن فمدفة ىحه العسمية تقػم عمى اساس إكداب الفخد  السشطسات واالرتقاء بأدائيع

 .(Noe, 1994, 59)السعمػمات والسعارف والسيارات السصمػبة ألداء عسمو بأفزل ما يسكغ

"ييجف إلى تحديغ قجرة الفخد العامل عمى أداء عسل معيغ، أو القيام  ويذيخ الييتي إلى أن التجريب والتصػيخ
 (. 332، 3112بجور محجد في السشطسة التي يعسل فييا" )الييتي، 

أن يبيغ أن التسيد السؤسدي الخياضي ال يقترخ عمى الشتائج التي يحققيا الفخيق بالسشافدات  انويػد الباحث
أن تتػفخ لتحقيق تسيد مؤسدي متكامل، يذتسل عمى اإلعجاد  الخياضية، إنسا ىشاك عػامل أخخى يجب

والتجريب الجيج لمسالكات اإلدارية العاممة في الشادي الخياضي، مغ خالل العسل عمى جعميا متسيدة وكفػءة 
بتقجيع الخجمات لمخياضييغ، كحلظ العسل عمى تصػيخ البشى التحتية والسالعب والقاعات الخاصة بإعجاد 

ق الخياضية، فزاًل عغ االىتسام بالسػارد السالية لمشادي الخياضي والعسل عمى تصػيخىا واستثسارىا وتجريب الفخ 
( إلى أن التسيد السؤسدي ليذ فقط تسيد السشتج أو الخجمة 3114االستثسار األمثل. إذ أشار )السجىػن، 

، سػاء في ذلظ السػارد البذخية التي تقجميا السشطسة، لكشو مفيػم أكبخ يتزسغ جػدة جسيع الجػانب التشطيسية
 (.93، 3114والسادية، ام إدارة العسميات والييكل التشطيسي والثقافة التشطيسية )السجىػن، 
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حيث أشارت العجيج مغ الجراسات والبحػث التي تشاولت مفيػم إدارة وتصػيخ السػارد البذخية إلى أىسية تشسية 
ساسي والخئيذ لعسل السشطسات وتصػرىا، لحا فقج جاءت نتائج وتصػيخ الكادر اإلداري كػنو يسثل العرب األ

 ىحه الجراسة مذابية لشتائج الجراسات الدابقة فيسا يتعمق بإدارة وتصػيخ السػارد البذخية.

( وبشدبة 2882بعج محػر التجريب والتصػيخ بػسط حدابي بمغ ) المرتبة الثالثةفي  بعد القيادةفي حيغ جاء 
 %(.7686مئػية بمغت )

ومغ مشصمق الحجيث الشبػي الذخيف )كمكع راٍع وكمكع مدؤول عغ رعيتو( يخى الباحث أن حرػل ُبعج القيادة 
عمى مدتػى جيج ضسغ أبعاد التسيد السؤسدي، ماىي إال تعبيخ عغ حالة إيجابية لمجور الخيادي الحي يسثمو 

تي يخصط ليا ويخاد ليا التصبيق تعخض القائج أمام السخؤوسيغ، حيث نالحظ  أن جسيع االنذصة والفعاليات ال
عمى القيادات العميا والسجراء مغ أجل اإلشالع عمييا وإصجار القخارات الخاصة بتشفيحىا، لحا يخى )عجي، 

( بأن عمى القائج خمق عالقة بيشو وبيغ أفخاد الجساعة الى جانب نػع معيغ مغ الدمػك الفخدي ليتدشى 3114
ئيع وخمق تعاون بيشيع في سبيل تحقيق االىجاف وبشاءًا عمى ذلظ يكػن لو كدب شاعتيع واحتخاميع ووال

مصمػب مغ القادة االدارييغ أن يػسعػا مجاركيع عغ شخيق االلسام بالعمػم والتخررات الستعمقة بأدائيع، 
، العامخي اعتبارات اندانية  واجتساعية )لجورىع في العسمية االدارية وخاصة ما يتعمق بسيجان االدارة مغ 

3114 ،35) 

حيث يخى أن  السجتسع، ىحا كػنو أحج أفخاد أن يبيغ مجى أىسية القائج في السجال الخياضي، انيػد الباحثو 
القيادة الخياضية ليا تأثيخ مباشخ في تحقيق اإلنجازات السيسة عمى الرعيجيغ اإلداري والسيجاني كػن 

