
العالقة بين مستوي األداء اإلداري ومستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين علي إدارة األنشطة 
 الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية

 وليد محمد الصادق محمد*                                                                  

 :مقدمة ومشكلة البحث -

تعتبر األندية الرياضية أحد المؤسسات الرياضية األهلية التي يتنوع فيها ويتطور فيها       
الفكر اإلداري وذلك نظرا لمجموعة من األسباب أهمها التغيير في مجالس إدارات األندية 
الرياضية وتغير الخبرات العلمية للرياضيين وتنوع البيئة التنافسية ونتيجة لذلك أصبح من 

ورة تغيير المفاهيم اإلدارية الشائعة في كل نادي ، حيث تعمل األندية الرياضية في أجواء الضر 
تنافسية مع بعضها البعض سريعة التغيير والتنافس، ولذا يجب علي هذه األندية أن تتبني 
مجموعة من المفاهيم واالستراتيجيات التي تساعد علي التفوق في أدائها وحل مشكالتها التي من 

      .ا تحقيق النتائج المرجوة، وذلك يؤدي الي تحقيق التميزشأنه

تكتسب دراسة األداء والعوامل المؤثرة عليه أهمية كبيرة في اإلدارة المعاصرة ، فاألداء        
سواء كان علي مستوي الفرد أو الفريق أو المنظمة هو السبيل الي تحديد مستوي الكفاءة والفعالية 
ا علي أي من هذه المستويات، كما أن أداء الفرد يؤثر بدرجة أو بأخري علي أداء الفريق، كم

يؤثر مستوي األداء الفردي والجماعي علي مستوي أداء المنظمة، وفي عالم سريع التغير يحفل 
بتحديات تنافسية متنوعة، يصبح االهتمام بدراسة األداء وعناصره والعوامل المؤثرة عليه سبيال 

ضال ، فعلي اختالف أنواعها هاما لبلوغ التميز وتعزيز القدرة التنافسية في منظمات االعمال 
بشكل  الرياضيةعن مجابهة ما يمكن أن يكون من تحديات تنافسية بدأت تواجه المنظمات 

  .متزايد

 إدارة وليس البشر إدارة هو اإلدارة هتماما محورن أ (2002)سيد الهواري ويشير        
 السليم فاالختيار السليم، االختيار من ابتداء البشرية بالموارد تهتم الناجحة واإلدارة األشياء،
 األفراد باختيار تهتم اإلدارة فإن لذلك لإلدارة فعال نظام في االنطالق نقطة هو البشرية للموارد
 ( 512: 8.)اجتماعيةوابداعية و  عقلية مهارات لديهم الذين

، فبواسطتها يمكن وضع العاملين بالمنظمات ولمعايير تقييم األداء أهمية كبيرة علي سلوك       
لألداء، وعلي أساسها يتم قياس إنجازات العاملين في المنظمة وهذا النجاح في التقييم ال  تمعدال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جامعة األزهر –كلية التربية الرياضية  –مدرس بقسم اإلدارة الرياضية *   



يكون اال بوجود تعريف جيد للمعايير، ألنه من غير الممكن تقييم مجموعة اإلسهامات لكل 
     (115: 55). عامل، بدون االعتماد علي معايير محددة

أن السلوك اإلنساني هو المحدد (  6991)محمد عبدالغني، حسين هالل ويري  كال من       
لدي األفراد حيث يكون مستوي األداء كمحصلة للتفاعل بين ( الوظيفي)األساسي لألداء اإلداري 

، أي أن األداء ال يظهر اال كنتيجة ضغوط أو قوة اطبيعة الفرد ونشأته والموقف الذي يواجهه
وافق بين القوي الداخلية للفرد نابعة من داخل الفرد نفسه، بطبيعة الحال فإن هناك تفاعل وت

 ( 25: 12. )به مما يؤدي الي ظهور األداء( الظروف المحيطة) والقوي الخارجية 

دورًا أساسيًا في تقييم األداء وعلي أساسها يمكن أن نقوم بإصدار حكم وتلعب المعايير       
ل المطلوب انجازه علي أداء العاملين ، حيث توضع هذه المعايير علي أساس تحديد كمية العم

والمستوي النوعي لها والزمن الالزم ألدائها، إذًا تحدد هذه المعدالت علي أساس الكم والكيف 
 ( 818: 1.)والوقت

وعادة ما تحدد وحدات لقياس األعمال المختلفة داخل المنظمة اإلدارية لتكون معدالت      
منظمة ألخري طبقا لنوعية النشاط الذي هذه المعدالت من لتقييم أداء العاملين بها، وتختلف 

تمارسه كل منظمة وتبعا ألهدافها المنشودة والتي ترجوا تحقيقها، ويشترط في معدالت األداء أن 
ال تفقد صفة المعيارية  (428: 11. )تكون واضحة وسهلة التطبيق حتي يمكن القياس عليها، وا 

ند القيام بتقييم األداء في المجاالت وتعد عملية قياس األداء من العمليات الهامة ع      
المختلفة، أى أن القياس يعد عنصرًا أساسيًا من عناصر ومقومات التقييم لتحديد المستويات التي 

المعايير التي يتم من خاللها تحديد تتعلق بمعدالت األداء المختلفة كما أن القياس يتم بواسطة 
                                                                                 (101: 9. )يدًا كميًا أو كيفياً القيمة الفعلية للعمل الذي قام به الفرد تحد

كما تعتبر عملية تقييم األداء من العمليات الهامة كونها تعطي معطيات هامة تساعد       
علي أداء العاملين سواء كانت هذه  المنظمة علي التعرف علي أهم العوائق والمشاكل التي تؤثر

العوامل تتعلق بالموظفين كاألجر أو ساعات العمل أو مشاكل اجتماعية أو نفسية أو مشاكل 
ومن هنا يمكن القول أن عملية تقييم األداء هي معطيات نظامية ودائمة في . متعلقة بالمنظمة

ها يتم تجميع المالحظات كل المنظمات، حيث تمثل الخطوة الثانية في عملية الرقابة، وب
والبيانات والمعلومات المطلوبة عن األداء والتنفيذ ليقوم المسئول بمقارنتها باألداء القياسي الذي 
تحدده المعايير الرقابية بغرض تحديد االنحرافات ونقاط الضعف وذلك التخاذ التدابير الالزمة 

وبدونه ال تكون  أساسيًا في عملية الرقابةحدوثها مستقباًل، فتقويم األداء عنصرًا والكفيلة بمنع 



هناك رقابة ألن من خالله يمكن إلدارة الموارد البشرية أن تستعرض وتراجع األداء وتنظمه للتأكد 
 ( 22: 19.)من أنه يتم وفق معايير محددة

بشرية، إذ كان اإلنسان يبدع ويخترع كل لل هرة إنسانية وجدت منذ خلق اهلليعد اإلبداع ظاو     
واإلبداع ليس حكرًا على أحد إال أن االهتمام العلمي المنظم بموضوع اإلبداع بدأ منذ بداية  ،جديد

الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي، إذ أصبح موضوعًا رئيسيًا، وقد ارتبط بالمنافسة بين 
الدول المتقدمة الدول الغربية في أثناء الحرب العالمية الثانية وظروف التسابق التكنولوجي بين 

 .مما ساهم في بلورة هذا التفاهم

 مع وتتسامح وتسانده اإلبداع وتدعم بالتغيير ملتزمة قيادة يتطلباالداري  اإلبداع نإ     
 الفشل، من خوفهم على التغلب على األفراد يساعد أن المدير وعلى وتشجعها، بل األخطاء،
 المكافآت أنظمةباإلضافة الي  ،الدائم اإلبداع إلى تؤدي التي الذكية المخاطرة ثقافة وتطوير
 أنظمة بين والربط اإلبداع، تالئم التي المكافآت نظم وضعل ساندهتو  اإلبداع حفزت والحوافز
  (26: 54). الجيد واألداء والتقدير االعتراف منح هو واإلبداع المكافآت

فليس التطّور رهين اآلالت والتغيير ،  وحتى تكون المنظمة في القّمة البّد وأن تواكب التطور   
 االساسل أيدي المديرين في وضع وتتدخه وارتقائه وجيا بل رهين تطّور اإلنسان ونمو والتكنول

على  رتقاء اإلنساني اليوم ضرورة تلحولقد بات اإلبداع والتطور واال  ،الحقيقي لهذا النهج
اإلدارية وأصبح المعيار الذي يحكم على  ة أو االجتماعية أواألنظمة سواء في األبعاد السياسي
  ( 14: 4)  .بعض المنظمات بالبقاء والثبات

 ومتصلة ومفيدة جديدة أفكار بأنه اإلبداع تعريفالي  (2006)الصرن  حسن رعد تشيرو       
 بطريقة ما لظاهرة الفرد رؤية إال ليس اإلبداع، ف فريدة، أشكال في معينةبطرق  مشكالتال بحل
 بشكل التفكير خالل من المعالجة تتطلب مشكلة بوجود اإلحساس على القدرة تتطّلب جديدة
 (58: 6)  .لها المناسب الحل إليجاد ومبدع مختلف

 يعتبر كما ذاته حد في هدفا اإلداري اإلبداع ان (2002)الفتاح  الصيرفي  عبدويذكر       
 للجميع الفكر حرية ومنح الكامنة الطاقات عن الكشف من خالل التنظيمي المناخ لتحسين وسيلة

 من تحد أن يمكن التي المعوقات من مجموعة المبدع يواجه األحيان من كثير في أنه غير ،
  ( 22 :10)  هناك منظمة أي داخل اإلبداع عملية

أن االبداع اإلداري هو  (2002)كمال درويش، محمد صبحي حسانينويشير كال من       
 التوصل الي األفكار الجديدة القابلة للتحول الي سياسات وتنظيمات ، تسهم في تطوير األداء



وبما يضمن تأكيد ثقافة االبتكار لدي المختلفة االداري في المنظمات والهيئات الرياضية 
د، وزيادة لكل ما هو جدياإلداريين طوال تواجدهم في الوظيفة، وذلك من خالل االستجابة الفورية 

حسين عالقات العمل داخل المنظمات كما في مفاهيم فرق العمل األداء بشكل تدريجي، وت
والعمل الجماعي، وتحسين عالقات المنظمات مع بيئتها الخارجية كما في مفاهيم المسئولية 

  (21: 18) . االجتماعية وأخالقيات اإلدارة

 والتي من األساسية والخصائص المالمح من العديد في للمبدع الشخصية السمات وتتمثل     
 االستسالم وعدم ،المثابرة العمل أداء في ،المرونة يريد ما تنفيذ على والقدرة بالنفس الثقة أهمها
 على ،القدرة دائماً  المبادرة بزمام ،األخذ للمشكلة واحد حل من أكثر إيجاد نحو ،الميل بسهولة

 إدراك عن تختلف بطريقة األشياء ،إدراك حوله يدور عما التساؤل ،كثرة  اآلخرين دوافع فهم
 في ،التساؤل الجديدة األفكار في ،التمعن والالحقة السابقة الخبرات بين ،الربط لها اآلخرين
 الذكاء من عالية درجة ،امتالك شؤونه في اآلخرين تدخل ،مقاومة رؤسائه أوامر مواجهة

  (25 -20 : 10).  عامة بصفة المرح بروح ،االتصاف

ويعتبر النادي الرياضي جمعية أهلية يكونها مجموعة من األفراد بإدارتهم المنفردة دون      
تدخل مباشر من الدولة الستثمار وقت الفراغ ألعضائها عن طريق النشاط الرياضي كنشاط 

  (160: 5.)أساسي والنشاط االجتماعي كنشاط مواز له

والنشاط الرياضي هو نشاط تربوي يعمل علي تربية النشيء تربية متزنة ومتكاملة في      
النواحي الوجدانية واالجتماعية والبدنية والعقلية عن طريق برامج ومجاالت رياضية متهددة تحت 
إشراف قيادة متخصصة تعمل علي تحقيق أهداف النشاط الرياضي بما يساهم في تحقيق 

 .ة للرياضييناألهداف العام

ويعد اإلداري هو المحور األساسي في نجاح المنظمة أو الهيئة أو الجهة التي يتواجد بها       
وعليه العبء والمسئولية في الوصول بمن يقودهم الي تحقيق أهدافها ويوجد اإلداري حيثما 

عيش فيه وجدت الجماعة أو ظهرت الحاجة الي العمل الجماعي ويتطور بتطور المجتمع الذي ن
وتزداد مسئولياته بازدياد مطالب الحياة وتعقدها، فاإلداري هو الشخص الذي ينجح في إقناع 
األخرين بااللتفاف حوله واتباعه وهو يعتمد في ذلك علي شخصيته وصفاته اإلدارية التي تحكم 

نوية كما أفراد الجماعة التي يقودها ويثير فيهم الدوافع النجاز األعمال ويرفع من روحهم المع
  (48: 18.)يرسم خطة تأمين مستقبلهم ورفع األضرار عنهم



من المواضيع األساسية في نظريات السلوك  اإلداري واالبداع االداري موضوع األداءإن       
اإلداري بشكل عام والتنظيم اإلداري بشكل خاص، لما يمثله من أهمية في الوصول الي األهداف 

واالبتكار والتجديد والتغير لمواكبة  بكفاءة وفعالية لرياضيةا المرجو تحقيقها للمنظمات
المستحدثات اإلدارية في مجال إدارة المنشئات الرياضية للوصول الي العالمية والتميز في األداء 

