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 الملخص:

االدارة الناجحة هي التي تتمتع بالمؤهالت القيادية التي تستطيع قيادة الشباب في كافة 

المواقع ولالدارة اهمية في المجتمع للوصول به الى اعلى المستويات ومن هنا تكمـن 

متطلبات اإختيار القيادات اإلدارية بالمنتديات الشبابية أهمية البحث في دراسة ومعرفة 

باعتبـار ان  اختيار القيادات االدارية  من الجوانب األساسية  في محافظة ديالى

لشخصية العاملين في المنتديات من خالل توجيه سلـوكهم في تحقيق طموحاتهم 

من خالل البحث المستقبلية في ادارة المنتديات في كافة االصعدة وكانت مشكلة 

مالحظة الباحثون ضعفا في إعداد الكادر الوظيفي في المنتديات الشبابية في الجانب 

المتطلبات إلختيار القيادات التركيز على اهم القيادي واالدري اما اهداف البحث  

, وقد كانت عينة البحث موظفين ,  اإلدارية بالمنتديات الشبابية في محافظة ديالى

وقد استخدم  751والرياضة والمنتديات التابعه لها والبالغ عددهم  مديرية الشباب

الباحث المنهج الوصفي لمالئمتة مع طبيعة المشكلة وقد توصل الباحث الى اهم 

القائد اإلداري الرياضي حاصالً على مؤهل علمي عالي  االستنتاجات وهي :

احي التربوية. يدرس بكالوريوس فما فوق. القائد اإلداري الرياضي مؤهالً في النو

القيادي الرياضي العلوم المتصلة بالتقويم والتحليل و ملماً باستخدامات علوم التخطيط 

بشكل عام والتخطيط اإلستراتيجي بشكل خاص و يفهم األهداف العامة للمؤسسة 
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وكانت اهم التوصيات : يجب أن يشمل برنامج اإلعداد العلمي للقائد اإلداري الرياضي 

التربية الرياضية بشكل عام واإلدارة الرياضية بشكل خاص ضرورة أن  دراسات في

يكون القائد اإلداري الرياضي مؤهالً في النواحي التربوية ضرورة أن يتميز برنامج 

اإلداري الرياضي بعلوم اإلحصاء واالختبار والقياس والتقويم وأن يحسن استخدامهم و 

 االتزان االنفعالي .ضرورة أن يتمتع بالقدرة على ضبط النفس و

 

 

The Requirements of The Selecting of Administrative 
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Abstract:  

A successful administration  is that one which has leading 

qualifications , and can lead the youth in all fields. Administration  

has its own significance in the society , to make it reach the 

highest levels,  and here lies the significance of the study. In 

addition to that,  the study significance also may include 

recognizing the qualifying requirements for selecting 

administrative  leaderships in the youth forums in Diyala 

governorate. Considering that selecting administrative leaderships 

depending on the basic aspects of the personality of those who 

work in the forums through directing their behavior achieve their 

future ambitions , administering the forum in all fields.  

Through the observation,  the problem of the study lies in 

weakness in preparing the employees staff in the youth forums in 

the leading and administrative  aspects. 

Whereas the aims of the study are : focusing on the most 

important qualifying requirements to select the administrative 

leaderships in the youth forums in Diyala governorate.  
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The sample of the study includes the employees of the directorate 

of youth and sports and the affiliated forums,  who are  (157) .  

The researchers use the descriptive method for its suitability to 

the nature of the problem of the study.  

The researchers find some conclusions, the most important of 

which are : the sport administrative  leader who holds higher 

scientific degree like ,bachelor and higher, is well qualified in the 

educational aspects. The sport leader must study the sciences 

related evaluation and analysis and should be aware of the uses of 

planning sciences in general,  and especially the strategic 

planning . The leader should understand the general objectives of 

the directorate he works in .  

While the most important recommendations are :  

The scientific preparing program , for the sport administrative  

leader, should  include studies in the sports education in general,  

and especially sports management. The sports administrative  

leader should be educationally qualified. The sports 

administrative   program should be characterized by the sciences 

of statistics, testing, evaluation and assessment.  The leader 

should use these programs well. The leader should have the 

ability of self -control and emotionally balanced. 

 

 

 الباب األول

 التعريف بالبحث -8

 مقدمة البحث وأهميته 8-8

أن تقدم وتطور العلم اخذ ينعكس على شتى مجاالت الحياة ومن هـذه المجاالت المجال 

الرياضي نتيجة إلتبـاع األساليب الحديثة والتخطيط الجيـد عـن طريق  البحوث العلمية 

والتي تحاول االبتعاد عن المألوف وإيجاد آفاق جديدة ال حدود لها في علوم الرياضة 

تعد التربية الرياضية بمجاالتها المختلفة وأنشطتها دارة لذا ومن هذه العلوم علم اإل

الكثيرة وبرامجها المتعددة واحدة من أهم أدوات التربية العامة التى يمكن أن تساهم 

بدور تربوى وفعال فى تقويم وتعديل السلوك لكل العاملين والمشتغلين أو الممارسين 

 للرياضة .
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كائز العمليات التربوية واإلدارية  فى   مجاالت التربية وتعد القيادة والتوجيه أحد أهم ر

الرياضية ومؤسساتها المختلفة سواء كانت تعليمية أو تطبيقية أو ترويحية ... الخ .  