ج والسخؤوسيغ قائسة عمى أساس الخوح الخياضية واالحتخام الخياضة تديع في بشاء عالقات إجتساعية بيغ القائ
إذ نالحظ أن الفخيق  الستبادل بيغ األشخاف انصالقًا مغ السقػلة السذيػرة )الخياضة، حب وشاعة وإحتخام(،

الخياضي داخل السمعب يحتاج إلى قائج يكػن ىػ السدؤول عغ السجسػعة التي يشتسي إلييا داخل أرض 
 السمعب.
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الجيج ىػ الحي يؤثخ عمى الجساعة عغ شخيق التصبيق الجيج لسرالحيع ومياراتيع الفخدية والجساعية، فالقائج 
بحيث يسكغ الحرػل عمى إحتخاميع وعمى أفزل انجازاتيع، حيث يدتسج سمصتو مغ الجساعة نتيجة قبػليا 

يصخة، كحلظ تمعب بعس لو كقائج، فقجرة القائج تعتسج عمى درجة السعخفة التي تذكل مرجرًا لمقجرة والد
 (.251، 3113الرفات الذخرية أو الحىشية والعقمية وحتى االجتساعية دورًا في القجرة القيادية" )ىػاري، 

بأن العسل اإلداري في االنجية الخياضية يحتاج إلى قيادات متسيدة تعسل وفق األنطسة اإلدارية  انويخى الباحث
قشيات والػسائل الحجيثة في شتى مجاالت العسل. حيث اشار تايمػر الحجيثة، القائسة عمى أساس استخجام الت

مغ خالل دراساتو وأبحاثو التي أجخاىا في مجال القيادة اإلدارية السعاصخة، أن مغ "واجب السجيخ أن يدتخجم 
 السعايخ العمسية في الحكع عمى اداء مخؤوسيو بجاًل مغ الصخق السختجمة، وأن يختار مخؤوسيو ويجربيع عمى
أساس عمسي، وان يعسل عمى تشسية قجراتيع ويتعاون معيع لزسان انجازىع لمعسل، كسا أشار إلى أىسية 

 (42، 3112الحػافد السادية ومجى تأثيخىا في رفع كفاءتيع" )بػراس، 

( في حيغ أن ندبتو السئػية بمغت 2286، فقج حرل عمى وسط حدابي قيستو )بعد التخطيط االستراتيجيأما 
ضسغ تدمدل أبعاد التسيد السؤسدي لألنجية الخياضية العخاقية  بالمرتبة الرابعةوبحلظ فقج جاء %( 7486)

 وبسدتػى جيج.

ىحه الشتيجة االيجابية، لمػعي واإلدراك العالي مغ قبل القيادات الخياضية ألىسية التخصيط  انويعدو الباحث
شػيل السجى، مغ أجل الشيػض بػاقع األنجية الخياضية العخاقية وخرػصًا أنيا تعاني مغ معػقات ومذاكل 

فعيا إلى التخصيط السخحمي والبعيج متعجدة تتسثل بتقادم بشاىا التحتية وقمة السػارد السادية الستاحة لجييا، مسا يج
 مغ أجل تحجيث وضعيا ومػاكبة األنجية الخياضية الستصػرة.

حيث ُيعج التخصيط مغ السقػمات السيسة لتحقيق نػع مغ اإلبجاع والتصػر لمسشطسة، مغ خالل شسػلية الخصط 
رك فييا جسيع العامميغ لمقزايا االستخاتيجية التي تزعيا السؤسدة لتحديغ أنذصتيا وفق مشطػمة عسل يذا

في إشار رؤية مػحجة ورسالة مػثقة مسا يجعميا متسيدة في مػاجية التحجيات التي تعتخض مديختيا )الججشي، 
3111 ،51.) 
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( ضخورة تصبيق التخصيط االستخاتيجي في مجال العسل اإلداري داخل 3118ويخى )الحاج وآخخان، 
في الشطام اإلداري ليكػن قادرًا عمى الػفاء باحتياجات  السشطسات لتحقيق التصػر وإحجاث عسمية تغييخ

 (.32، 3118السجتسع ويديع بذكل فاعل في  تحقيق التشسية )الحاج وآخخان، 

أن يذيخ إلى الجور السيع لثقافة األفخاد وخبختيع السيجانية فزاًل عغ تحريميع العمسي في  انويػد الباحث
األىجاف مدبقًا، التي ُتعج أساس عسمية التخصيط الشاجح  عسمية ترسيع البخامج السدتقبمية وصياغة