 .اإلداري والبعد عن أنظمه العمل اإلداري التقليدي والتوجه الي االبداع واالبتكار 

أن األندية الرياضية بحاجة كبيرة الي مواكبة التطورات العلمية  وتتحدد مشكلة الدراسة في      
والتكنولوجية بمختلف المجاالت وخصوصا مجال اإلدارة الحديثة والبد لألندية من مواكبة التطور 
 ،والفلسفة والتوجيهات اإلدارية الحديثة من أجل قدرتها علي تحقيق األهداف المرجو تحقيقها 

كون أداء القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية لالمؤسسة الرياضية و  نجاح وضمان استمراريةل
وخلق فرص االبداع واالبتكار واالعتماد علي  الرياضية يساهم اسهاما كبيرا في التميزباألندية 

المستجدات االدارية الحديثة لتطبيق المفاهيم االدارية في االعمال التي تقوم بها ادارة النشاط 
علي أن يقوم جميع العاملين بالمنظمات الرياضية علي بذل ق الميزة التنافسية تحقيالرياضي ل

وألهمية  .أقصي جهد وتنمية مهارات االبداع واالبتكار لديهم لضمان بقاء المنظمة ونجاحها
اإلبداع في تجديد وتطوير وحل المشكالت التي تواجه اإلدارة والنظر بشمولية لكافة األمور وربط 

اء ببعضها للخروج باإلنجازات وتحقيق األهداف الموضوعة والمخطط لها من قبل، وتحليل األشي
ومن خالل عمل الباحث في مجال القطاع الرياضي ومالحظته للعديد من المشكالت والتحديات 
في مجال األداء اإلداري واإلبداع اإلداري في األندية الرياضية واعتماد االداريين علي انظمة 

ية وعدم إعطاء الفرصة للقائمين علي ادارة النشاط الرياضي لألبداع واالبتكار فقد االدارة التقليد
بين مستوي األداء اإلداري ومستوي اإلبداع اإلداري لدي اتجه الباحث الي إعداد دراسة العالقة 

 .القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية

 :أهداف البحث  -

 : حث الحالي إلي التعرف علي يهدف الب

ـــــبعض األنديـــــة  - ـــــي إدارة األنشـــــطة الرياضـــــية ب ـــــدي القـــــائمين عل مســـــتوي األداء اإلداري ل
 (االتصال واتخاذ القرار  –التوجيه والرقابة  –التنظيم  –التخطيط .)الرياضية المصرية



ــــة  - ــــبعض األندي ــــي إدارة األنشــــطة الرياضــــية ب ــــدي القــــائمين عل ــــداع اإلداري ل مســــتوي اإلب
 –حـل المشـكالت واتخـاذ القـرار  –روح المجازفـة  –تشـجيع االبـداع .) الرياضية المصرية

 (القابلية للتغيير 
العالقـــة بــــين مســــتوي األداء اإلداري ومســــتوي اإلبـــداع اإلداري لــــدي القــــائمين علــــي إدارة  -

 .طة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصريةاألنش

 :تساؤالت البحث -

ما هو مستوي األداء اإلداري لـدي القـائمين علـي إدارة األنشـطة الرياضـية بـبعض األنديـة  -
 .الرياضية المصرية

ما هو مستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية بـبعض األنديـة  -
 .الرياضية المصرية

مــــا العالقــــة بــــين مســــتوي األداء اإلداري ومســــتوي اإلبــــداع اإلداري لــــدي القــــائمين علــــي إدارة  -
 .األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية

 

 :مصطلحات البحث -

 : األداء اإلداري -

تكــافؤ األخــذ مــع العطــاء مــن كــل الجوانــب، فالمنظمــة : األداء علــي أنــه  بحيننري حسنننيعـرف 
بمعنــي أنــه البــد أن . التــي تعطــي العــاملين أجــورًا تعــادل الجهــد المبــذول، تحقــق الرضــا لــديهم

مــن طــرف العامــل فــي المؤسســة ومقــدار األجــر يكــون هنــاك تــوازن بــين قــدر العمــل المبــذول 
 ( 11: 2.)والمكافأة الممنوح له

 : االبداع االداري -

هو رؤية الفرد لظـاهرة مـا بطريقـة جديـدة تتطلـب القـدرة علـي اإلحسـاس بوجـود مشـكلة تتطلـب 
 ( 52: 15.)المعالجة من خالل التفكير بشكل مختلف ومبدع اليجاد الحل المناسب 

 :األندية الرياضية -

مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة  اعتباريةهيئة رياضية لها شخصية النادي الرياضي هو       

االجتماعية والصحية  النواحي فيتكوين الشخصية المتكاملة للشباب  ذات النفع العام وتهدف إلى



عن طريق نشر التربية الرياضية وبث الروح الوطنية بين  والبدنية والنفسية والفكرية والترويحية

لشغل أوقات فراغهم وذلك في إطار السياسة األعضاء وتنمية ملكاتهم المختلفة وتهيئة الوسائل 

 ( 230: 20.) لةالعامة للدو

 : الدراسات السابقة -

 :الدراسات العربية: أوال -

بهدف التعرف علي العالقة بين المناخ التنظيمي ( 4102)بنورة مراد فرح عيسي دراسة  -

كما هدفت الي ومستوي اإلبداع اإلداري لدي اإلداريين في األندية الرياضية في فلسطين، 

التعرف علي أثر متغيرات الدراسة علي المؤهل العلمي، التخصص، والخبرة في المناخ 

التنظيمي لدي أعضاء الهيئات اإلدارية في األندية الرياضية في فلسطين، واختيرت عينة الدراسة 

الضفة بالطريقة العمدية من أعضاء الهيئات اإلدارية لألندية الرياضية في شمال وجنوب ووسط 

إداريا، وأظهرت نتائج (  671)ناديا، حيث بلغت عينة الدراسة ( 22)الغربية، والبالغ عددهم 

ة الرياضية في الدراسة أن مستوي المناخ التنظيمي لدي أعضاء الهيئات اإلدارية في األندي

 فلسطين كان متوسطا، وأن مستوي اإلبداع اإلداري لدي أعضاء الهيئات اإلدارية في األندية

 ( 06) . الرياضية في فلسطين كان كبيرا  

بهدف تقويم الوضع الراهن للعمل اإلداري باألندية  (4102)مغربي بندر بن محمد دراسة  -

الرياضية السعودية، والتعرف علي المتطلبات األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة باألندية 

فرد ( 652)الرياضية السعودية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، واشتملت عينة الدراسة علي 

أن هناك ضعف في دعم إلدارة العليا لجهود تطبيق أندية رياضية، ومن أهم نتائجها ( 8)من 

إدارة الجودة الشاملة، كما أن اإلدارة العليا ال تقوم بشرح وتبسيط مفهوم أدارة الجودة الشاملة 

 (2) .لجميع اإلداريين والعاملين بالنادي

اخ بهدف التعرف علي العالقة بين القيادة اإلبداعية والمن( 4104)فهد نجيم راجح دراسة  - 

التنظيمي في المدارس الحكومية المتوسطة من وجهة نظر مديري ومعلمي تلك المدارس، 

مديرا ومعلما من ( 323)واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة الدراسة 

العاملين في المدارس المتوسطة الحكومية، واستخدم الباحث استمارة االستبيان كأداة لجمع 

سمات القيادة اإلبداعية وجميع أبعاد المناخ التنظيمي من أهم نتائجها أن جميع البينات، وكان 

تمارس بدرجة متوسطة في مجتمع الدراسة، وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الدرجة الكلية 

 (63). لسمات القيادة اإلبداعية والدرجة الكلية ألبعاد المناخ التنظيمي



بهدف معرفة واقع اإلبداع اإلداري وعالقته بأداء  (4112)توفيق عطية توفيق دراسة  -

المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، واشتملت 

مدير من المدراء العاملين بوزارات قطاع غزة، واستخدم الباحث ( 305)عينة البحث علي 

توجد عالقة موجبة ذات داللة : نتائجها استمارة االستبيان كأداة لجمع البينات، وكان من أهم

البناء )إحصائية بين اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي، أبعاد المناخ التنظيمي قيد الدراسة 

تساهم بدرجات متفاوتة في ( التدريب -الحوافز -نمط القيادة -أنظمة وإجراءات العمل-التنظيمي

  (5).توفير المناخ اإلبداعي

بهدف الكشف عن معوقات تحقيق  اإلبداع اإلداري لدي ( 4112) بهيمني أحمد الدراسة  -

رؤساء األقسام العلمية الجامعية والتغلب علي معوقاته من أجل الوصول باألقسام العلمية الي 

واشتملت عينة واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، أقصي درجات التميز والتجديد، 

ء األقسام العلمية من كليات جامعة المنصورة العلمية رئيس قسم من رؤسا( 88)البحث علي 

يعيق  :واستخدمت الباحثة استمارة االستبيان كأداة لجمع البينات، وكان من أهم نتائجها والنظرية،

كل من النمط التسلطي والنمط الفوضوي من إمكانية تحقيق اإلبداع اإلداري، يعد النمط 

 (67). ية في تحقيق اإلبداع اإلداريالديمقراطي أصلح وأنسب األنماط القياد

 :الدراسات األجنبية: ثانيا  -

  Zampetakis, Bouranta & Moustakis زامبيتاكيس وبورنتا وموستاكيسدراسة  -

بهدف التعرف علي العالقة بين سلوكيات إدارة الوقت وإبداع الفرد ومهارات التفكير ( 2060)

فرد من العاملين بمختلف ( 681)لديه، واستخدم المنهج الوصفي المسحي، وتكونت العينة من 

 أن اإلبداع: الوظائف، وتم استخدم استمارة االستبيان كأداة لجمع البينات، وكان من أهم نتائجها

يرتبط إيجابيا بسلوكيات التخطيط اليومي، والثقة في التخطيط طويل المدي، وبالتحكم في الوقت، 

 (22) .وبالمثابرة، وهناك عالقة عكسية بين اإلبداع اإلداري والفساد التنظيمي

بهدف التعرف علي Gong & Huang &Farh (2002 )جونج وهانج وفرح  دراسة  -

العالقة بين إبداع الموظف واألداء الوظيفي له، والتعرف علي تأثير اتجاه التعليم للموظف علي 

) وكيل و( 200)إبداعه بالعمل، واستخدم المنهج الوصفي المسحي، واشتملت عينة الدراسة علي 

مارة االستبيان كأداة لجمع مشرف من العاملين بشركات التأمين بتايوان، وتم استخدم است( 666

إبداع الموظف يرتبط ايجابيا باألداء الوظيفي، االتجاه التعليمي : البينات، وكان من أهم نتائجها

 (26) .يرتبط ايجابيا  بإبداع الموظف



 :إجراءات البحث -
 : المنهج المستخدم -

 .(المسحيةباألسلوب ) تم استخدام المنهج الوصفي       

 :البحث  وعينه مجتمع -
 

القائمين علي ادارة االنشطة الرياضية ببعض االندية  البحث علي وعينه اشتمل مجتمع

نادي الزهور  –نادي وادي دجله الرياضي  –نادي الصيد المصري ) الرياضية التالية

 فردا ،( 111) م، والبالغ عدده(نادي المقاولون العرب الرياضي –الرياضي 

 ( 1) جدول                                     

 توصيف عينة البحث

 ةئالف م
مجتمع 

 البحث

 عينة الدراسة األساسية عينة الدراسة االستطالعية

 النسبة المئوية عدد
 عدد

 
 النسبة المئوية

 3 3 4 1 4 مديري النشاط الرياضي  1

 نواب مديري النشاط الرياضي  2
 

4 

 

1 
4 3 3 

 11 14 22 5 22 مشرفي قطاعات األنشطة  الرياضية  3

 34 22 32 1 42 مدير إداري األنشطة الرياضية  4

 43 33 42 12 52 إداري األنشطة الرياضية 5

 122 11 122 25 111 = المجموع 

 

 :أدوات جمع البيانات

االداري لدي القائمين العالقة بين مستوي االداء االداري ومستوي االبداع )استمارة استبيان  -

من إعداد الباحث واتبع  (علي إدارة األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية
 :الخطوات التالية لتصميمها 

 .اجراء مسح للدراسات النظرية والبحوث العلمية والمراجع المتصلة بموضوع الدراسة -

 .بموضوع البحثاالطالع علي بعض االستبيانات السابقة المرتبطة  -



) باألندية قيد الدراسةالمقابلة الشخصية المقننة مع القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية  – 
المديرين  -مشرفي القطاعات –نواب مديرين النشاط الرياضي  –النشاط الرياضي مديرين

  -سيين وتم تصميم استمارة االستبيان حيث اشتملت علي محورين رئي( االداريين -اإلداريين 

مجاالت حيث تكون المجال األول من ( 8)عبارة مقسمة علي ( 81)المحور األول مكون من  -
عبارة ، والمجال ( 11)عبارات، والمجال الثالث من ( 10)عبارات، والمجال الثاني من ( 9)

 . عبارة( 11)الرابع من 

ون المجال األول مجاالت حيث تك( 8)عبارة مقسمة علي ( 80) المحور الثاني مكون من  -
عبارات، والمجال ( 10)عبارات، والمجال الثالث من ( 6)عبارة، والمجال الثاني من ( 18) من 

 .عبارات( 9)الرابع من 

وتم عرض محاور وعبارات االستبيان علي السادة الخبراء في مجال اإلدارة الرياضية والبالغ 
 ( 5)وذلك للتعرف مناسبة المحاور والعبارات لموضوع البحث مرفق  (1)خبراء مرفق (6)عددهم 

 الدراسة االستطالعية

، فــردا مــن مجتمــع البحــث ( 52)علــي عينــة قوامهــا اســتطالعيةبــإجراء دراســة  الباحــثقــام   
وضـــــوح مـــــدى  التعـــــرف علـــــى واســـــتهدفت ،(12/1/5050)إلـــــى ( 5/1/5050)مـــــن فـــــي الفتـــــرة 