فالقيادة أحدى األعمدة الرئيسية فى عناصر العمليات اإلدارية حيث تتكامل منظومة 

 ظيمياً وتوجيهياً ورقابياً ....... إلخ .العمل اإلداري في المجاالت المتعددة تخطيطياً وتن

وتلعب المنتديات الشبابية في محافظة ديالى  دوراً مهماً على اختالف أنشطتها فى 

الوصول الى المستويات العليا وذلك من خالل تحقيق األهداف والطموحات الرياضية 

ن كافة الطاقات التى تسعى اليها هذه المنتديات األمر الذى يتطلب اإلستفادة الكاملة م

واإلمكانات المتاحة ,  ويجب أن تمتلك هذه المنتديات القيادة التى تتصف باإلبداع 

والتميز كما ويجب أن يكون لديهاالمؤهالت القيادية المناسبة  فنجاحها يعتمد على نجاح 

اإلداريين الذى يتوقف على مقدرتهم وفنهم ومهاراتهم فى استخدام األصول العلمية 

 .لإلدارة 

واإلدارة لها أهميتها بالنسبة لكل فرد وكل مجموعة فى أى مجتمع من المجتمعات وذلك 

ألنها تعالج وظيفة طبيعية من وظائف المجتمع اإلنسانى وهى تحقيق األغراض 

واألهداف التى يسعى ورائها الفرد أو يرغب فى تحقيقها مجموعة من األفراد  , وهى 

 اته فى تحقيق أهدافه بنجاح . تعنى استخدام معلومات اإلنسان وقدر

المتطلبات المؤهلة إلختيار القيادات لذا تكمـن أهمية البحث في دراسة ومعرفة  

باعتبـار ان  اختيارات القيادات االدارية   اإلدارية بالمنتديات الشبابية في محافظة ديالى

كهم في من الجوانب األساسية لشخصية العاملين في المنتديات من خالل توجيه سلـو

 .تحقيق طموحاتهم المستقبلية في ادارة المنتديات في كافة االصعدة

 

 مشكلة البحث  8 –8

ومن خالل مالحظة الباحثون في عدم وجود معاير او متطلبات في اختيار القاده من  

الكادر الوظيفي في المنتديات الشبابية في الجانب القيادي واالدري  لكون احد الباحثون 

تدى سابقا في منتدى شباب الخالص وخانقين  الحظ ان الجانب القيادي كان مدير من

واالداري  من أهم الركائز المهمة. لذا أن ضعف  الخصائص والصفات والسمات 

المطلوبة للقيادات اإلدارية الرياضية فانه لن تتمكن من تفعيل أدوارها المنوطة بها 

ومة االدارية بالكامل للخطر وذلك في حد ذاته يزيد بال شك من فرص تعرض المنظ

 المحدق    .

لذا  حدا بالباحثون الى الولوج في هذه المشكلة , اذ حاول الباحثون أن يصبو اهتمامهم 

في إيجاد وسيلة مساعدة لتطوير القيادات االدارية  من خالل تحديد اهم المتطلبات 

 إلختيار القيادات اإلدارية بالمنتديات الشبابية.
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 البحث :ـاهداف  – 8

 .متطلبات الختيار القيادات اإلدارية بالمنتديات الشبابية في محافظة ديالىتحديد  -7

 

 مجاالت البحث 8-4

  المجال البشري: مديرية الشباب و المنتديات الشبابية في محافظة ديالى واألندية

 7171( لعام 751الرياضية وأولياء األمور واإلعالم الرياضي  والبالغ عددهم )

 3/7171/  71م  ولغاية  7172/  7/  71مجال ألزماني : المدة من ال 

 .  المجال المكاني :قاعات منتديات شباب محافظة ديالى 

 

 تحديد المصطلحات  5 – 8

:هي عبارة عن النشاط الخاص بقيادة  8198222االدارة: عرفها عبدالحميد 7-2-8

وتوجيه وتنمية األفراد , وتخطيط وتنظيم ومراقبة العمليات والتصرفات الخاصة 

بالعناصر الرئيسية فى المشروع لتحقيق أهداف المشروع المحددة بأحسن الطرق وأقل 

  التكاليف "  

لي التأثير في بأنها القدرة ع : 80198111القيادة: عرفها سالمة وعبدالحميد 7-2-8

اآلخرين وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة فهي إذن مسئولية تجاه المجموعة 

 للوصول إلي األهداف المرسومة . 

 

 الباب الثالث

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية -0

 :منهج البحث 0-8

 أستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالءمته لطبيعة الدراسة .     