( أىسية نذخ الثقافة وإدارة التغييخ باتجاه 3116الستخاتيجيات الشادي السدتقبمية، ويبيغ )التختػري وجػيحان، 
تحقيق القشاعة لجى الجسيع بأىسية تصبيق الخصط السػضػعة وفق التفاصيل الجقيقة وبججاول زمشية محجدة 

(. حيث أشارت العجيج 311، 3116التصػر والػصػل إلى نطام إداري متصػر )التختػري وجػيحان،  لتحقيق
مغ الجراسات والبحػث التي تشاولت التخصيط االستخاتيجي إلى ضخورة تبشي السؤسدات ليحا السفيػم كػنو 

والتسيد في سياسات يديع في تصػيخ رؤية وأىجاف السؤسدة، كسا يعتبخ خصػة الزمة وميسة لتحقيق اإلبجاع 
(. ويحكخ إبخاهيع أن عمى إدارة الشادي الخياضي أن تعسل 43، 3111السشطسات وأدائيا السؤسدي )الججشي، 

عمى ترسيع أىجاف استخاتيجية شػيمة األجل، لعسل اإلدارة بسا يؤدي لبمػغ غايتيا وتحقيق رسالتيا )إبخاهيع، 
3111 ،313.) 

واألخيخ ضسغ أبعاد التسيد السؤسدي في  التدلدل الخامسرل عمى الحي ح بعد رضا الالعبينوأخيخًا 
( في حيغ كانت الشدبة السئػية 2687االنجية الخياضية العخاقية، إذ بمغ قيسة الػسط الحدابي ليحا البعج )

أن ىحه نتيجة شبيعية في ىحا الػقت  ان%(. ومغ مشصمق )رضا الشاس غايُة ال ُتجرك( يخى الباحث7284)
إلدارات والقيادات السدؤولة عغ االنجية والسؤسدات الخياضية تعاني مغ ضخوف عسل صعبة كػن أن ا

وقاسية نتيجة نقز في اإلمكانات والسػارد الستاحة، فيي تعسل بذكل دؤوب ومدتسخ الستثسار كافة 
ديع في اإلمكانات والسػارد فزاًل عغ استثسار العالقات الخارجية مغ أجل تحقيق مػارد إضافية لمشادي ت

خمق بيئة رياضية مدتقخة داخل أروقة الشادي تقػد نحػ تحقيق أىجاف وتصمعات الخياضييغ مغ أجل تحفيدىع 
ن العشاية وتصػيخىع والػصػل بيع إلى قجرات وامكانات بجنية وميارية عالية أثشاء السدابقات الخياضية، حيث أ
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د العامميغ واشباع حاجاتيع، كسا أن نجاح وفذل بالعشرخ البذخي يعتبخ عامل رئيذ في زيادة االنتاج وتحفي
السشطسة مخىػن بالعشرخ البذخي، لحا يجب تبشي أسمػب انداني في التعامل مع السػارد البذخية مغ اجل 

، 3114االستفادة مشيا وحدغ استخجاميا والسحافطة عمييا والعسل عمى تحديغ أدائيا بإستسخار )بخنػشي، 
األنجية والسؤسدات الخياضية التي تدعى إلى تحقيق مدتػيات متقجمة يجب أن  انكسا يخى الباحث (.12

عمييا الدعي في تصػيخ البشى التحتية التي تػلج شعػر لجى الخياضييغ باالىتسام والعشاية بيع مغ قبل 
السدؤوليغ عغ تمظ االنجية الخياضية، كحلظ العسل عمى تػفيخ معدكخات تجريبية ذات مدتػى عالي تداىع في 
تػليج خبخات ججيجة لجى الالعبيغ وخمق فخص مشافدة ججيجة أماميع مغ خالل االحتكاك مع فخق رياضية 
متعجدة ومتصػرة، كحلظ ال نشدى الجور الكبيخ واإليجابي الحي يقجمو الجعع السادي والسعشػي لالعب والستسثل 

وتحقيق درجة جيجة مغ الخضا تجاه بالعقػد العالية والخواتب والسكافآت السجدية مغ أجل السحافطة عمييع 
نتائج بعس البحػث والجراسات أن تحقيق الخضا عشج  الشادي الحي يشتسػن إليو. وفي ىحا الدياق كذفت