جــراء المعــامالت العلميــة، وقــد أظهــرت نتائجهــا  لمســتوى فهــم العينــة المفــرداتمناســبة صــياغة و  وا 
وضوح التعليمات الخاصة بأداة جمع البيانات، مناسـبة صـياغة المفـردات لمسـتوى فهـم العينـة، تـم 

 .إجراء المعامالت العلمية الخاصة بإيجاد صدق وثبات استمارة االستبيان

 المعامالت العلمية الستمارة االستبيان

 :المحكمين صدق

 الصــــــــــــــــدق الظـــــــــــــــــاهريتــــــــــــــــم حســــــــــــــــاب صـــــــــــــــــدق االســــــــــــــــتبانة فـــــــــــــــــي البدايــــــــــــــــة باســـــــــــــــــتخدام 
 Face Validityذوى مــــن   (6)ن عــــددهممــــن خــــالل عرضــــها علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــي

، بحــثاالختصــاص والخبــرة للقيــام بتحكيمهــا، وذلــك بعــد أن يطلــع هــؤالء المحكمــون علــى عنــوان ال
ســـتبانة وفقراتهـــا مـــن حيـــث مـــدى مالئمـــة االإلبـــداء ئرائهـــم ومالحظـــاتهم حـــول  وتســـاؤالته، وأهدافـــه

الفقــرات لموضــوع الدراســة، وصــدقها فــي الكشــف عــن المعلومــات المســتهدفة للدراســة، وكــذلك مــن 
حيــث تــرابط كــل فقــرة بــالمحور التــي تنــدرج تحتــه، ومــدى وضــوح الفقــرة وســالمة صــياغتها  وذلــك 



مناسب منها أو إضافة ما يرونه مناسًبا من فقرات، باإلضافة إلى بتعديل الفقرات أو حذف غير ال
 .ستبانة، وغير ذلك مما يراه الخبراء مناسًبااالالنظر في تدرج 

  :الداخلي الصدق -

اسـتخدم الباحـث صـدق االتسـاق الــداخلي مـن خـالل إيجـاد معامــل االرتبـاط بـين العبـارات والدرجــة 
العبـارات والدرجـة الكليـة لالسـتبيان، معامـل االرتبـاط بـين  ، ومعامل االرتباط بينجالالكلية لكل م

االســـتبيان وبعضـــها الـــبعض، ومعامـــل االرتبـــاط بـــين الدرجـــة الكليـــة لكـــل محـــور والدرجـــة  وريمحـــ
 :، كما موضح بالجداول التاليةوالصدق الذاتي لالستبيان ومحوريه الكلية لالستبيان

 (2)جدول

 (22=ن)           العبارات والدرجة الكلية للمحور واالستبيانمعامل االرتباط بين             

المحور 
 األول

مجال العملية : أوال 
 التخطيطية

 عملية التنظيممجال : ثانياً 
 والتنسيق

مجال التوجيه : ثالثاً 
 والرقابة

مجال االتصال واتخاذ : رابعاً 
 القرار

 االستبيان المحور االستبيان المحور االستبيان المحور االستبيان المحور

1 .730** .748** .787** .914** .750
** 

.851
**

 .813** .819** 

2 .828** .824** .648** .874** .566
** 

.660
**

 .809** .821** 

3 .828** .752** .696** .874** .760** .781
**

 .618** .728** 

4 .697** .736** .673** .687** .104
 

.176
 

.809** .802** 

5 .661** .748** .133
 

.189
 

.821
** 

.835
**

 .684** .684** 

6 .822** .833** .753** .759** .722
** 

.741
**

 .74** .720** 

7 .730** .838
**

 .859
**

 .953
** 

.821
** 

.835
**

 .639** .699** 

8 
.989** 

.844
**

 
.919** 

.769
**

 .809** .809** .183
 

.217
 

9 .604
**

 .782
**

 .839** .845
**

 .668
** 

.677
**

 .733** .739** 

11  
 

.833** .858
**

 .773
** 

.805
**

 .813** .881** 

11 
 

   .813** .833**   

المحور 
 الثاني

مجال تشجيع االبداع: أوال  مجال روح المجازفة: ثانياً    
مجال حل المشكالت : ثالثاً 

 واتخاذ القرار
 مجال القابلية للتغيير: رابعاً 

 االستبيان المحور االستبيان المحور االستبيان المحور االستبيان المحور

1 .914** .949** .909** .916
**

 .450** .698** .141
 

.155
 

2 .886** .891** 
.986** .973

** .794** .669** .621** .712** 

3 .989** .872
**

 
.986** .973

** .696** .825** .768** .797** 



4 .926** .807
**

 
.989** .993

** .650** .748** .681** .728** 

5 .888** .882
**

 .949** .951
**

 .795** .698** .822** .837** 

6 .794** .759** .919** .932
**

 .693** .647** .730** .834
**

 

7 .606** .845** .926** .931
**

 .820** .671** 
.789** 

.819
**

 

8 .894** .879**   .118
 

.211
 

.694
**

 .782
**

 

9 .207 .210   .815
**

 .835
**

 .828** .892** 

11 .661** .733**   .642** .693
**

   

11 .689** .799**   
  

  

12 .784** .828** 
 

 
  

  

13 .882** .910**   
  

  

14 .912** .928**       

 (0،202(= )0،02)الجدولية عند مستوى معنوية( ر)قيمة *

وجــود ارتبــاط دال إحصـــائيًا بــين المفــردات والدرجـــة الكليــة لكـــل ( 5)يتضــح مــن الجـــدول   
المحســوبة أكبــر مــن قيمتهــا ( ر)مجــال، وبــين المفــردات والدرجــة الكليــة لالســتبيان، حيــث إن قيمــة

، (مجــال عمليــة التنظــيم والتنســيقفــي  2)، مــا عــدا العبــارة (0002)الجدوليــة عنــد مســتوى معنويــة
، (مجـــال االتصـــال واتخـــاذ القـــرارفـــي محـــور   8)، وعبـــارة(مجـــال التوجيـــه والرقابـــةفـــي   8)وعبـــارة
، (رمجـــال حـــل المشـــكالت واتخـــاذ القـــرافـــي   8)، وعبـــارة(مجـــال تشـــجيع االبـــداعفـــي   9)وعبـــارة
 (.مجال القابلية للتغييرفي   1)وعبارة

 (2)جدول
 (22=ن)    ينها وبين مجموع االستبانةوب معامل االرتباط بين محاور االستبيان وبعضها

 مجموع االستبانة الثاني األول المحاور م

1 
مستوي األداء اإلداري لدي القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية : المحور األول 

 ببعض األندية الرياضية المصرية
1 .828**

**
 .931

**
 

علي إدارة األنشطة مستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين : المحور الثاني  2

 الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية
 1 .945

**
 

 (0،202(= )0،06)الجدولية عند مستوى معنوية( ر)قيمة **



، ( 00858)محوري االستبانة بلغوجود ارتباط دال إحصائيًا بين ( 4)يتضح من الجدول   
 (.0001)معنوية المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى( ر)حيث إن قيمة

وجود ارتباط دال إحصائيًا بين الدرجة الكلية لكل محور مـع ( 4)كما يتضح من الجدول   
، حيـث علـى الترتيـب (00982)إلـى( 00941)حيـث بلغـت قيمـة االرتبـاطالدرجة الكلية لالسـتبيان، 

، ممـــا يـــدل علـــي (0001)المحســـوبة أكبـــر مـــن قيمتهـــا الجدوليـــة عنـــد مســـتوى معنويـــة( ر)إن قيمـــة
 (2)جدولصدق االستبيان                         

 (22=ن)                    قيم الصدق الذاتي لالستبيان ومحاوره                           
 قيمة الصدق الذاتي المحاور م

 *971. الرياضية ببعض األندية الرياضية المصريةمستوي األداء اإلداري لدي القائمين علي إدارة األنشطة : المحور األول  1

 *983. مستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية: المحور الثاني  2

 *988.  إجمالي االستبيان 

 قيمة مرتفعة *

لالسـتبيان ومحـاوره، حيـث بلغـت فــي ارتفـاع قـيم الصـدق الـذاتي ( 8)يتضنح منن الجندول   
، ممـا يـدل (00984)إلـى( 00961)وفي محـاور االسـتبيان تتـراوح مـا بـين( 00988)االستبيان ككل

 .علي صدق االستبيان

اســـتخدم الباحـــث إليجـــاد قيمـــة الثبـــات معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ لمحـــاور االســـتبيان، كمـــا : الثبنننات -
 :موضح بالجدول التالي

 (2)جدول

 (22=ن)                     قيم الثبات لالستبيان ومحاوره                               
 قيمة ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور م

1 
داري لدي القائمين علي داء اإلمستوي األ: المحور األول 

 ندية الرياضية المصريةنشطة الرياضية ببعض األدارة األإ
38 .942 

2 
داري لدي القائمين علي بداع اإلمستوي اإل: الثاني المحور 

 ندية الرياضية المصريةنشطة الرياضية ببعض األدارة األإ
37 .967 

 977. 75 إجمالي االستبيان

 قيمة مرتفعة *



ارتفاع قيمة ثبات االستبيان ومحاوره، حيـث بلغـت فـي االسـتبيان ( 2)يتضح من الجدول   
، مما يـدل علـي ثبـات (00926)إلى( 00985)االستبيان تتراوح ما بينوفي محاور ( 00966)ككل

 .االستبيان

مفردة موزعـة علـى  ( 62)، بلغ إجمالي مفردات استمارة االستبيانبعد إجراء المعامالت العلمية  -
 .في الصورة النهائية ثمانية أبعاد( 8)ين مشتملينمحور 
 الدراسة األساسية -

 بتطبيق استمارة االستبيان الباحثبعد االطمئنان للمعامالت العلمية الخاصة بالصدق والثبات قام 
فردا ( 25)وبلغت العينة ، (2/4/5050)إلى ( 58/1/5050)الفترة من  فيبصورتها النهائية 

أفراد، نواب مديري النشاط الرياضي ( 4)مديري النشاط الرياضي وعددهم : مقسمة إلى

فردا، ومدير إداري ( 15)أفراد ، مشرفي قطاعات األنشطة  الرياضية، وعددهم ( 4)وعددهم 

،  حيث فردا( 42)فردا، و إداري األنشطة الرياضية وعددهم ( 32)األنشطة الرياضية وعددهم 

نظًرا لعدم استبانات ( 3)وتم استبعاد ، استبانات( 1)استبانة بفاقد ( 12)كان المردود منها 

 .فردا( 82)يحيث بلغ حجم العينة النهائ، ناتها األولية أو أحد بنودهابيااستكمال 

 :اإلحصائيةوالمعامالت  المعالجات

التكرارات ولمعالجة بياناتها  وتجميعها، تم تفريغها في جداول لحصرة بعد تطبيق االستبان
 Statistical Package for( SPSS) إحصائًيا من خالل برنامج الحزم اإلحصائية

Social Sciences مجموعة من األساليب  وقد استخدم الباحث. عشرونالو  خامساإلصدار ال
 :نة، وهياإلحصائية التي تستهدف القيام بعملية التحليل الوصفي واالستداللي لعبارات االستبا

، والمتوسطات معامل ارتباط بيرسون، ومعامل الفا كرونباخ، والنسب المئوية في حساب التكرارات
لتوجيه  LSDالمعيارية، واختبار تحليل التباين أحادي االتجاه، واختبار الحسابية واالنحرافات

 .الفروق

درجة القطع والتي تعد النقطة التي إذا وصل إليها المفحوص فإنه يجتاز المقياس  الباحثوحدد 
ها المئوية هي الحد الفاصل بين مستوى توأن المتوسطات الحسابية ونسب هالذي استجاب علي

 (2)جدول  .االستجابات في أداة البحث

 

 



 (1)جدول 
 درجة القطع لمستويات استجابة عينة البحث

 

 المستوى النسبة المئوية الحسابيالمتوسط  م

 منخفض 22622%: 22622 6611: 6 6

 متوسط 11611%: 22611 2622: 6611 2

 مرتفع 600%: 17 2:  2622 2

 :عرض وتفسير ومناقشة النتائج

تحقيقــًا لهــدف البحــث وردًا علــى مــا طــرح مــن تســاؤالت وفــي حــدود عينــة البحــث والمــنهج 
 :ما توصل إليه من نتائج مصنفة على النحو التالي الباحثالمستخدم، يعرض 

نشدطة دارة األإداري لددي القدائمين علدي داء اإلاأل الدالالت اإلحصائية لمستوي عرض ومناقشة

 :وتشمل ندية الرياضية المصريةالرياضية ببعض األ

 مجال العملية التخطيطية : أوال 

 (1)جدول

 (71=ن)                    لمجال العملية التخطيطيةالدالالت اإلحصائية                    

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

1.  
 متوسط 58.14 0.513 1.744 .تقوم إدارة النادي بتنسيق أعمالها

2.  
 مرتفع 83.33 0.569 2.5 .تعمل إدارة النادي علي تحديد األهداف للفرق لتحقيقها

3.  
 مرتفع 84.50 0.568 2.535 وضع الخطة للموارد المالية تالقي نجاحا من خالل استمرارية العمل الرياضي

4.  
 متوسط 58.53 0.735 1.756 .المساهمة في توجيه إداري النادي علي إعطاء التعليمات أثناء المنافسات

5.  
 منخفض 49.22 0.627 1.477 لألحداث الرياضيةالتخطيط الذي يستخدمه اداري النادي يعطي االحساس بالتحكم والتوقع 