 عينة البحث 0-8    

تعـد عيـنة البـحث مـن ضروريات البحـث العلـمي إذ يجـب علـى الباحث أن         

 الشوكيخـتار عـينة البـحث بحـيث تمـثل هذه العينة المجتمع األصلي تمثيال دقيقاً. )

 (   731,ص 7112وفتحي 

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية حيث تم االختيار العشوائي بعد  لذا

تصنيف عينة الدراسة إلي طبقات تشمل اإلدارة العليا واإلدارة الوسطي والتنفيذية 

الجدول التالي   والالعبين الحاليين والسابقين وأولياء األمور و اإلعالم ويوضح

 (  مفحوصا من محافظة ديالى .  751بلغ مجموعهم )  تصنيف عينة الدراسة  والذي
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 ( توزيع عينة البحث األساسية 8جدول ) 

 توزيع العينة والنسبة المئوية                                 

 فئة العينة
 العدد

عينة الدراسة 

 األساسية

 % تكرار

 اإلدارة العليا

 1 مديرية شباب ورياضة ديالى

25 71.22 
 73 منتديات الشباب والرياضه في ديالى

 72 رؤساء األندية في ديالى

 71 أعضاء االتحادات الرياضية في ديالى

اإلدارة الوسطي 

 والتنفيذية

 73 مشرفين المنتديات في ديالى
35 77.72 

 77 مشرفي الفرق الرياضية باألندية

 الالعبين
 72 العبين حاليين

22 37.771 
 75 سابقين العبين

 أولياء األمور 
 77 ولى أمر العب دولي

71 71.13 
 1 إعالم رياضي

 

 المجموع
751 751 711 

 

 -: األجهزة واألدوات المستعملة ووسائل جمع المعلومات 0-0

"المقصود بها الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع الباحث حل مشكلته مهما كانت .      

 ( 7112, 733عبيدات , 1أدوات ,بيانات, عينات , أجهزه. )

 

 جمع البياناتوسائل جمع المعلومات  0-0-8

 المقابلة : 0-8-8- 0

ارة  أجرى البحث مقابالت شخصية مع ذوي الخبرة واالختصاص في مجال علم اإلد

 لإلفادة من آرائهم وخبراتهم في الدراسة 
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 االستبانة  0-0-8-8

  ( 7171لقد استخدم الباحثون استمارة االستبانة المعده من قبل ) فهد عبدهللا الكنان

التي تم استخدامها في دراسته وهي مقننه وقريبة على البحث وقد تم عرضها على 

خبراء من اجل معرفة مالئمتها للبحث وقد كانت االجابات مالئمتها للبحث بنسبة 

 % وهي نسبة كافية . 15

  

 ربة االستطالعية التج 0-4

إن التجربة االستطالعية " عبارة عن دراسة تجريبية أولية يقوم بها الباحث على عينة 

 (.P123  )  92003  Weinberg, Rصغيره قبل. 

( حيث تم 71قام الباحثون باجراء التجربة على مجموعة من العينة ومكونه من ) 

 معرفة مايالى :توزيع االستبانة عليهم وتم االجابة علية من اجل 

 _ مدى فهم لالسئلة في االستبانة7

 _ معرفة االخطاء لكي يتم معالجتها7

 _ المدى الزمنية لالجابة 3

 _ توضيح كيفة االجابة على االسئلة  2

 

: لقد قام الباحثون على القيام بالتجربة الرئيسية حيث تم  _ التجربة الرئيسية 5_ 0

( شخص وتم توضيح طريقة 751ة المتكونه من ) توزيع استمارة االستبانة على العين

وبعد اكمال ملى االستمارة واالجابة  7171/ 7/ 73االجابة على العينة وذلك بتاريخ 

 على االسئلة تم جمعها من اجل تفريغها  ومعالجتها بالوسائل االحصائية المناسبة .

 

ئية المناسبة للبحث لقد استخدم الباحثون الوسئل االحصا _ الوسائل االحصائية : 6_ 0

 وهي :

 _  الوسط الحسابي 7

 _  االنحراف المعياري 7

 _  مربع كا3

 

 الباب الرابع

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -4

 متطلبات علمية )مؤهالت علمية  ( :  عرض وتحليل ومناقشة  4-8
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 ( يبين اإلجابات على )  مجموعة البحث الكلية ( 8جدول ) 

 851المحور األول  ) متطلبات علمية )مؤهالت علمية  (  ن =  على عبارات 

                 

 بنسبة دالله موافق 5022=  1015معنوي عند مستوى  8*  كا

( ان إجابات عينة الدراسة الخاصة بالمحور األول متطلبات علمية 7يتضح من جدول )

( وكانت  27.22:11.53] مؤهالت علمية [  حيث تراوحت نسبة الموافقة مابين ) 

( والتى تشير الى ان  27.22( فى المرتبة األولى بنسبة موافقة ) 77العبارة رقم )

يكون مؤهالً فى النواحى التربوية وجاءت  يكون القائد اإلدارى الرياضى يجب أن

 العبارة

 

 