يشبغي أن يبقى مػضعًا لمبحث والجراسة بيغ فتخة وأخخى عشج القادة ومذخفي اإلدارات والسيتسيغ  عامميغال
فعغ شخيقيا  لإلدارة،بأىسية كبيخة بالشدبة  ىحا السفيػميحطى إذ  (.Green, 2000, 6بالتصػر اإلداري )

 ,Tyilanaيسكغ لإلدارة أن تتعخف عمى مذاعخ األفخاد واتجاىاتيع نحػ مختمف جػانب العسمية اإلدارية )
وتحقيق الخضا لجى العامميغ يداعج برػرة كبيخة في تحقيق التػافق الشفدي واالجتساعي لمفخد،  .(6 ,2005
األمثل لصاقات  االستثساردارة عمى ترسيع بيئة تداعج عمى إلى الشجاح في العسل ويداعج اإل مسا يؤدي

األفخاد، وبالتالي تحقيق التػافق بيغ أىجافيا وأىجاف األفخاد وشعػرىع بالخضا والتغمب عمى شعػر الدخط 
 (.25، 3113واألستياء )الذيخي، 

، إال ان فخق التدمدل بيغ بعج بمدتهى جيدلسؤسدي كانت أن يػضح أن جسيع أبعاد التسيد ا انويػد الباحث
 وأخخ كان ضسغ السدتػى الػاحج وبفارق بديط مغ الشقاط.

 االستنتاجات والتهصيات -4

 االستنتاجات 4-1
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 أن مدتػى أبعاد التسيد السؤسدي في األنجية الخياضية العخاقية كانت بسدتػى جيج.

 التهصيات 4-2

الخياضية عمى تعديد ىحا السفيػم في العسل اإلداري الخياضي، بيجف اإلرتقاء ضخورة أن تعسل اإلدارات 
 بػاقع األنجية الخياضية العخاقية.

 قائمة المرادر
 (: إدارة السػارد البذخية، دار وائل لمشذخ والتػزيع، عسان، األردن.3114بخنػشي، سعاد ) .1
الذاممة في مؤسدات التعميع العالي (: إدارة الجػدة 3116التختػري، دمحم وجػيحان، أغاديخ ) .3

 ، دار السيدخة لمشذخ والتػزيع، عسان، األردن.1والسكتبات ومخاكد السعمػمات، ط
(: دليل ضسان الجػدة واالعتساد لمجامعات العخبية أعزاء 3118الحاج، فيرل وأخخون ) .2

 بة الػششية.االتحاد، األمانة العامة ألتحاد الجامعات العخبية، مجمذ ضسان الجػدة، السكت
نجية الخياضية مغ وجية نطخ قياس األداء اإلداري إلداريي األ (:3119خمف، قري فػزي ) .4

 (، العخاق.5(، العجد )2السجربػن، مجمة القادسية لعمػم التخبية الخياضية، السجمج )
(: دور التخصيط االستخاتيجي في جػدة األداء السؤسدي، اشخوحة 3111الججشي، إياد عمي ) .5

 ه غيخ مشذػرة، كمية التخبية، قدع السشاىج وشخائق التجريذ، جامعة دمذق، سػريا.دكتػرا 
(: مغ اإلدارة باألىجاف إلى إدارة األداء والدمػك، السجمة العخبية 1991الدمصان، فيج صالح ) .6

 (.3(، العجد )14لإلدارة، السجمج )
الذخوق لمشذخ والتػزيع،  (: إدارة السػارد البذخية إدارة األفخاد، دار3115شاوير، مرصفى ) .7

 عسان، األردن.
(:اإلبجاع في اإلشخاف التخبػية واالداء السجرسية، دار الفخقان لمشذخ 3114شافر، محسػد ) .8

 والتػزيع، عسان، األردن.
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، دار وائل لمشذخ 1(: إدارة السػارد البذخية مجخل استخاتيجي، ط3112الييتي، خالج عبج الخحيع ) .9
 .والتػزيع، عسان، األردن

(: دور القيادة اإلدارية في تشسية الثقافة التشطيسية لجى العامميغ، 3112بػراس، نػر الجيغ ) .11
، قدع العمػم االجتساعية، جامعة ةرسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية العمػم اإلندانية واالجتساعي