6.  
 متوسط 58.14 0.689 1.744 عدم التخطيط من المسئولين يؤثر علي التنسيق ويجعل االمور عشوائية

7.  
 مرتفع 84.88 0.567 2.547 .تعمل إدارة النادي علي وضع الخطط الخاصة بالعمل لالستغالل األمثل للموارد المتاحة بالنادي في تحقيق األهداف

8.  
 مرتفع 82.95 0.808 2.488 تعمل ادارة النادي علي تحديد المشكالت المتوقعة ووضع الحلول لها من قبل اإلدارة

9.  
 منخفض 40.31 0.556 1.209 تقارن ادارة النادي بين ما تم انجازه وما هو موجود ضمن االهداف التي سبق التخطيط لها

 متوسط 66.67 0.453 2 مجال العملية التخطيطيةإجمالي 



بنســبة ( توســطم)مجااال العمليااة التخطيطيااةأن مســتوى إجمــالي عبــارات ( 6)يتضننح مننن الجنندول 
ـــــة ـــــة ( مرتفـــــع)مســـــتوى اتعبـــــار  أربـــــع حصـــــلتحيـــــث ، %(22026)مئوي تتـــــراوح مـــــا بنســـــب مئوي

بنسب مئوية تتراوح ما ( متوسط)، وحصلت ثالث عبارات مستوى%(88088)إلى%( 85092)بين
 على الترتيببنسب مئوية ( منخفض)تان مستوىوحصلت عبار  ،%(28024)إلى%( 28018)بين
 %(.89055)إلى%( 80041)

وضــع ، وكــذلك إدارة النــادي علــي تحديــد األهــداف للفــرق لتحقيقهــاالــي قــدرة  وقــد يرجــع المســتوى 
من قبل إدارة النادي، كمـا  الخطة للموارد المالية تالقي نجاحا من خالل استمرارية العمل الرياضي

تعمل إدارة النادي علي وضع الخطـط الخاصـة بالعمـل لالسـتغالل األمثـل للمـوارد المتاحـة بالنـادي 
ادارة النـادي علـي تحديـد  وقـدرة  سواء كانت هذه الموارد المادية أو البشـرية ،  في تحقيق األهداف

لمواجهــة أي مشــكالت غيــر متوقعــة وفــي أي وقــت حتــي المشــكالت المتوقعــة ووضــع الحلــول لهــا 
ال التخطـيط الـذي يسـتخدمه اداري النـادي تكون قـادرة علـي التعامـل معهـا بالشـكل الصـحيح، بينمـا 

 يعطي االحساس بالتحكم والتوقع لألحداث الرياضية
والتـي أشـارت الـي أن جميـع سـمات القيـادة ( 5015)فهـد نجـيم راجـح ويتفق ذلك مع نتـائج دراسـة 

رس بدرجة متوسطة في مجتمـع الدراسـة، وجـود عالقـة اإلبداعية وجميع أبعاد المناخ التنظيمي تما
ــــة ألبعــــاد المنــــاخ  ــــة والدرجــــة الكلي ــــادة اإلبداعي ــــة لســــمات القي ــــين الدرجــــة الكلي ــــة ب ــــة موجب ارتباطي

 (14. )التنظيمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :لمجال عملية التنظيم والتنسيقالدالالت اإلحصائية عرض ومناقشة 
 (7)جدول

 (71=ن) التنظيم والتنسيق الدالالت اإلحصائية لمجال عملية 

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 المستوى

1.  
 متوسط 63.57 0.680 1.907 الهيكل التنظيمي يتفق مع االهداف العامة للنادي 

2.  
  منخفض 51.55 0.626 1.547 الهيكل التنظيمي يتفق مع وظيفه ومهام العمل

3.  
 مرتفع 88.37 0.548 2.651 تعمل ادارة النادي علي تقسيم الواجبات فيما بينهم 

4.  

تقوم ادارة النادي بشرح السياسة العامة بالنادي وفق لوائح معلنه لجميع 

 المنتسبين له
2.640 0.551 

 مرتفع 87.98

5.  
 مرتفع  87.60 0.554 2.628 القرارات التي تتخذها ادارة االندية واضحة ومحددة  

6.  
 متوسط 64.34 0.504 1.930 تنظم ادارة النادي االمور المالية مع المدربين بخصوص الالعبين

7.  

تقوم ادارة النادي بالتنسيق مع اتحاد اللعبة بخصوص االنشطة الجانبية 

 بالنادي 
1.872 0.549 

62.40 
 متوسط

8.  
 مرتفع 86.82 0.580 2.605 تتناسب السلطة الممنوحة لكل اداري مع المسئولية المطلوبة منه

9.  

انخفاض مستوي االداء يرجع احيانا الي قصور في االداء االداري 

 (والتنفيذ  –التخطيط )
2.140 0.577 

71.32 
 متوسط

 متوسط 73.77 0.454 2.21 إجمالي مجال عملية التنظيم والتنسيق

( توســطم) مجااال عمليااة التنظاايم والتنسااي أن مســتوى إجمــالي عبــارات ( 8)يتضننح مننن الجنندول 
تتـــراوح مـــا بنســـب مئويـــة ( مرتفـــع)مســـتوى اتعبـــار  أربـــع حصـــلتحيـــث ، %(64066)بنســـبة مئويـــة

بنسب مئويـة تتـراوح مـا ( متوسط)، وحصلت أربع عبارات مستوى%(88046)إلى%( 82085)بين
 %(.21022)مئوية  ةبنسب( منخفض)وحصلت عبارة مستوى ،%(61045)إلى%( 2508)بين

ادارة النـادي بشـرح السياسـة العامـة بالنـادي وفـق لـوائح معلنـه لجميـع  قيامالي وقد يرجع المستوى  
القــرارات التــي تتخــذها ادارة االنديــة واضــحة كمــا أن حتــي تكــون واضــحة للجميــع ،  المنتســبين لــه

تتناســب الســلطة الممنوحــة لكــل اداري مــع كمــا  وفقــا للــوائح والقــوانين الخاصــة بالنــادي،  ومحــددة
تعمل ادارة النادي علـي و حتي ال يحدث تضارب بين السلطة والمسئولية،  المطلوبة منهالمسئولية 



كمـا أن . حتي يكون كل فرد علي علم تام بما لـه ومـا عليـة تجـاه ناديـه تقسيم الواجبات فيما بينهم
 .(والتنفيذ  –التخطيط )انخفاض مستوي االداء يرجع احيانا الي قصور في االداء االداري 

والتـي أشـارت الـي أن هنـاك ضـعف ( 5014)بندر بن محمد مغربي ويتفق ذلك مع نتائج دراسة  
فـــي دعـــم إلدارة العليـــا لجهـــود تطبيـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة، كمـــا أن اإلدارة العليـــا ال تقـــوم بشـــرح 

 (8. )وتبسيط مفهوم أدارة الجودة الشاملة لجميع اإلداريين والعاملين بالنادي
 

 :الدالالت اإلحصائية لمجال التوجيه والرقابةعرض ومناقشة 
 (9)جدول

 (71=ن) لمجال التوجيه والرقابةالدالالت اإلحصائية  

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

المستو

 ى

1.  
 مرتفع 87.21 0.557 2.616 توجيهات ادارة النادي تكون للصالح العام 

2.  
 متوسط 67.83 0.496 2.035 تقييم اداريي النادي يكون موضوعيا 

3.  
 منخفض  46.12 0.636 1.384 الرقابة االدارية للنادي تكون بصفه مستمرة 

4.  
 مرتفع 87.21 0.557 2.616 اداريي النادي لديهم القدرة علي التقييم الصحيح

5.  
 منخفض 44.96 0.569 1.349 الرقابة المستمرة تجعل المدربين والالعبين اكثر التزاما 

6.  

تستخدم ادارة النادي المرونة في اعطاء التوجيهات والتعليمات  للمدربين 

 والالعبين  
1.442 0.586 

48.06 
 منخفض

7.  
 متوسط 68.99 0.794 2.070 يتمتع العاملون في ادارة االندية بالحرية للقيام بأعمالهم بصورة مستقله

8.  
 مرتفع 91.47 0.617 2.744 المتابعة والرقابة علي الهيئات االدارية في االندية ضرورية لتحقيق االنجاز 

9.  

يتم تشجيع المناقشات المفتوحة بهدف معالجة المشكالت والتحديات التي 

 تواجه النادي 
1.965 0.471 

65.50 
 متوسط

11.  

التعامل مع الالعبين يستخدم بعض اداريي النادي الفاظا  غير الئقة عند 

 والمدربين
2.733 0.640 

91.09 
 مرتفع

 متوسط 69.85 0.415 2.10 إجمالي مجال التوجيه والرقابة 

  بنســـبة( متوســـط)مجاااال التوجياااه والرقاباااةأن مســـتوى إجمـــالي عبـــارات ( 9)يتضنننح منننن الجننندول
تتـــــراوح مـــــا بنســـــب مئويـــــة ( مرتفـــــع)مســـــتوى اتعبـــــار  ثـــــالث حصـــــلتحيـــــث ، %(29082)مئويـــــة
بنسب مئويـة تتـراوح مـا ( متوسط)، وحصلت أربع عبارات مستوى%(91086)إلى%( 85092)بين



بنسـب مئويـة تتـراوح ( مـنخفض)وحصـلت ثـالث عبـارات مسـتوى  ،%(28099)إلـى%( 2202)بين
 (.%88002)إلى%( 82015)ما بين 

وليســت للمصــالح  توجيهــات ادارة النــادي تكــون للصــالح العــامالــي أن  وقــد يرجــع المســتوى المرتفــع
، ممـا تكون بصفه مسـتمرةال الرقابة االدارية للنادي الشخصية أو لتحقيق المكاسب المادية، ولكن 

 ،يستخدم بعض اداريي النادي الفاظًا غير الئقة عند التعامـل مـع الالعبـين والمـدربينأدي الي أن 
ولــذلك فــإن  لتحقيــق االنجــاز المتابعــة والرقابــة علــي الهيئــات االداريــة فــي االنديــة ضــروريةكمــا أن 

يتمتع العاملون في ادارة االنديـة عملية الرقابة البد أن تكون مستمرة من بداية العمل حتي نهايته، 
 .بالحرية للقيام بأعمالهم بصورة مستقله

والتي أشارت الي أنه  يعيق كل من النمط ( 5008) مني أحمد البهيويتفق ذلك مع نتائج دراسة 

الفوضوي من إمكانية تحقيق اإلبداع اإلداري، يعد النمط الديمقراطي أصلح  التسلطي والنمط

 (16. )وأنسب األنماط القيادية في تحقيق اإلبداع اإلداري

 :لمجال االتصال واتخاذ القرارالدالالت اإلحصائية عرض ومناقشة 

                      (11) جدول                                          

 (71=ن)                   لمجال االتصال واتخاذ القرارالدالالت اإلحصائية                 

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

المستو
 ى

1.  
 متوسط  62.02 0.689 1.861 تتقبل ادارة النادي اآلراء المخالفة لهم من قبل المدربين والالعبين

2.  
 مرتفع 87.60 0.736 2.628 المدربين والالعبينو ينريداادارة النادي تعامال  رسميا مع اإل تتعامل

3.  
 متوسط 68.60 0.974 2.058 يعتبر المدرب والالعب واإلداري في المنظومة االدارية كعائلة واحدة 

4.  
 مرتفع  87.21 0.672 2.616 يمتلك اداري النادي خلفية ثقافية وعلمية تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة

5.  
 متوسط 59.69 0.616 1.791 التباعد بين اداريي النادي والحالفات التي تحدث بينهم تؤثر علي المصالح العامة للعاملين 

6.  
 مرتفع 85.27 0.679 2.558 بناء علي المعلومات الموجودة لدي ادارة النادي تكون القرارات التي تتخذ 

7.  
 منخفض 46.90 0.803 1.407 النادي تكون نتيجة ردود افعال سلبيةبعض قرارات ادارة 

8.  
 مرتفع  82.95 0.763 2.488 ادارة النادي تعطي الفرصة في ابداء اآلراء في االمور االدارية

9.  
 متوسط 58.53 0.685 1.756 اعتماد الشمولية في اتخاذ القرارات الخاصة بالفرق الرياضية 

11.  
 مرتفع 84.88 0.680 2.547 المدربين والالعبين المعلومات بخصوص الفريقيتبادل اداريي النادي مع 

 متوسط 72.36 0.552 2.17 إجمالي مجال االتصال واتخاذ القرار



 مجـــال االتصـــال واتخـــاذ القـــرارأن مســـتوى إجمـــالي عبـــارات ( 10)تضنننح منننن الجننندول ي  
بنســب مئويــة ( مرتفــع)مســتوىات عبــار حيــث حصــلت خمــس ، %(65042)بنســبة مئويــة( توســطم)

بنسـب مئويــة ( متوســط)، وحصـلت أربــع عبـارات مسـتوى%(8602)إلـى%( 85092)تتـراوح مـا بــين
مئويــــــة  ةبنســـــب( مـــــنخفض)وحصــــــلت عبـــــارة مســـــتوى ،%(2802)إلـــــى( 28024)تتـــــراوح مـــــا بـــــين

(8209.)% 

اداري النادي خلفية ثقافية وعلمية تساعدهم في اتخاذ القرارات  امتالكالي  وقد يرجع المستوى
القرارات و  ،المدربين والالعبينو  ينريداتتعامل ادارة النادي تعاماًل رسميا مع اإل، كما  المناسبة