 م  

قيمة مربع  درجة الموافقة

كا 

قيمة مربع  المحسوبة

 كا الجدولية

نسبة 

 الداللة 

 غير موافق إلى حد ما موافق 

 % ت % ت % ت

7 722 27.17 73 1.71 1 1 721.72 

*5.22 

 موافق

 موافق 717.11 2.25 1 2.32 71 12.71 721 7

 موافق 712.25 3.71 1 5.12 1 21.22 727 3

 موافق 712.57 2.25 1 1.22 77 11.12 731 2

 موافق 712.17 2.25 1 2.55 75 15.21 735 5

 موافق 717.11 2.25 1 2.32 71 12.71 721 2

 موافق 712.51 5.13 71 1.22 77 15.21 735 1

 موافق 727.31 2.25 1 3.71 5 27.35 725 1

 موافق 711.37 2.32 71 2.32 1 11.53 732 2

 موافق 712.17 7.52 2 2.55 75 11.12 731 71

 موافق 727.31 2.25 1 3.71 5 27.35 725 77

 موافق 723.71 7.52 2 2.25 1 27.22 722 77

 موافق 712.27 3.71 5 5.12 1 27.17 722 73
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( والتى  27.35:27.35( فى المرتبة الثانية بنسبة موافقة ) 77.1العبارات أرقام )

تشير الى أن القائد اإلدارى الرياضى حاصالً يجب أن يكون حاصالً على مؤهل علمى 

فى األوقات عالى بكالوريوس فما فوق , وأن يلم بأساليب اإلشراف وأهمية استخدامها 

( فى المرتبة الرابعة بنسبة موافقة 7:73المناسبة , وجاءت العبارة رقم )

( والتى تشير الى أنه يجيد استخدام الرقابة المتعددة لضمان جودتها 27.17:27.17)

 . األداء

(   الترتيب حسب اعلى نسبة  ألراء عينة الدراسة لعبارات المحور األول 0جدول )

 فقوفقاألعلي نسبة موا

 

 م

 

 العبارات

 

 النسبة

 

ترتيب عينة البحث حسب أعلي نسبة موافقة 

 علي العبارة

 واإلعالم الرياضي %27.22 العبارة الثانية عشر 7

 أولياء األمور  ورئسا األندية واالتحادات %27.35 العبارة الثامنة  7

 والحكاممدرسي وموجهي التربية الرياضية  % 27.35 العبارة االحادية عشر 3

 واإلعالم الرياضي % 27.22 العبارة االولى 2

 واإلعالم الرياضي % 27.22 العبارة الثالثة عشر 5

 أولياء األمور  ورئسا األندية واالتحادات % 21.21 العبارة الثالثة 2

 أولياء األمور  ورئسا األندية واالتحادات % 12.71 العبارة الثانية  1

 أولياء األمور  ورئسا األندية واالتحادات % 12.71 العبارة السادسة  1

 مدرسي وموجهي التربية الرياضية والحكام % 11.53 العبارة التاسعه 2

يتضح من جداول النسبة المئوية الخاصة باستجابات عينة البحث الكلية للمحور           

( في الترتيب االول بالنسبة الستجابات عينة البحث من 7األول , أن العبارة رقم ) 

% والتي تشير ألي أن برنامج اإلعداد العلمي 27.22اإلعالم الرياضي بنسبة موافقة 

يجب أن يشمل علي دراسات في التربية الرياضية بشكل عام  للقائد اإلداري الرياضي

 واإلدارة الرياضية بشكل خاص 
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% والتي تشير ألي أن 27.35( في الترتيب الثاني بنسبة موافقة 7وجاءت العبارة )     

القيادى اإلداري يجب أن يستخدم خطوات البحث العلمي للتغلب علي حل المشكالت 

ك بالنسبة الستجابات عينة البحث من أولياء األمور وأعضاء اإلدارية التي تواجهه وذل

 األندية واالتحادات 

% والتي 27.35( في الترتيب الثالث بنسبة موافقة 3كما جاءت العبارة رقم )        

تشير ألي أن القيادي اإلداري الرياضي يجب أن يكون ملماً بعلوم التخطيط بشكل عام 

اص وذلك بالنسبة لعينة البحث من أولياء األمور والتخطيط االستراتيجي بشكل خ

 وأعضاء األندية واالتحادات 

% 27.22في الترتيب الرابع والخامس بنسبة موافقة   5,  2وجاءت العبارة رقم       

% والتي تشير أن إلي ضرورة أن يلم القيادي اإلداري بأساليب تنظيم 27.22

الموسسات الرياضية وأن يتبع األساليب المتطورة للتوجيه المتعارف عليها مع 

 م الرياضيمرؤسية وذلك بالنسبة لعينة البحث من االعال

في الترتيب السادس والسابع والثامن والتاسع   2, 1,  1,  2وجاءت العبارة رقم       

% والتي  11.53% , 12.71% 12.71% , 21.21علي التوالي بنسبة مئوية 

تشير إلي أن القيادي اإلداري يجب أن يلم  بأساليب اإلشراف وأهمية استخدامها في 

عمليات المتابعة والتقويم سواء الكلي أو الجزئي وذلك األوقات المناسبة وان يلم ب

 بالنسبة لعينة البحث من من أولياء األمور وأعضاء األندية واالتحادات 

 

   مؤهالت علمية (  –مناقشة نتائج المحور األول ) متطلبات علمية 

( ان إجابات )  مجموعة البحث الكلية ( على عبارات 7يتضح من جدول )       

األول  ) متطلبات علمية )مؤهالت علمية  (   حيث تراوحت نسبة الموافقة  المحور

 ( 27.22:11.53مابين )

 –ومن خالل العرض السابق والخاص بنتائج المحور األول ) متطلبات علمية       

مؤهالت علمية ( يتضح ان نسبة الموافقين على ان يكون الشخص القيادي يتمتع 

نه من ادارة االعمال الموكله له  وأن القيادى اإلدارى يجب بصفات قيادية وادارية تمك

أن يتمتع بمتطلبات علمية وهى أن يكون على مؤهل علمى عالى ومؤهالً فى النواحى 

 التربوية .