 دمحم خيزخ، بدكخة.
فخق الخياضية السجرسية (: مفيػم القيادة اإلدارية لجى مدؤولي ال3113ىػاري، سعايجية ) .11

 (، جامعة السديمة.5لكخة القجم، مجمة اإلبجاع الخياضي، العجد )
، إبجاع لمصباعة والشذخ، غدة، 1دارة وتشسية السػارد البذخية، ط(: إ3115السجىػن، دمحم ) .13

 فمدصيغ.
: أساسيات بشاء االختبارات والسقاييذ الشفدية والتخبػية. (3115الجمبي، سػسغ شاكخ ) .12

 مؤسدة عالء الجيغ لمصباعة والتػزيع، دمذق، سػريا.، 1ط
دار الفكخ لمصباعة والشذخ،  ،(: دليل البحث العمسي1999عػيذ، خيخ الجيغ عمي أحسج ) .14

 القاىخة.
(: إدارة التسيد، دار البارودي لمشذخ والتػزيع، عسان، 3111الشعيسي، دمحم عبج السال ) .15

 االردن.
جخل إلى مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ، دار (: م3119عباس، دمحم خميل وآخخون ) .16

 السيدخة لمشذخ والتػزيع والصباعة، عسان، األردن.
-(: الرحة الشفدية في السجال الخياضي نطخيات3113باىي، مرصفى حديغ وآخخون ) .17

 تصبيقات، مكتبة االنجمػ السرخية، القاىخة.
القيادي الدائج لجى بعس مجراء مخاكد (: تحميل الدمػك 3114العامخي، عجي كخيع رحسغ ) .18

 الذباب في العخاق، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية الخياضية، جامعة ديالى، العخاق.

 (1الملحق رقم )
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 أسماء الدادة الخبراء
 مكان العمل التخرص أسم الخبير ت

 إدارة وتشطيع أ.د وليج خالج ىسام .1
األساسية / قدع التخبية جامعة السػصل / كمية التخبية 

 البجنية وعمػم الخياضة
 جامعة السػصل / كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة إدارة وتشطيع أ.د رياض أحسج إسساعيل .3
 جامعة السػصل / كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة إدارة وتشطيع أ.د عجي غانع الكػاز .2
 جامعة السػصل / كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة وتشطيعإدارة  أ.م.د خالج محسػد عديد .4

 إدارة وتشطيع أ.م.د ثابت إحدان أحسج .5
جامعة السػصل / كمية التخبية لمبشات / قدع التخبية 

 البجنية وعمػم الخياضة
 (2الملحق رقم )

 مقياس التميز المؤسدي
 
 

أتفق  الفقرات ت
أتفق  أتفق بذدة

أتفق ال  أتفقال  نهعًا ما
 بذدة

1 
تعسل إدارة الشادي عمى تػضيح التػجيات  

 السدتقبمية لمشادي.
     

االستعانة بالتجارب الدابقة عشج ترسيع  3
 السذاريع االستخاتيجية.

     

2 
تيتع إدارة الشادي بتػفيخ خبخات متسيدة 

 داخل الشادي الخياضي.
     

4 
تعسل إدارة الشادي عمى وضع بخامج 

 السػاىب الخياضية.لتصػيخ 
     

تزع إدارة الشادي رؤية إدارية تػاكب  5
 التصػرات السدتقبمية. 
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6 
تخاقب إدارة الشادي التصبيق الرحيح 
لالستخاتيجيات التي وضعت لزسان تحقيق 

 االىجاف.

     

7 
تتفيع إدارة الشادي متصمبات البيئة الخارجية 

 عشج وضع استخاتيجيات الشادي الخياضي.
     

8 
تشذخ االستخاتيجيات والدياسات الخاصة 

 بالشادي عمى مػقعو االلكتخوني.
     

9 
تعتسج إدارة الشادي الكفاءات الجيجة عشج 

 وضع الخصط االستخاتيجية.
     

11 
تمتدم إدارة الشادي بالػعػد التي تقصعيا عمى 

 نفديا.
     

تقيع إدارة الشادي الخياضي عالقات ايجابية  11
 مع السالكات العاممة في الشادي.

     

13 
ترغي إدارة الشادي الخياضي الى وجيات 

 الشطخ االخخى.
     

12 
تقجر إدارة الشادي أفخاد الفخيق وتجعع 

 مداىساتيع.
     