حتي ال يحدث هناك تضارب  بناء علي المعلومات الموجودة لدي ادارة الناديتكون التي تتخذ 
اداريي النادي ة، ويقوم بين المعلومات المتاحة لدي اإلداريين والقرارات التي تتخذ من قبل اإلدار 

. من أجل تحقيق األهداف المطلوبة تبادل المعلومات مع المدربين والالعبين بخصوص الفريقب
.               لإلداريين االدارية ادارة النادي تعطي الفرصة في ابداء اآلراء في االموركما أن   

Gong & Huang &Farh (5009 )دراسة جونج وهانج وفرح  ويتفق ذلك مع نتائج دراسة 
إبداع الموظف يرتبط ايجابيا باألداء الوظيفي، االتجاه التعليمي يرتبط والتي أشارت الي أن 
 (51. )ايجابيًا بإبداع الموظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نشدطة دارة األإداري لدي القائمين علي بداع اإلاإل مستويالدالالت اإلحصائية ل عرض ومناقشة

 :وتشمل ندية الرياضية المصريةالرياضية ببعض األ

 مجال تشجيع االبداع: أوال 
 (11) جدول

 (86=ن)                     لمجال تشجيع االبداعالدالالت اإلحصائية                              

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى النسبة المئوية

1.  
 مرتفع 92.25 0.501 2.767 تقوم ادارة النادي بتشجيع االفكار الجيدة من اجل االبداع 

2.  
 مرتفع 91.86 0.507 2.756 تعمل االدارة علي مكافأة أصحاب االفكار الجيدة

3.  
 مرتفع 91.47 0.513 2.744 تطلب االدارة تقييمات مكتوبة لما يقترح من افكار في النادي 

4.  
تعمل االدارة علي زيادة ثقه االفراد بأنفسهم من خالل التفكير والعمل والبحث عن 

 االليات المساعدة في تنمية هذه الثقة
2.035 0.496 

67.83 
 متوسط

5.  
 متوسط 65.89 0.553 1.977 تشجع االدارة المقترحات المقدمة من االخرين لتحقيق االنجاز 

6.  
تعطي االدارة االعضاء في النادي الوقت والحرية للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم 

 دون قيود العمل بعد دراستها وتحليلها 
1.919 0.598 

63.95 
 متوسط

7.  
تقدم االدارة التسهيالت لجذب االفراد المبدعين والحرص علي استمرارهم في 

 العمل 
2.012 0.420 

67.05 
 متوسط

8.  
 منخفضة  47.67 0.585 1.430 تعمل االدارة علي تشجيع ذوي االفكار الجيدة واظهار قدراتهم 

9.  
 منخفضة 50 0.628 1.5 تشجع االدارة االفراد الذين يبدعون في عملهم 

11.  
 متوسط 69.77 0.395 2.093 تجرب االدارة االفكار الجديدة وعدم الحكم عليها مسبقا  

11.  
 مرتفع 90.70 0.524 2.721 تعمل االدارة علي تشجيع االفراد الذين يفكرون خارج نطاق اختصاصهم 

12.  
تثني االدارة علي عضو الهيئة االدارية الذي يحقق اي انجاز ولو كان االنجاز ال 

 يتصل بعمل النادي 
2.779 0.495 

92.64 
 مرتفع

13.  

تتبني االدارة مفهوم التنافس بين الهيئة االدارية البتكار افكار جديدة تتبناها ادارة 

 النادي 
1.756 0.612 

58.53 
 متوسط

 متوسط 73.05 0.402 2.19 االبداعإجمالي مجال تشجيع 

بنســـــبة ( توســـــطم)مجدددددال تشدددددجيع االبدددددداعأن مســـــتوى إجمـــــالي عبـــــارات ( 11)تضنننننح منننننن الجننننندول ي
بنســـــب مئويـــــة تتـــــراوح مـــــا ( مرتفـــــع)ات مســـــتوىعبـــــار حيـــــث حصـــــلت خمـــــس ، %(64002)مئويـــــة
بنسـب مئويـة تتـراوح مــا ( متوسـط)، وحصـلت سـت عبـارات مســتوى%(95028)إلـى%( 9006)بـين
 علــى الترتيـــببنســـب مئويــة ( مــنخفض)وحصــلت عبارتـــان مســتوى ،%(2902)إلــى( 28024)بــين
 %(.20)إلى%( 86026)



واالبتكــار  ادارة النــادي بتشــجيع االفكــار الجيــدة مــن اجــل االبــداع قيــامويرجــع ذلــك المســتوي الــي 
 تعمــل االدارة علــي مكافــأة أصــحاب االفكــار الجيــدةكمــا للوصــل الــي األهــداف المرجــو تحقيقهــا، 

 تقييمات مكتوبـة لمـا يقتـرح مـن افكـار فـي النـاديبطلب االدارة  وتقوم سواء كان ماديا أو معنويا، 
تعطــي االدارة االعضــاء فــي النــادي ســواء مــن الالعبــين أو المــدربين أو اإلداريــين أو األعضــاء، و 

تعمـل كمـا  ،الوقت والحريـة للتعبيـر عـن ئرائهـم ومقترحـاتهم دون قيـود العمـل بعـد دراسـتها وتحليلهـا
تثنــي االدارة علــي عضــو و  ،االدارة علــي تشــجيع االفــراد الــذين يفكــرون خــارج نطــاق اختصاصــهم

وذلك للتشجيع علي  الهيئة االدارية الذي يحقق اي انجاز ولو كان االنجاز ال يتصل بعمل النادي
تـي تسـعي اإلبداع واالبتكار من أجل الوصول الي أعلي المستويات وتحقيـق األهـداف المطلوبـة ال

 .إدارة النادي الي تحقيقها

 & Zampetakis, Bourantaزامبيتاكيس وبورنتا وموستاكيس   دراسةويتفق ذلك مع نتائج 

Moustakis  (5010 ) ،والتي أشارت الي أن اإلبداع يرتبط إيجابيا بسلوكيات التخطيط اليومي

والثقة في التخطيط طويل المدي، وبالتحكم في الوقت، وبالمثابرة، وهناك عالقة عكسية بين 

 (58. )اإلبداع اإلداري والفساد التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجال روح المجازفة: ثانيا

 (12) جدول

 (86=ن)                       لمجال روح المجازفةالدالالت اإلحصائية                            

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

المستو

 ى

1.  
 مرتفع 91.09 0.518 2.733 ترغب االدارة في العمل ضمن فريق تسوده روح المجازفة 

2.  
 متوسط 63.95 0.536 1.919 تكون االدارة علي استعداد الستغالل كل فكرة جديدة 

3.  
 مرتفع 91.47 0.513 2.744 تميل االدارة الي القيام بأعمال ذات مخاطر عالية 

4.  
 مرتفع  84.11 0.808 2.523 تقوم االدارة بتجريب اساليب جديدة رغم ما ينطوي علي ذلك من مخاطر 

5.  
 متوسط 70.93 0.955 2.128 تمتلك االدارة الشجاعة للقيام بأعمال ابداعية 

6.  
 متوسط 63.57 0.626 1.907 تشجع االدارة الرفض لما هو خاطئ ولو كان شائعا  ومقبوال  

7.  
 متوسط 60.47 0.678 1.814 تخاف االدارة من نتائج االخطاء عند تطبيق االفكار الجديدة 

 متوسط 75.08 0.483 2.25 المجازفةإجمالي مجال روح 

بنســبة ( توســطم)مجااال روا المجازفااة أن مســتوى إجمــالي عبــارات ( 15)تضننح مننن الجنندول ي
بنســـــب مئويـــــة تتـــــراوح مـــــا ( مرتفـــــع)ات مســـــتوىعبـــــار حيـــــث حصـــــلت ثـــــالث ، %(64002)مئويـــــة
بنسب مئويـة تتـراوح مـا ( متوسط)، وحصلت أربع عبارات مستوى%(91086)إلى%( 88011)بين
 %(.60094)إلى( 20086)بين

تميــل ، كمــا االدارة فــي العمــل ضــمن فريــق تســوده روح المجازفــة ويرجــع ذلــك المســتوي الــي رغبــة
تقوم االدارة بتجريب اسـاليب جديـدة رغـم مـا ينطـوي و  االدارة الي القيام بأعمال ذات مخاطر عالية

تخـاف ، كمـا عًا ومقبـوالً تشجع االدارة الرفض لما هو خاطئ ولو كان شـائ، و علي ذلك من مخاطر
ويتفــق ذلــك مــع دراســة بنــدر بــن محمــد  .االدارة مــن نتــائج االخطــاء عنــد تطبيــق االفكــار الجديــدة

بهدف تقويم الوضع الراهن للعمل اإلداري باألندية الرياضية السعودية، والتعرف ( 5014)مغربي 
الرياضـية السـعودية والتـي أشـارت علي المتطلبات األساسية لتطبيق إدارة الجـودة الشـاملة باألنديـة 

الــي أن هنــاك ضــعف فــي دعــم إلدارة العليــا لجهــود تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة، كمــا أن اإلدارة 
 (8. )العليا ال تقوم بشرح وتبسيط مفهوم أدارة الجودة الشاملة لجميع اإلداريين والعاملين بالنادي

 



 مجال حل المشكالت واتخاذ القرار: الثثا

 (13) جدول

 (86=ن)          لمجال حل المشكالت واتخاذ القراراإلحصائية الدالالت                        

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

المستو

 ى

1.  
 متوسط 61.24 0.866 1.837 تتخذ االدارة قرارات حاسمه حالل فترة قياسية نسبية 

2.  
 منخفض 46.90 0.621 1.407 تعطي االدارة الحرية للعاملين في محاوله حل المشكالت وتعقبها ومناقشتها 

3.  
 مرتفع 80.62 0.804 2.419 تقوم االدارة بتجربة افكار وطرق جديده لحل المشكالت 

4.  
 مرتفع 82.17 0.807 2.465 تستشير االدارة الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ القرارات بصورة نهائية 

5.  

تعمل االدارة علي جمع كافه البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة قبل البت 

 فيها 
2.361 0.867 

78.68 
 مرتفع

6.  
 متوسط 57.75 0.676 1.733 ترغب االدارة في العمل مع فرق مكلفه بحل المشكالت المعقدة 

7.  

تحاول االدارة تحديد درجة الغموض في المواقف التي تواجه العاملين خالل 

 مواقف العمل 
1.698 0.737 

56.59 
 متوسط

8.  
 متوسط 76.36 0.780 2.291 تستطيع االدارة اتخاذ قرارات مهمه في حاله ندرة المعلومات المتاحة 

9.  
 مرتفع 79.46 0.856 2.384 تمتلك االدارة القدرة علي تصور بدائل عديدة للتعامل مع المشكالت 

 متوسط 68.86 0.423 2.07 مجال حل المشكالت واتخاذ القرار إجمالي 

ــــارات ( 14)يتضــــح مــــن الجــــدول  ــــرارأن مســــتوى إجمــــالي عب  مجــــال حــــل المشــــكالت واتخــــاذ الق
بنســب مئويــة ( مرتفــع)ات مســتوىعبــار حيــث حصــلت خمــس ، %(28082)بنســبة مئويــة( توســطم)

بنسـب مئويــة ( متوســط)، وحصـلت أربــع عبـارات مسـتوى%(8602)إلـى%( 85092)تتـراوح مـا بــين
مئويـــــة  ةبنســـــب( مـــــنخفض)وحصـــــلت عبـــــارة مســـــتوى ،%(62042)إلـــــى( 22029)تتـــــراوح مـــــا بـــــين

(8209.)% 

تعطـــي  وال ، فتـــرة قياســـية نســـبيةاالدارة تتخـــذ قـــرارات حاســـمه حـــالل ويرجـــع ذلـــك المســـتوي الـــي أن 
تستشـــير االدارة الخبـــراء كمـــا  ،الحريـــة للعـــاملين فـــي محاولـــه حـــل المشـــكالت وتعقبهـــا ومناقشـــتها

تعمـــل االدارة علـــي جمـــع كافـــه البيانـــات ، كمـــا والمتخصصـــين قبـــل اتخـــاذ القـــرارات بصـــورة نهائيـــة
حديـد درجـة الغمـوض فـي المواقـف تحـاول االدارة تو  ،والمعلومات المتعلقة بالمشكلة قبل البت فيهـا

 .التي تواجه العاملين خالل مواقف العمل



والتي أشارت الي أن مستوي المناخ ( 5018)مراد فرح عيسي بنورة  ويتفق ذلك مع نتائج دراسة
التنظيمي لدي أعضاء الهيئات اإلدارية في األندية الرياضية في فلسطين كان متوسطا، وأن 

ي أعضاء الهيئات اإلدارية في األندية الرياضية في فلسطين كان مستوي اإلبداع اإلداري لد
 (12.  )كبيراً 

 القابلية للتغييرمجال : ارابع

 (14)  جدول

 (86=ن)                 لمجال القابلية للتغييرالدالالت اإلحصائية                                  

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

1.  
 منخفض 44.19 0.659 1.326 تقوم االدارة بإيجاد طرق جديدة في تنفيذ العمل 

2.  
 متوسط 72.48 0.465 2.174 تكون االدارة في مقدمة الذين يحاولون تجربة فكره أو طريقة جديدة 

3.  
 منخفض  46.12 0.689 1.384 تتطلع االدارة لمزاوله مهام عمل محدودة 

4.  
 مرتفع  88.76 0.545 2.663 تشجع االدارة االعضاء في الحصول علي موقع ذي مكانه وامتياز أعلي 

5.  
 مرتفع 88.76 0.545 2.663 تشارك االدارة اعضائها في تعليقات االخرين أثناء اجتماعها  