( أن القائد يجب أن يكون  7111ويتفق فى ذلك الباحثان مع جمال محمد على )         

 يه قدر من الثقافة العامة قد وصل الى مستوى معقول من التعليم ولد

كما أشارت نتائج الدراسة الى أن القيادى يجب أن يلم بأساليب التوجيه         

 واإلشراف وعمليات المتابعة والتقويم سواء الكلى أو الجزئى .

( أن مسئوليات اإلدارى  7111ويتفق فى ذلك الباحث مع جمال محمد على )         

 توجيه النقد واإلرشاد للعاملين ومتابعة وتقييم أداء العاملين 
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( أن التوجيه ليس تنفيذ األعمال وإنما 7117كما يشير عبد الحميد شرف )             

لمسار الصحيح الذى يوصل الى توجيه اآلخرين فى تنفيذها لعدم االنحراف عن ا

األهداف , ومن هنا ينطوى التوجيه على األنشطة المتعلقة بإرشاد المرؤوسين 

واإلشراف عليهم عند تنفيذ األعمال , والتوجيه السليم الناجح يستلزم اإللمام والمعرفة 

ل فى التامة بكل األساليب البديلة للتوجيه مع القدرة على كيفية استخدام األسلوب األمث

الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة , فاذا تم التوجيه بهذا األسلوب كانت النتيجة أفراد 

على جانب كبير من المعرفة والتدريب يؤدون عملهم بكفاءة تامة ينتج عنها تحقيق 

 أهداف المنشأة الرياضية . 

 

  :) سمات شخصية و نفسية ( 

 

افقين من خالل اجابات )  مجموعة ( يبين النسبة المئوية ونسبة المو 4جدول ) 

 851البحث الكلية( على عبارات المحور الثاني  ) سمات شخصية ونفسية  ( ن =  

  
 العبارة

 

 

 م

قيمة مربع  درجة الموافقة

كا 

قيمة  المحسوبة

مربع كا 

 الجدولية

نسبة 

 الداللة 

 غير موافق الى حد ما موافق 

 % ت % ت % ت

7 735 15.21 72 1.27 1 5.12 712.71 

*5.22 

 موافق

 موافق 712.57 2.25 1 1.22 77 11.12 731 7

 موافق 717.11 2.55 1 2.32 71 12.71 721 3

 موافق 717.72 2.25 1 2.32 77 11.53 732 2

 موافق 712.73 3.17 2 5.13 2 21.22 727 5

 موافق 721.75 3.71 5 5.12 1 27.17 722 2

 موافق 727.31 2.25 5 2.25 1 27.35 725 1

 موافق 721.22 5.12 1 77.13 71 17.11 731 1

 موافق 722.22 7.71 1 73.31 77 17.57 771 2

 موافق 727.71 2.25 7 72.71 31 12.27 775 71
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 موافق 712.27 5.12 1 2.55 75 15.21 735 77

 موافق 717.22 2.25 1 2.55 75 12.35 732 77

 موافق 717.17 5.12 1 71.17 71 12.17 733 73

 موافق 712.33 3.17 1 71.17 72 17.11 731 72

 موافق 712.21 7.27 2 2.32 71 12.21 727 75

 موافق 713.12 7.27 7 2.55 75 12.21 721 72

 موافق 712.71 3.71 5 2.33 71 21.21 727 71

 موافق 711.35 1.12 1 77.22 71 12.11 737 71

 موافق 723.12 3.17 1 73.31 77 17.11 731 72

 موافق 722.12 2.25 1 7.21 77 17.57 771 71

 بنسبة دالله موافق 5022=  1015معنوي عند مستوى  8*  كا

( يبين النسب المئوية ونسبة الموافقين من إجابات عينة البحث  2يتضح من جدول )    

الخاصة بالمحور الخامس ) سمات شخصية ونفسية ( حيث ترواحت نسبة الموافقة 

فى المرتبة األولى بنسبة موافقة  1% وكانت العبارة رقم 27.35% إلى  15.21مابين

ه األمور بثقة وثبات وخاصة فى المواقف % والتى تشير الى أن اإلدارى يواج 27.35

% والتى  27.11فى المرتبة الثانية بنسبة موافقة  2الصعبة ثم جاءت العبارة رقم 

 5تشير الى أن القائد يتصف بالمثابرة والقدرة على بذل الجهد ثم جاءت العبارة رقم 

أن يجيد  % والتى تشيران الى أن القيادى يجب21.22الترتيب الثالث بنسبة موافقة 

المواجهة واليتصف بالخجل وأن يتمتع بالقدرة مع ضبط النفس واالتزان االنفعالى ثم 

% والتى تشير الى أن 21.21فى المرتبة الرابعة بنسبة موافقة   71جاءت العبارة رقم 

القيادى يجب أن يعالج األمور بحكمه ورؤية ثم توالت باقى العبارات حتى العبارة رقم 

% 12.21وجاءت فى الترتيب األخير بنسبة موافقة بنسب من  7,77,7, 3, 72

% والتى تشير الى ان القائد االدارى يجب أن يكون واسع 15.12% الى 11.53,

 األفق الثقافى والفكرى واألولى 
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( الترتيب حسب اعلى نسبة  ألراء عينة الدراسة لعبارات المحور الثاني  5جدول ) 