14 
تسشح إدارة الشادي الخياضي السالكات 
العاممة في الشادي مداحة مغ الحخية لتشفيح 

 أعساليع.

     

15 
إدارة الشادي وفق قيع ومبادئ رصيشة تعسل 

 تعدز سسعة الشادي الخياضي.
     

16 
تذخف إدارة الشادي عمى عسل االعزاء 

 داخل الشادي الخياضي برػرة فعالة.
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17 
تفػض إدارة الشادي الرالحيات لمسالكات 

 العاممة مغ أجل تصػيخ الشادي الخياضي.
     

الالزمة لتحقيق تػفخ إدارة الشادي السػارد  18
 التسيد االداري.

     

19 
تعتسج إدارة الشادي االسذ العمسية 
الرحيحة لحل السذاكل والسعػقات التي 

 تػاجو الشادي.

     

31 
تجعع إدارة الشادي مذاركة السالكات 

 التجريبية في الجورات التجريبية الحجيثة.
     

31 
تدتخجم إدارة الشادي التقشيات الحجيثة في 

 إنجاز أعساليا.
     

33 
تجعع إدارة الشادي حرػل االعزاء 
)إدارييغ، مجربيغ، العبيغ( عمى شيادات 

 عمسية أفزل.

     

32 
تيتع إدارة الشادي بتحجيث وتصػيخ العسل 

 االداري لمشادي.
     

تعسل إدارة الشادي عمى تحجيج االخصاء  34
 وترحيح السدار داخل الشادي.

     

35 
إدارة الشادي ببشاء مشطػمة إدارية تيتع 

 حجيثة تعتسج عمى السعخفة والعمع.
     

36 
تدتثسخ إدارة الشادي شاقات وميارات 

 عاممييا لتحقيق أفزل الشتائج.
     

37 
تيتع إدارة الشادي بتجريب العامميغ وتػجيييع 

 نحػ االداء الرحيح.
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38 
داخمية تػفخ إدارة الشادي معدكخات تجريبية 

 وخارجية مالئسة.
     

تدتأنذ إدارة الشادي بآراء الالعبيغ عشج  39
 صشع القخارات التي تخريع.

     

21 
تػفخ إدارة الشادي التجييدات الخياضية ذات 

 الجػدة العالية.
     

21 
تسشح إدارة الشادي مكافآت مالية مجدية 

 لالعبيغ عشج تحقيق االنجازات الستسيدة.
     

ترخف إدارة الشادي السدتحقات السالية  23
 لالعبيغ في أوقاتيا السحجدة.

     

22 
تيتع إدارة الشادي الخياضي بجيسػمة 
 العالقات االجتساعية بيغ االدارة والالعبيغ.

     

تػفخ إدارة الشادي مالكات إدارية وفشية ذات  24
 كفاءة عالية.

     

25 
تصػيخ تعسل إدارة الشادي الخياضي عمى 
 السشذآت الخياضية لمشادي وصيانتيا.

     

26 
تتعامل إدارة الشادي مع الخياضييغ بإحتخام 

 وتقجيخ كبيخيغ.
     

تيتع إدارة الشادي بتػفيخ عػامل االمغ  27
 والدالمة داخل السشذآت الخياضية لمشادي.

     

28 
تقيع إدارة الشادي رياضيييا بذكل 

 مػضػعي وعادل.
     

29 
تزع إدارة الشادي الخياضي أسذ عمسية 

 صحيحة لمتقييع.
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41 
تدتخجم إدارة الشادي معاييخ واضحة وشفافة 

 لتقييع االنجازات واداء الخياضييغ.
     

تقيع إدارة الشادي رياضيييا عمى وفق  41
 الشتائج الستحققة.

     

43 
تعتسج إدارة الشادي عمى ذوي الخبخة 

 عسمية التقييع.والسرجاقية في 
     

42 
تعسل إدارة الشادي عمى وضع نطام تقييع 

 يالئع شبيعة العسل.
     

تعسل إدارة الشادي الخياضي عمى تقييع  44
 رياضيييا بذكل دوري.

     

45 
تذجع إدارة الشادي التقييع الستبادل بيغ 

 الالعبيغ.
     

تعالج إدارة الشادي الخياضي نقاط الزعف  46
 رياضيييا بشاءًا عمى معمػمات تقييسيع.عشج 

     

 

 

 