6.  
تشجع االدارة في تكوين انطباع ايجابي عن اعضاء الهيئة االدارية بانهم 

 اشخاص يمتلكون افكار جديدة 
2.640 0.551 

87.98 
 مرتفع

7.  
تري االدارة بأن التغيير ظاهرة طبيعية يجب علي المؤسسة ان تتعلم كيفية 

 التعامل معها بمرونة وتكيف 
1.965 0.519 

65.50 
 متوسط

8.  
 متوسط 63.57 0.566 1.907 تشجع االدارة علي وضع الخطط المستقبلية للتطوير والتغيير 

 متوسط 69.67 0.463 2.09  إجمالي مجال القابلية للتغيير

بنســـبة ( توســـطم)القابلياااة للتغييااارمجـــال أن مســـتوى إجمـــالي عبـــارات ( 18)تضنننح منننن الجننندول ي
بنســـــب مئويـــــة تتـــــراوح مـــــا ( مرتفـــــع)مســـــتوىات عبـــــار حيـــــث حصـــــلت ثـــــالث ، %(29026)مئويـــــة
بنسب مئوية تتراوح ما ( متوسط)، وحصلت ثالث عبارات مستوى%(88062)إلى%( 86098)بين
 علــى الترتيــببنســب مئويـة ( مـنخفض)وحصـلت عباراتــان مســتوى ،%(65088)إلــى( 24026)بـين
  %(.82015)إلى%( 88019)

الحصــول علــي موقــع ذي مكانــه وامتيــاز تشــجع االدارة االعضــاء فــي ويرجــع ذلــك المســتوي الــي 
تشـجع االدارة فـي تكـوين و  ،تشارك االدارة اعضـائها فـي تعليقـات االخـرين أثنـاء اجتماعهـاو ، أعلي

تـري االدارة كما ، انطباع ايجابي عن اعضاء الهيئة االدارية بانهم اشخاص يمتلكون افكار جديدة
، م كيفيــة التعامــل معهــا بمرونــة وتكيــفبــأن التغييــر ظــاهرة طبيعيــة يجــب علــي المؤسســة ان تــتعل

 .تكون االدارة في مقدمة الذين يحاولون تجربة فكره أو طريقة جديدةو 



والتي أشارت الي أنه توجد عالقة ( 5009)توفيق عطية توفيق ويتفق ذلك مع نتائج دراسة 
التنظيمي قيد موجبة ذات داللة إحصائية بين اإلبداع اإلداري واألداء الوظيفي، أبعاد المناخ 

جراءات العمل-البناء التنظيمي)الدراسة  تساهم ( التدريب -الحوافز -نمط القيادة -أنظمة وا 
 (2.)بدرجات متفاوتة في توفير المناخ اإلبداعي

مديري االنشطة الرياضية باألندية نحو مستوي األداء اإلداري  استجابةدراسة الفروق في 
ن علي إدارة األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية ومستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمي

 :وظيفةبحسب الالمصرية 

 ( 15)جدول 

أحادي  باستخدام اختبار التباينمديري االنشطة الرياضية باألندية  استجابةدراسة الفروق في 
 االتجاه

 البعد
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة الفاء 

(F) 

الداللة 

 اإلحصائية

مستوي األداء : المحور األول 

اإلداري لدي القائمين علي إدارة 

األنشطة الرياضية ببعض األندية 

 الرياضية المصرية

 بين المجموعات
11329.153 4 2832.288 18.392 

 

 داخل المجموعات 000.
12473.777 81 153.997 

 المجموع
23802.930 85  

مستوي اإلبداع : الثاني المحور 

اإلداري لدي القائمين علي إدارة 

األنشطة الرياضية ببعض األندية 

 الرياضية المصرية

 بين المجموعات
6441.629 4 1610.407 

 داخل المجموعات 000. 15.504
8413.452 81 103.870 

  المجموع
14855.081 85  

بين  (2025)إحصائية عند مستوى داللة وجود فرو  ذات داللة  (15)يتضح من الجدول 

مديرين قائمين علي ادارة النشاط )متوسطات درجات أفراد العينة حسب متغير الوظيفة 

مدير اداري لمختلف  –مشرف قطاع رياضي –نواب مديري النشاط الرياضي –الرياضي 

بمستوي  ين الخاصمحورعلى ال( إداري نشاط رياضي–االلعاب الرياضية الجماعية والفردية 

 ،(110322)على الترتيب ( ف)، حيث بلغت قيم األداء اإلداري ومستوي اإلبداع اإلداري

(150524.) 

 في المحور األول والمحور الثاني لالستبانة (ف)لقيمة( 15)ونظًرا لوجود داللة في جدول

وذلك  للمقارنات الثنائية البعدية لعينة الدراسة، "LSD" فسوف يستخدم الباحث طريقة اختبار

مديرين قائمين علي ادارة النشاط )الوظائف الخمسللتعرف على اتجاه الداللة لصالح أي من 

مدير اداري لمختلف  –مشرف قطاع رياضي –نواب مديري النشاط الرياضي –الرياضي 

 :كما يوضح الجدول التالي، (إداري نشاط رياضي–االلعاب الرياضية الجماعية والفردية 

 

 

 

 



 ( 16)جدول

 التخصصتبًعا لمتغير  بحثلعينة ال للمقارنات الثنائية البعدية "LSD"يوضح نتائج اختبار 

 (ب)المجموعة  (أ)المجموعة  المحور
 الفر  بين

 (ب -أ)المتوسطات 
 الداللة اإلحصائية الخطأ المعياري

 األول

مديرين قائمين 

علي ادارة النشاط 

 الرياضي

نواب مديري النشاط 

 253.غير دالة 10.132 11.667 الرياضي

20.524 مشرف قطاع رياضي
*
 011.دالة  7.895 

مدير اداري لمختلف 

االلعاب الرياضية 

 الجماعية والفردية
24.356

*
 02.دالة  7.526 

42.126 إداري نشاط رياضي
*
 000.دالة  7.449 

 الثاني

مديرين قائمين 

علي ادارة النشاط 

 الرياضي

نواب مديري النشاط 

 190.غير دالة 8.321 11 الرياضي

18.833 مشرف قطاع رياضي
*
 005.دالة  6.484 

مدير اداري لمختلف 

االلعاب الرياضية 

 الجماعية والفردية
22.264

*
 001.دالة  6.181 

34.414 إداري نشاط رياضي
*
 000.دالة  6.118 

 :ما يلي( 11)يتضح من الجدول

  مديرين )الوظيفة توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير
مشرف قطاع –نواب مديري النشاط الرياضي –قائمين علي ادارة النشاط الرياضي 

إداري نشاط –مدير اداري لمختلف االلعاب الرياضية الجماعية والفردية  –رياضي 
مستوي األداء اإلداري لدي القائمين علي إدارة  :للمحور األول ، بالنسبة (رياضي

مديرين قائمين علي فئة ، لصالح  األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية
ادارة النشاط الرياضي حيث جاءت قيمة الفر  بين متوسطات مديرين قائمين علي ادارة 

نواب ، عدا (2025)داللة إحصائًيا عند مستوى  ةدال وباقي الوظائف  و  النشاط الرياضي
 .مديري النشاط الرياضي

  مديرين )الوظيفة توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير
مشرف قطاع –نواب مديري النشاط الرياضي –قائمين علي ادارة النشاط الرياضي 

إداري نشاط –مدير اداري لمختلف االلعاب الرياضية الجماعية والفردية  –رياضي 
مستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين علي إدارة : للمحور الثاني ، بالنسبة (رياضي

مديرين قائمين علي فئة ، لصالح األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية
فر  بين متوسطات مديرين قائمين علي ادارة ادارة النشاط الرياضي حيث جاءت قيمة ال

نواب ، عدا (2025)إحصائًيا عند مستوى داللة  ةدال وباقي الوظائف  و  النشاط الرياضي
 .مديري النشاط الرياضي

 



و مستوي اإلبداع اإلداري تم حساب معامل ارتباط  مستوي األداء اإلداري العالقة بينلدراسة 
 :بيرسون وكانت النتائج كما هو مبين بالجدول اآلتي

 ( 01)جدول 

 مصفوفة االرتباط بين محاور الدراسة

 المتغيرات
مستوي األداء اإلداري لدي القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية ببعض : محور األول ال

مستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين علي : المحور الثاني *   األندية الرياضية المصرية

 إدارة األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية

828. معامل ارتباط بيرسون
**

 

 0.0001 الداللة اإلحصائية

 : ما يلية الستبانا ييتضح من نتائج حساب معامالت االرتباط بين محور

مستتوي بين إجماالي ( 2021)إحصائيا عند مستوى داللة  داالً  اً طردياً قويايوجد ارتباط -

 (20121)بمعامل ارتباط مقاداره علاى وإجمالي مستوي اإلبداع اإلداري األداء اإلداري 

وهااو مااا يمكاان تفساايره بأنااه كلمااا زاد مسااتوي األداء اإلداري لاادي القااائمين علااي إدارة 

 .األنشطة الرياضية باألندية الرياضية المصرية زاد كذلك مستوي اإلبداع اإلداري لديهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :االستخالصات والتوصيات

 : االستخالصات: أوال

دود عينة اليها في ضوء أهداف وتساؤالت وفي حقام الباحث بوضع االستخالصات التي توصل 
 : ومن أهم االستخالصات البحث 

مديرين )الوظيفة توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير  -

 –مشرف قطاع رياضي –نواب مديري النشاط الرياضي –قائمين علي ادارة النشاط الرياضي 

للمحور ، بالنسبة (إداري نشاط رياضي–عاب الرياضية الجماعية والفردية مدير اداري لمختلف االل

مستوي األداء اإلداري لدي القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية : األول 

مديرين قائمين علي ادارة النشاط الرياضي حيث جاءت قيمة الفر  بين فئة ، لصالح  المصرية

إحصائًيا عند مستوى  ةدال باقي الوظائف و ائمين علي ادارة النشاط الرياضيمتوسطات مديرين ق

 .نواب مديري النشاط الرياضي، عدا (2025)داللة 

مديرين )الوظيفة توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير  -

 –مشرف قطاع رياضي –نواب مديري النشاط الرياضي –قائمين علي ادارة النشاط الرياضي 

للمحور ، بالنسبة (إداري نشاط رياضي–مدير اداري لمختلف االلعاب الرياضية الجماعية والفردية 

مستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية : الثاني 

ين علي ادارة النشاط الرياضي حيث جاءت قيمة الفر  بين مديرين قائمفئة ، لصالح المصرية

إحصائًيا عند مستوى  ةدال وباقي الوظائف  متوسطات مديرين قائمين علي ادارة النشاط الرياضي

 .نواب مديري النشاط الرياضي، عدا (2025)داللة 

لي مستوي األداء بين إجما( 2021)إحصائيا عند مستوى داللة  داالً  اً طردياً قويايوجد ارتباط -

 .(20121)وإجمالي مستوي اإلبداع اإلداري بمعامل ارتباط مقداره على اإلداري 

 .تعمل ادارة النادي علي تحديد المشكالت المتوقعة ووضع الحلول لها من قبل اإلدارة -

تثني االدارة علي عضو الهيئة االدارية الذي يحق  اي انجاز ولو كان االنجاز ال يتصل بعمل  -

 .لناديا

  تعمل إدارة النادي علي وضع الخطط الخاصة بالعمل لالستغالل األمثل للموارد المتاحة بالنادي في  -

 .تحقيق األهداف  

تشجع االدارة في تكوين انطباع ايجابي عن اعضاء الهيئة االدارية بانهم اشخاص يمتلكون افكار  -

 .جديدة

 

 



 :التوصيات: ثانيا 

 :الباحث من استخالصات يوصي الباحث بما يليمن خالل ما توصل اليه 

تقارن ادارة النادي بين ما تم انجازه وما هو موجتود ضتمن االهتداف التتي ستبق التخطتيط أن  يجب  -

 .لها

 .وذلك للتقيم المستمر الداء العاملينالرقابة المستمرة ضرورة قيام اإلدارة بعملية  -

الداريي النشاط الرياضتي والتعليمات   اعطاء التوجيهاتتستخدم ادارة النادي المرونة في  أن يجب -

.  