 وفقا ألعلى نسبة موافقة
 عينة الدراسة حسب أعلي نسبة أعلي نسبة العبارات م

 اإلعالم الرياضي 27.35 العبارة األولي 7

 أولياء األموراألندية واالتحادات 27.11 العبارة الثانية 7

 اإلعالم الرياضي 21.22 العبارة الثالثة 3

 21.21 العبارة  الرابعة 2
باألندية أولياء األمور وأعضاء الجمعية العمومية 

 واالتحادات

 اإلعالم الرياضي 21.21 العبارة  الخامسة 5

 اإلعالم الرياضي 12.21 العبارة  السادسة 2

 اإلعالم الرياضي 12.71 العبارة  السابعة 1

 11.53 العبارة الثامنة 1
أولياء األمور وأعضاء الجمعية العمومية باألندية 

 واالتحادات

 اإلعالم الرياضي 15.21 العبارة التاسعة 2

 اإلعالم الرياضي 15.21 العبارة العاشره 71

77 
العبارة الحادية 

 عشر
15.12 

 اإلعالم الرياضي

( النسبة المئوية وعينة البحث االعلى نسبيأ  للمحور  5يتضح من جدول )        

 -الخامس بأنه :

% والتي تشير إلي تفهم  27.35(هي 7أعلي نسبة موافقة علي العبارة رقم)        

 األهداف العامة  للمؤسسة .

والتي تشير إلي  27.11(  هي 7وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة رقم )       

 توافر المهارات والخبرات الفذة في االنجاز .

والتي تشير إلي 21.22(هي   3ارة رقم) وكانت أعلي نسبة موافقة علي العب       

توافر سمات أخالقية ونفسية رفيعة تجعله نموذجا للسمو واالفتداء من الزمالء 

 والمرؤوسين .

% والتي تشير إلي  21.21(هي  2وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة رقم)        

لدعابة والمرح أن القائد اإلداري الرياضي يجب أن يحسن تعامله الخارجي وحسن ا

 والبعد عن التزمت .
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% والتي تشير إلي أن  21.21(هي  5وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة)        

 يكون القائد اإلداري الرياضي ذكيا قوي التركيز .

% والتي تشيرإلي أن  12.21(هي  2وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة)       

 يتمتع بالقدرة علي ضبط النفس واالتزان االنفعالي .

% والتي تشير إلي أن 12.71(هي   1وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة)        

 يواجه األمور بثقة وثبات وخاصة في المواقف الصعبة .

% والتي تشير إلي أن 11.53(هي   1نت أعلي نسبة موافقة علي العبارة) وكا      

 تتوافر في القائد الحماسة وحب العمل المستمر .

% والتي تشير إلي أن يكون 15.21(هي  2وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة)     

 .له نظره الثاقبة في األمور واإلتتباه المتواصل والمركز علي تفاصيل األمور

% والتي تشير إلي 15.21(هي  71وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة رقم)      

 أن يثق بنفسه وفي قدراته وفي مرؤوسيه .

% والتي تشير إلي 15.12(هي  77وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة رقم)      

 أن يعالج األمور بحكمة ورؤية .

 

  -خصية و نفسية (: * مناقشة نتائج المحور الثاني ) سمات ش

( يبين  إيجابات عينة البحث الخاصة بالمحور الخامس )سمات  2يتضح من جدول )    

 % .27.35% إلى  15.21شخصية ونفسية ( حيث ترواحت نسبة الموافقة مابين 

ومن خالل العرض السابق لنتائج المحور الخامس ) سمات شخصية ونفسية (      

لرياضى يجب أن يتمتع بمجموعة من السمات الشخصية يتضح أن القيادى اإلدارى ا

التى تؤهله لتولى القيادة فى المجال الرياضى منها توافر سمات أخالقية ونفسية رفيعة 

تجعله نموذجاً للزمالء والمرؤسين وأن يتمتع بقدرته على االتزان وضبط النفس وأن 

عامله الخارجى وأن يكون يكون قوى التركيز ويتمتع بقدر عالى من الذكاء وأن يحسن ت

حسن الدعابة والمرح والبعد عن التزمت وأن يواجه األمور بثقة وثبات وخاصة فى 

 المواقف الصعبة وأن يثق فى نفسه وفى قدراته ومرؤسيه .