تشتتجع االدارة االفتتراد و تعمتتل االدارة علتتي تشتتجيع ذوي االفكتتار الجيتتدة واظهتتار قتتدراتهميجااب أن  -

 .الذين يبدعون في عملهم

 .لتحقي  األهداف المطلوبة تكون االدارة علي استعداد الستغالل كل فكرة جديدةضرورة أن   -

تعمل االدارة علي زيادة ثقه االفراد بأنفسهم من خالل التفكير والعمل والبحث عتن االليتات يجب أن  -

 .والقدرة علي التغيير المستمر طبقاً لظروف العمل  المساعدة في تنمية هذه الثقة

 .لفي العم لتحقيق االنجازودراستها علميا   تشجع االدارة المقترحات المقدمة من االخرين ضرورة  -

بماا يتمشاي ماع التطاورات العلمياة  إيجتاد طترق جديتدة فتي تنفيتذ العمتلعلي االدارة  يجب أن تعمل -

 .والتكنولوجية

البد وأن تتبني ادارة الماوارد البشارية بالناادي وساائل التادريب والتنمياة المهنياة للعااملين باالندياة  -

 .لمرموقهالرياضية لتأهيل الكوادر االدارية لشغل المناصب االدارية ا

عدم التقييد والحجر علي أراء االداريين العاملين بادارة النشااط الرياضاي واعطااء الفرصاة لخلا   -

 .فرص االبداع واالبتكار ودراسة االقتراحات المقدمة من العاملين نحو تطوير المنظومة االدارية 
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 ملخص البحث

العالقة بين مستوي األداء اإلداري ومستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين علي إدارة األنشطة 
 الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية

 وليد محمد الصادق محمد*                                                                  

مســـــــــتوي األداء اإلداري ومســـــــــتوي اإلبـــــــــداع اإلداري لـــــــــدي :  إلي التعرف علي يهدف البحث الي 
القــائمين علــي إدارة األنشــطة الرياضــية بــبعض األنديــة الرياضــية المصــرية والعالقــة بــين مســتوي 
األداء اإلداري ومستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية ببعض األندية 

مــديري ) واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي ، وتــم اختيــار عينــة البحــث مــن .المصــريةالرياضــية 
-المــــديرين اإلداريــــين -مشــــرفي القطاعــــات-نــــواب مــــديري النشــــاط الرياضــــي -النشــــاط الرياضــــي

فردا، ( 118)وعددهم القائمين علي إدارة األنشطة الرياضية باألندية الرياضية المصرية (االداريين
بين إجمالي ( 2021)إحصائيا عند مستوى داللة  داالً  اً طردياً قويايوجد ارتباط :ومن أهم النتائج

جمــالي مســتوي اإلبــداع اإلداري بمعامــل ارتبــاط مســتوي األداء اإلداري  ، (00858)مقــداره علــى وا 
تشتتجع ، تعمــل ادارة النــادي علــي تحديــد المشــكالت المتوقعــة ووضــع الحلــول لهــا مــن قبــل اإلدارة

 .تكوين انطباع ايجابي عن اعضاء الهيئة االدارية بانهم اشخاص يمتلكون افكار جديدةاالدارة في 
لتحقيــق  تكــون االدارة علــي اســتعداد الســتغالل كــل فكــرة جديــدةضــرورة أن : ومــن أهــم التوصــيات

تعمـــل االدارة علـــي زيـــادة ثقـــه االفـــراد بأنفســـهم مـــن خـــالل التفكيـــر األهـــداف المطلوبـــة، يجـــب أن 
 .ث عن االليات المساعدة في تنمية هذه الثقةوالعمل والبح

 

 

 

 

 

 

 



 

Research Summary 

The relationship between the level of administrative performance and 

the level of administrative creativity of those in charge of managing 

sports activities in some Egyptian sports clubs 

*Walid Muhamed al-Sadiq Mohamed                                                       

The research aims to identify: the level of administrative performance and 

the level of administrative creativity of those in charge of managing sports 

activities in some Egyptian sports clubs and the relationship between the 

level of administrative performance and the level of administrative creativity 

of those in charge of managing sports activities in some Egyptian sports 

clubs. The researcher used the descriptive method, and the research sample 

was chosen from (Sports Activity Managers - Representatives of Sports 

Activity Managers - Sector Supervisors - Administrative Managers - 

Administrators) who are responsible for managing sports activities in 

Egyptian sports clubs and they are (118) individuals, and the most important 

results: There is a strong direct correlation Statistically significant at the 

level of significance (0.01) between the total level of administrative 

performance and the total level of administrative creativity with a correlation 

coefficient of (0.828), the club administration works to define the expected 

problems and develop solutions for them by the administration, the 

administration encourages to create a positive impression on the members of 

the administrative body that they are a People with new ideas. Among the 

most important recommendations: The need for management to be ready to 

take advantage of every new idea to achieve the required goals, the 

administration must work to increase the confidence of individuals 

themselves through thinking, working and searching for mechanisms to help 

develop this trust.                                                                                         



 

  (1)مرفق 

  قائمة بأسماء السادة الخبراء

 

 

 راعي الباحث ترتيب األسماء أبجديا

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة                  االسم            م

أستاذ اإلدارة الرياضية  كلية التربية الرياضية جامعه  حسيني سعيد أيوب / د.ا -6

 .الزقازيق 

بكلية  التربية الرياضية ، ستاذ بقسم اإلدارة الرياضيةأ فرغليماجد محمد مسعد / د.ا -2

 .للبنين جامعة حلوان

اإلدارة الرياضية والترويح، كلية التربية   أستاذ محمد متولي عفيفي / د.ا -3

  الرياضية جامعة بور سعيد

أستاذ اإلدارة الرياضية ، كلية التربية الرياضية  مها محمد حسن الصغير/ د.ا -2

 .للبات، جامعة اإلسكندرية

المتفرغ بكلية التربية ، ستاذ اإلدارة الرياضيةأ نبيه عبد الحميد العلقامي / د.ا -5

 .الرياضية للبنين جامعة حلوان

بكلية التربية ،قسم اإلدارة الرياضية ورئيس  أستاذ وليد مرسي الصغير/ د.ا -1

 .الرياضية للبنين جامعة حلوان

االدارة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعه  ستاذأ  يحيي فكري محروس/ د.ا -7

 .طنطا 



(2)مرفق   

 استمارة االستبيان في صورتها األولية

 االستبياناستمارة استطالع رأى السادة الخبراء حول محاور وعبارات 

 /..............................السيد األستاذ الدكتور

 

 ،،،،،،وبعدتحية طيبة                                       

 :محمد  بإجراء بحث بعنوان وليد محمد الصاد  / يقوم الباحث 

العالقة بين مستوي األداء اإلداري ومستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين علي إدارة  "
 "األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية

يادتكم التكرم بإبداء آرائكم في مدى صحة عبارات االستبيان ويرجو الباحث من س

سمى آيات الشكر لمساهمتكم البناءة وآرائكم التى ومدى مناسبتها للمحاور ولكم أ

 .ستثرى البحث في الوصول الى ما يهدف اليه

 : يهدف البحث الحالي إلي التعرف علي 

ـــــبعض األنديـــــة  - ـــــي إدارة األنشـــــطة الرياضـــــية ب ـــــدي القـــــائمين عل مســـــتوي األداء اإلداري ل
 (االتصال واتخاذ القرار  –التوجيه والرقابة  –التنظيم  –التخطيط .)الرياضية المصرية

ــــة  - ــــبعض األندي ــــي إدارة األنشــــطة الرياضــــية ب ــــدي القــــائمين عل ــــداع اإلداري ل مســــتوي اإلب
 –حـل المشـكالت واتخـاذ القـرار  –روح المجازفـة  –تشـجيع االبـداع .) الرياضية المصرية

 (القابلية للتغيير 
القــــائمين علــــي إدارة  العالقـــة بــــين مســــتوي األداء اإلداري ومســــتوي اإلبـــداع اإلداري لــــدي -

 .األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية
 

 / الباحث                                                                     

 وليد محمد الصاد  محمد                                                                      

 



نشطة الرياضية دارة األإداري لدي القائمين علي داء اإلستوي األم: المحور األول  -

 .ندية الرياضية المصريةببعض األ

 مجال العملية التخطيطية : أوال 

 غير موافق تعديل موافق العبارات م
    .تقوم إدارة النادي بتنسيق أعمالها 6

    .تعمل إدارة النادي علي تحديد األهداف للفرق لتحقيقها 2

وضع الخطة للموارد المالية تالقي نجاحا من خالل  3

 استمرارية العمل الرياضي

   

المساهمة في توجيه إداري النادي علي إعطاء التعليمات  2

 .أثناء المنافسات

   

التخطيط الذي يستخدمه اداري النادي يعطي االحساس  5

 بالتحكم والتوقع لألحداث الرياضية 

   

المسئولين يؤثر علي التنسيق ويجعل عدم التخطيط من  1

 االمور عشوائية

   

تعمل إدارة النادي علي وضع الخطط الخاصة بالعمل  7

لالستغالل األمثل للموارد المتاحة بالنادي في تحقيق 

 .األهداف

   

تعمل ادارة النادي علي تحديد المشكالت المتوقعة  8

 ووضع الحلول لها من قبل اإلدارة

   

تقارن ادارة النادي بين ما تم انجازه وما هو موجود  2

 ضمن االهداف التي سبق التخطيط لها 

   

 مجال عملية التنظيم والتنسيق : ثانيا  

    الهيكل التنظيمي يتفق مع االهداف العامة للنادي  6

    الهيكل التنظيمي يتفق مع وظيفه ومهام العمل 2

    تعمل ادارة النادي علي تقسيم الواجبات فيما بينهم  3

تقوم ادارة النادي بشرح السياسة العامة بالنادي وفق  2

 لوائح معلنه لجميع المنتسبين له

   

تعمل االدارة علي بناء القاعدة الرئيسية لتنظيم االمور  5

 التنظيمية 

     

    القرارات التي تتخذها ادارة االندية واضحة ومحددة   1

تنظم ادارة النادي االمور المالية مع المدربين بخصوص  7

 الالعبين

   

تقوم ادارة النادي بالتنسيق مع اتحاد اللعبة بخصوص  8

 االنشطة الجانبية بالنادي 

   

تتناسب السلطة الممنوحة لكل اداري مع المسئولية  2

 المطلوبة منه

   

انخفاض مستوي االداء يرجع احيانا الي قصور في  60

 (والتنفيذ  –التخطيط )االداء االداري 

   

 

 مجال التوجيه والرقابة : ثالثا  

    توجيهات ادارة النادي تكون للصالح العام  6

    تقييم اداريي النادي يكون موضوعيا  2

    الرقابة االدارية للنادي تكون بصفه مستمرة  3



    يعمل اداريي النادي علي تقيم الالعبين تقيما  موضوعيا  2

    اداريي النادي لديهم القدرة علي التقييم الصحيح 5

    الرقابة المستمرة تجعل المدربين والالعبين اكثر التزاما  1

تستخدم ادارة النادي المرونة في اعطاء التوجيهات  7

 والتعليمات  للمدربين والالعبين  

   

يتمتع العاملون في ادارة االندية بالحرية للقيام بأعمالهم  8

 بصورة مستقله

   

المتابعة والرقابة علي الهيئات االدارية في االندية  2

 ضرورية لتحقيق االنجاز 

   

يتم تشجيع المناقشات المفتوحة بهدف معالجة المشكالت  60

 والتحديات التي تواجه النادي 

   

يستخدم بعض اداريي النادي الفاظا  غير الئقة عند  66

 التعامل مع الالعبين والمدربين

   

 مجال االتصال واتخاذ القرار : رابعا  

المدربين تتقبل ادارة النادي اآلراء المخالفة لهم من قبل  6

 والالعبين

   

تتعامل ادارة النادي تعامال  رسميا مع االري المدربين  2

 والالعبين

   

يعتبر المدرب والالعب واإلداري في المنظومة االدارية  3

 كعائلة واحدة 

   

يمتلك اداري النادي خلفية ثقافية وعلمية تساعدهم في  2

 اتخاذ القرارات المناسبة

   

التباعد بين اداريي النادي والحالفات التي تحدث بينهم  5

 تؤثر علي المصالح العامة للعاملين 

   

القرارات التي تتخذ تقوم بناء علي المعلومات الموجودة  1

 لدي ادارة النادي 

   

بعض قرارات ادارة النادي تكون نتيجة ردود افعال  7

 سلبية

   

ابداء اآلراء في االمور ادارة النادي تعطي الفرصة في  8

 االدارية

0   

    قرارات الهيئة االدارية صارمة وقطعية ال رجعه فيها  2

اعتماد الشمولية في اتخاذ القرارات الخاصة بالفرق  60

 الرياضية 

   

يتبادل اداريي النادي مع المدربين والالعبين المعلومات  66

 بخصوص الفريق

   

  

 

 

 

 



نشطة الرياضية دارة األإداري لدي القائمين علي بداع اإلمستوي اإل: المحور الثاني  -

      ندية الرياضية المصريةببعض األ

  

 :مجال تشجيع االبداع : أوال 

 غير موافق تعديل موافق العبارات م
    تقوم ادارة النادي بتشجيع االفكار الجيدة من اجل االبداع  6

    االفكار الجيدةتعمل االدارة علي مكافأة أصحاب  2

تطلب االدارة تقييمات مكتوبة لما يقترح من افكار في  3

 النادي 

   

تعمل االدارة علي زيادة ثقه االفراد بأنفسهم من خالل  2

التفكير والعمل والبحث عن االليات المساعدة في تنمية هذه 

 الثقة

   

تشجع االدارة المقترحات المقدمة من االخرين لتحقيق  5

 االنجاز 

   

تعطي االدارة االعضاء في النادي الوقت والحرية للتعبير  1

عن آرائهم ومقترحاتهم دون قيود العمل بعد دراستها 

 وتحليلها 

   

تقدم االدارة التسهيالت لجذب االفراد المبدعين والحرص  7

 علي استمرارهم في العمل 

   

تعمل االدارة علي تشجيع ذوي االفكار الجيدة واظهار  8

 قدراتهم 

   

    تمتلك االدارة القدرة علي االشراف علي االفراد المبدعين  2

    تشجع االدارة االفراد الذين يبدعون في عملهم  60

    تجرب االدارة االفكار الجديدة وعدم الحكم عليها مسبقا   66

تعمل االدارة علي تشجيع االفراد الذين يفكرون خارج  62

 نطاق اختصاصهم 

   

تثني االدارة علي عضو الهيئة االدارية الذي يحقق اي  63

 انجاز ولو كان االنجاز ال يتصل بعمل النادي 

   

تتبني االدارة مفهوم التنافس بين الهيئة االدارية البتكار  62

 افكار جديدة تتبناها ادارة النادي 

   

 :مجال روح المجازفة : ثانيا  

    ترغب االدارة في العمل ضمن فريق تسوده روح المجازفة  6

    تكون االدارة علي استعداد الستغالل كل فكرة جديدة  2

    تميل االدارة الي القيام بأعمال ذات مخاطر عالية  3

تقوم االدارة بتجريب اساليب جديدة رغم ما ينطوي علي  2

 ذلك من مخاطر 

   

    تمتلك االدارة الشجاعة للقيام بأعمال ابداعية  5

    تشجع االدارة الرفض لما هو خاطئ ولو كان شائعا  ومقبوال   1

 تخاف االدارة من نتائج االخطاء عند تطبيق االفكار الجديدة  7

 

 

 

 

  



 مجال حل المشكالت واتخاذ القرار : ثالثا  

    تتخذ االدارة قرارات حاسمه حالل فترة قياسية نسبية  6

تعطي االدارة الحرية للعاملين في محاوله حل المشكالت  2

 وتعقبها ومناقشتها 

   

    تقوم االدارة بتجربة افكار وطرق جديده لحل المشكالت  3

تستشير االدارة الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ القرارات  2

 بصورة نهائية 

   

تعمل االدارة علي جمع كافه البيانات والمعلومات المتعلقة  5

 بالمشكلة قبل البت فيها 

   

ترغب االدارة في العمل مع فرق مكلفه بحل المشكالت  1

 المعقدة 

   

تحاول االدارة تحديد درجة الغموض في المواقف التي  7

 تواجه العاملين خالل مواقف العمل 

   

    تتابع االدارة المشكالت التي يعاني منها االخرين في العمل  8

تستطيع االدارة اتخاذ قرارات مهمه في حاله ندرة  2

 المعلومات المتاحة 

   

تمتلك االدارة القدرة علي تصور بدائل عديدة للتعامل مع  60

 المشكالت 

   

 .مجال القابلية للتغيير : رابعا  

تتمسك االدارة بمواقفها حتي في حاله عدم وجود اتفاق مع  6

 الرئيس المباشر والعاملين

   

    تقوم االدارة بإيجاد طرق جديدة في تنفيذ العمل  2

تكون االدارة في مقدمة الذين يحاولون تجربة فكره أو  3

 طريقة جديدة 

   

    تتطلع االدارة لمزاوله مهام عمل محدودة  2

تشجع االدارة االعضاء في الحصول علي موقع ذي مكانه  5

 وامتياز أعلي 

   

تشارك االدارة اعضائها في تعليقات االخرين أثناء  1

 اجتماعها  

   

تشجع االدارة في تكوين انطباع ايجابي عن اعضاء الهيئة  7

 االدارية بانهم اشخاص يمتلكون افكار جديدة 

   

تري االدارة بأن التغيير ظاهرة طبيعية يجب علي المؤسسة  8

 ف ان تتعلم كيفية التعامل معها بمرونة وتكي

   

تشجع االدارة علي وضع الخطط المستقبلية للتطوير  2

 والتغيير 

   

   

 

 

 



(2)مرفق   

 في صورتها النهائية االستبياناستمارة 

 /.............................. األستاذ السيد

 

 ،،،،،،وبعدتحية طيبة                                       

 :الصاد  محمد  بإجراء بحث بعنوان وليد محمد / يقوم الباحث 

العالقة بين مستوي األداء اإلداري ومستوي اإلبداع اإلداري لدي القائمين علي إدارة  "
 "األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية

والبحث يادتكم التكرم بإبداء آرائكم في عبارات االستبيان ويرجو الباحث من س

 :علي  الحالي يهدف الي التعرف

ـــــبعض األنديـــــة  - ـــــي إدارة األنشـــــطة الرياضـــــية ب ـــــدي القـــــائمين عل مســـــتوي األداء اإلداري ل
 (االتصال واتخاذ القرار  –التوجيه والرقابة  –التنظيم  –التخطيط .)الرياضية المصرية

ــــة  - ــــبعض األندي ــــي إدارة األنشــــطة الرياضــــية ب ــــدي القــــائمين عل ــــداع اإلداري ل مســــتوي اإلب
 –حـل المشـكالت واتخـاذ القـرار  –روح المجازفـة  –تشـجيع االبـداع .) الرياضية المصرية

 (القابلية للتغيير 
العالقـــة بــــين مســــتوي األداء اإلداري ومســــتوي اإلبـــداع اإلداري لــــدي القــــائمين علــــي إدارة  -

 .األنشطة الرياضية ببعض األندية الرياضية المصرية

 .وال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على حسن تعاونكم الصاد     

 

 / الباحث                                                                     

 وليد محمد الصاد  محمد                                                                      

 

 

 



نشطة الرياضية دارة األإداري لدي القائمين علي داء اإلمستوي األ: األول المحور  -

 .ندية الرياضية المصريةببعض األ

 مجال العملية التخطيطية : أوال 

الي حد  نعم العبارات م

 ما

 ال

    .تقوم إدارة النادي بتنسيق أعمالها 6

    .تعمل إدارة النادي علي تحديد األهداف للفرق لتحقيقها 2

وضع الخطة للموارد المالية تالقي نجاحا من خالل  3

 استمرارية العمل الرياضي

   

المساهمة في توجيه إداري النادي علي إعطاء التعليمات  2

 .أثناء المنافسات

   

التخطيط الذي يستخدمه اداري النادي يعطي االحساس  5

 بالتحكم والتوقع لألحداث الرياضية 

   

المسئولين يؤثر علي التنسيق ويجعل  عدم التخطيط من 1

 االمور عشوائية

   

تعمل إدارة النادي علي وضع الخطط الخاصة بالعمل  7

لالستغالل األمثل للموارد المتاحة بالنادي في تحقيق 

 .األهداف

   

تعمل ادارة النادي علي تحديد المشكالت المتوقعة  8

 ووضع الحلول لها من قبل اإلدارة

   

تقارن ادارة النادي بين ما تم انجازه وما هو موجود  2

 ضمن االهداف التي سبق التخطيط لها 

   

 مجال عملية التنظيم والتنسيق : ثانيا  

    الهيكل التنظيمي يتفق مع االهداف العامة للنادي  6

    الهيكل التنظيمي يتفق مع وظيفه ومهام العمل 2

    تعمل ادارة النادي علي تقسيم الواجبات فيما بينهم  3

تقوم ادارة النادي بشرح السياسة العامة بالنادي وفق  2

 لوائح معلنه لجميع المنتسبين له

   

    القرارات التي تتخذها ادارة االندية واضحة ومحددة   5

تنظم ادارة النادي االمور المالية مع المدربين بخصوص  1

 الالعبين

   

تقوم ادارة النادي بالتنسيق مع اتحاد اللعبة بخصوص  7

 االنشطة الجانبية بالنادي 

   

تتناسب السلطة الممنوحة لكل اداري مع المسئولية  8

 المطلوبة منه

   

انخفاض مستوي االداء يرجع احيانا الي قصور في  2

 (والتنفيذ  –التخطيط )االداء االداري 

   

 

 مجال التوجيه والرقابة : ثالثا  

    توجيهات ادارة النادي تكون للصالح العام  6

    تقييم اداريي النادي يكون موضوعيا  2

    الرقابة االدارية للنادي تكون بصفه مستمرة  3



    اداريي النادي لديهم القدرة علي التقييم الصحيح 2

    الرقابة المستمرة تجعل المدربين والالعبين اكثر التزاما  5

تستخدم ادارة النادي المرونة في اعطاء التوجيهات  1

 والتعليمات  للمدربين والالعبين  

   

يتمتع العاملون في ادارة االندية بالحرية للقيام بأعمالهم  7

 بصورة مستقله

   

المتابعة والرقابة علي الهيئات االدارية في االندية  8

 ضرورية لتحقيق االنجاز 

   

يتم تشجيع المناقشات المفتوحة بهدف معالجة المشكالت  2

 والتحديات التي تواجه النادي 

   

يستخدم بعض اداريي النادي الفاظا  غير الئقة عند  60

 التعامل مع الالعبين والمدربين

   

 مجال االتصال واتخاذ القرار : رابعا  

تتقبل ادارة النادي اآلراء المخالفة لهم من قبل المدربين  6

 والالعبين

   

تتعامل ادارة النادي تعامال  رسميا مع االري المدربين  2

 والالعبين

   

يعتبر المدرب والالعب واإلداري في المنظومة االدارية  3

 كعائلة واحدة 

   

اداري النادي خلفية ثقافية وعلمية تساعدهم في يمتلك  2

 اتخاذ القرارات المناسبة

   

التباعد بين اداريي النادي والحالفات التي تحدث بينهم  5

 تؤثر علي المصالح العامة للعاملين 

   

القرارات التي تتخذ تقوم بناء علي المعلومات الموجودة  1

 لدي ادارة النادي 

   

ادارة النادي تكون نتيجة ردود افعال بعض قرارات  7

 سلبية

   

ادارة النادي تعطي الفرصة في ابداء اآلراء في االمور  8

 االدارية

0   

اعتماد الشمولية في اتخاذ القرارات الخاصة بالفرق  2

 الرياضية 

   

يتبادل اداريي النادي مع المدربين والالعبين المعلومات  60

 بخصوص الفريق

   

  

 

 

 

 



نشطة الرياضية دارة األإداري لدي القائمين علي بداع اإلمستوي اإل: المحور الثاني  -

      ندية الرياضية المصريةببعض األ

  

 :مجال تشجيع االبداع : أوال 

الي حد  نعم العبارات م

 ما

  ال

    تقوم ادارة النادي بتشجيع االفكار الجيدة من اجل االبداع  6

    مكافأة أصحاب االفكار الجيدةتعمل االدارة علي  2

تطلب االدارة تقييمات مكتوبة لما يقترح من افكار في  3

 النادي 

   

تعمل االدارة علي زيادة ثقه االفراد بأنفسهم من خالل  2

التفكير والعمل والبحث عن االليات المساعدة في تنمية هذه 

 الثقة

   

تشجع االدارة المقترحات المقدمة من االخرين لتحقيق  5

 االنجاز 

   

تعطي االدارة االعضاء في النادي الوقت والحرية للتعبير  1

عن آرائهم ومقترحاتهم دون قيود العمل بعد دراستها 

 وتحليلها 

   

تقدم االدارة التسهيالت لجذب االفراد المبدعين والحرص  7

 علي استمرارهم في العمل 

   

تعمل االدارة علي تشجيع ذوي االفكار الجيدة واظهار  8

 قدراتهم 

   

    تشجع االدارة االفراد الذين يبدعون في عملهم  2

    تجرب االدارة االفكار الجديدة وعدم الحكم عليها مسبقا   60

تعمل االدارة علي تشجيع االفراد الذين يفكرون خارج  66

 نطاق اختصاصهم 

   

تثني االدارة علي عضو الهيئة االدارية الذي يحقق اي  62

 انجاز ولو كان االنجاز ال يتصل بعمل النادي 

   

تتبني االدارة مفهوم التنافس بين الهيئة االدارية البتكار  63

 افكار جديدة تتبناها ادارة النادي 

   

 :مجال روح المجازفة : ثانيا  

    ترغب االدارة في العمل ضمن فريق تسوده روح المجازفة  6

    تكون االدارة علي استعداد الستغالل كل فكرة جديدة  2

    تميل االدارة الي القيام بأعمال ذات مخاطر عالية  3

تقوم االدارة بتجريب اساليب جديدة رغم ما ينطوي علي  2

 ذلك من مخاطر 

   

    تمتلك االدارة الشجاعة للقيام بأعمال ابداعية  5

    تشجع االدارة الرفض لما هو خاطئ ولو كان شائعا  ومقبوال   1

 تخاف االدارة من نتائج االخطاء عند تطبيق االفكار الجديدة  7

 

 

   



 مجال حل المشكالت واتخاذ القرار : ثالثا  

    تتخذ االدارة قرارات حاسمه حالل فترة قياسية نسبية  6

تعطي االدارة الحرية للعاملين في محاوله حل المشكالت  2

 وتعقبها ومناقشتها 

   

    تقوم االدارة بتجربة افكار وطرق جديده لحل المشكالت  3

تستشير االدارة الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ القرارات  2

 بصورة نهائية 

   

تعمل االدارة علي جمع كافه البيانات والمعلومات المتعلقة  5

 بالمشكلة قبل البت فيها 

   

ترغب االدارة في العمل مع فرق مكلفه بحل المشكالت  1

 المعقدة 

   

تحاول االدارة تحديد درجة الغموض في المواقف التي  7

 تواجه العاملين خالل مواقف العمل 

   

تستطيع االدارة اتخاذ قرارات مهمه في حاله ندرة  8

 المعلومات المتاحة 

   

تمتلك االدارة القدرة علي تصور بدائل عديدة للتعامل مع  2

 المشكالت 

   

 .مجال القابلية للتغيير : رابعا  

    تقوم االدارة بإيجاد طرق جديدة في تنفيذ العمل  6

تكون االدارة في مقدمة الذين يحاولون تجربة فكره أو  2

 طريقة جديدة 

   

    تتطلع االدارة لمزاوله مهام عمل محدودة  3

تشجع االدارة االعضاء في الحصول علي موقع ذي مكانه  2

 وامتياز أعلي 

   

تشارك االدارة اعضائها في تعليقات االخرين أثناء  5

 اجتماعها  

   

تشجع االدارة في تكوين انطباع ايجابي عن اعضاء الهيئة  1

 االدارية بانهم اشخاص يمتلكون افكار جديدة 

   

تري االدارة بأن التغيير ظاهرة طبيعية يجب علي المؤسسة  7

 ان تتعلم كيفية التعامل معها بمرونة وتكيف 

   

تشجع االدارة علي وضع الخطط المستقبلية للتطوير  8

 والتغيير 

   

   

 

 