( أن هناك  7111كما يتفق فى ذلك الباحث مع ما أشار اليه جمال محمد على )      

القائد اإلدارى ) صفات سلوكية وصفات بعض الصفات التى يجب أن تتوافر فى 

شخصية ومعرفية وفنية ( حيث يجب أن يتحلى باللباقة فى الحديث والتمتع بقدر جيد 

 ( 717:  77من الذكاء والثقة بالنفس وأن يتصف بالمرح والتسامح . ) 
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  :) القدرة على إستخدام وسائل اإلتصال التكنولوجية-  

المئوية ونسب الموافقين من  االجابات )  مجموعة البحث ( يبين النسبة  6جدول ) 

الكلية( على عبارات المحور الثالث ) القدرة على استخدام وسائل االتصال 

 851التكنولوجية ( ن = 
 العبارة

 

 

 م

قيمة مربع  درجة الموافقة

كا 

قيمة مربع  المحسوبة

 كا الجدولية

نسبة 

 الدالله 

 غير موافق الى حد ما موافق 

 % ت % ت % ت

7 725 27.35 71 2.32 5 3.71 727.31 

*5.22 

 موافق

 مواف 713.72 7.71 7 2.55 75 12.71 721 7

 موافق 717.72 2.25 1 1.11 77 11.53 732 3

 موافق 712.71 3.71 5 2.32 71 21.22 727 2

 موافق 723.31 7.71 7 5.13 2 27.22 722 5

 موافق 713.72 3.71 5 2.55 75 12.71 721 2

 موافق 711.21 7.52 2 2.32 71 27.11 723 1

 موافق 712.57 2.25 1 1.22 77 11.22 731 1

 موافق 731.22 3.17 2 71.72 72 12.71 721 2

 

 بنسبة دالله موافق 5022=  1015معنوي عند مستوى  8*  كا

( يبين إجابات عينة الدراسة الخاصة بالمحور السادس  2يتضح من جدول رقم )        

)القدرة على استخدام وسائل اإلتصال والتكنولوجيا ( حيث تراوحت نسبة الموافقة 

( فى المرتبة األولى بنسبة 5( حيث جاءت العبارة رقم ) 27.22:  11.22مابين )

القائد اإلدارى يكون قادراً على التعرف على  ( والتى تشير الى أن 27.22موافقة )

العادات والتقاليد السائدة فى المجتمعات المختلفة التى سيالقيها فى البطوالت , ثم 

( والتى تشير الى أن  27.35( فى المرتبة الثانية بنسبة موافقة ) 7جاءت العبارة رقم )

( فى 1ت العبارة رقم )يستخدم األدوات والمهارات الجديدة والتعامل معها ثم جاء

( والتى تشير الى أن يكون لديه القدرة على  27.11المرتبة الثالثة بنسبة موافقة ) 
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( فى 1ادارة الندوات واإلجتماعات , ثم توالت باقى العبارات حتى جاءت العبارة رقم )

( والتى تشير الى أن يستخدم األدوات 11.22المرتبة األخيرة بنسبة موافقة )

 ت الجديدة والتعامل معها .والمهارا

 

 ( الترتيب اعلى نسبة  أراء عينة الدراسة لعبارات المحور السادس وفقا 1جدول )

 ألعلي نسبة موافقة

 أعلي نسبة العبارات م
عينة الدراسة حسب أعلى نسبة 

 موافقة

 الالعبين الحالين والسابقين %27.22 العبارة األولي 7

 الالعبين الحالين والسابقين %27.35 العبارة الثانية 7

 واإلعالم الرياضي %27.11 العبارة الثالثة 3

 %21.22 العبارة الرابعة 2
أولياء األمور وأعضاء االتحادات 

 واألندية

 اإلعالم الرياضي %12.71 العبارة الخامسة 5

 الالعبين الحالين والسابقين %12.71 العبارة السادسة 2

 

والخاص بالتكرارات والدالالت اإلحصائية لعينة البحث (   1يتضح من جدول ) 

% والتي 27.22( هي  7للمحور الثالث  كانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة رقم) 

تشير ألي أن القائد يجب علية أن يستخدم األدوات والمهارات الجديدة والتعامل معها 

 قين .وكانت خاصة بايجابات عينة البحث الالعبين الحالين والساب

%  والتي تشير إلي أن القائد 27.35(هي  7وكانت أعلي نسبة موافقة للعبارة رقم) 

يجب أن يتصف بالفعالية والديناميكية وسعة االطالع علي المعارف والثقافات المختلفة 

 وكانت خاصة بعينة البحث الالعبين الحالين والسابقين.   

% والتي تشير إلي أن 27.11(هي  3) وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة رقم    

اإلداري يجب أن يجهز نفسه بالمعارف والمهارات المطلوبة لمستقبل أفضل وكانت 

 اإلعالم الرياضي

% والتي تشير إلي أن 21.22(هي  2وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة رقم)     

فيما يجري وكانت القائد يجب أن يستخدم الحاسوب لمتابعة المعرفة ومشاركة العالم 

 خاصة بأولياء األمور وأعضاء ألألندية واالتحادات الرياضية .
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% والتي تشير إلي 12.71(هي  5وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة رقم)     

قدرة اإلداري علي إدارة الندوات واالجتماعات وكانت خاصة بعينة البحث اإلعالم 

 الرياضي 

% والتي تشير إلي أن 12.71( هي 2وكانت أعلي نسبة موافقة علي العبارة رقم)      

القيادي البد أن يكون لدية القدرة علي التعامل مع وسائل اإلعالم المختلفة وكانت 

 خاصة بعينة البحث من الالعبين الحالين والسابقين .

 

  اإلتصال التكنولوجية مناقشة نتائج المحور الثالث )القدرة على إستخدام وسائل 

( يتبين من إجابات عينة الدراسة الخاصة بالمحور  2يتضح من جدول رقم )       

السادس ) القدرة على استخدام وسائل اإلتصال والتكنولوجيا ( حيث تراوحت نسبة 

 ( .27.22:  11.22الموافقة مابين )

على استخدام وسائل ومن خالل العرض السابق لنتائج المحور السادس )القدرة      

االتصال التكنولوجية  ( أن القائد اإلداري يجب أن  يستخدم األدوات والمهارات 

الجديدة والتعامل معها و يجهز نفسه دائما بالمهارات والمعارف المطلوبة لمستقبل 

 أفضل ويتصف بالفاعلية والديناميكية وسعة اإلطالع على المعارف والثقافات المختلفة. 

( أن القائد اإلداري يجب أن  7111هذا الصدد يؤكد جمال محمد علي )  وفي     

يمتلك مهارات جديدة ومتنوعة واإللمام باالمعرفة الفنية المتخصصة والنواحي اإلدارية 

 العامة . 

كما تشير نتائج الدراسة أن القائد اإلداري يجب أن يكون لديه القدرة علي إستخدام     

لقدرة على ادارة الندوات واالجتماعات والقدرة على التعامل الحاسوب واإلنترنت و ا

 مع وسائل االعالم المختلفة .

( أن القائد  7115ويتفق في ذلك الباحث مع عبد العزيز سالمة ومها الصغير )     

اإلداري الرياضي يجب أن يتمتع بصفات عقلية مثل ) الذكاء والحكمة وسعة األفق و 

 راك العالقات (  اإلطالع والقدرة علي إد

 

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات5-8

 القائد اإلداري الرياضي حاصالً على مؤهل علمي عالي بكالوريوس فما فوق. -

 القائد اإلداري الرياضي مؤهالً في النواحي التربوية. -

 يدرس القيادي الرياضي العلوم المتصلة بالتقويم والتحليل.  -

 مات علوم التخطيط بشكل عام والتخطيط اإلستراتيجي بشكل خاص. ملماً باستخدا -

 يفهم األهداف العامة للمؤسسة. -
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 تتوافر لديه المهارات والخبرات الفذة في اإلنجاز. -

توافر سمات أخالقية ونفسية رفيعة تجعله نموزجا للسمو واإلقتداء من الزمالء  -

 والمرؤسين. 

امله الخارجي وحسن الدعابة والمرح على القائد اإلداري الرياضي أن يحسن تع -

 والبعد عن التزمت.

 

 التوصيــات 8 -5

في ضوء ما توصل إليه الباحث من إستخالصات وفي إطار ما قام به الباحث من   

  -إجراءات تم التوصل إلي التوصيات اآلتية : 

يجب أن يكون القائد اإلداري الرياضي حاصالً على مؤهل علمي عالي  -

 فوق. بكالوريوس فما

يجب أن يشمل برنامج اإلعداد العلمي للقائد اإلداري الرياضي دراسات في  -

 التربية الرياضية بشكل عام واإلدارة الرياضية بشكل خاص

 ضرورة أن يكون القائد اإلداري الرياضي مؤهالً في النواحي التربوية. -

 ضرورة أن يتمتع بالقدرة على ضبط النفس واالتزان االنفعالي.  -

 ن يواجه األمور بثقة وثبات وخاصة في المواقف الصعبة. ضرورة أ -

 يجب أن تتوافر في القائد الحماسة وحب العمل المستمر.  -

 يجب أن يتملك القائد اإلداري الرياضي القدرة على اإلقناع . -

 

 المصادر العربية واالنكليزية

  دار المعرفة  االدارة مفاهيمها وأنواعها وعملياتها؛ إبراهيم عبد الهادى محمد ,

 م . 7111الجامعية , االسكندرية , 

  7, ط سيكلوجية الفريق الرياضى؛  أحمد أمين فوزى وطارق محمد بدرالدين ,

 م . 7117دار الفكر العربى , القاهرة , 

 مركز  7, ط الحديث فى اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة  ؛ جمال محمد علي ,

 م   7111الكتاب للنشر , 

  ادارة الهيئات الرياضية , النظريات الحديثة وتطبيقاتها ؛عبد الحميد عليسمير  ,

 . 7222منشأه المعارف , اإلسكندرية , 

 مدخل االختبارات والمقاييس فى التربية الرياضية؛ عادل عبد الحميد حيدر  ,

 م .   7117ملتقى الفكر , االسكندرية , 

  7, ط ضية بين النظرية والتطبيقالبرامج فى التربية الريا؛ عبد الحميد شرف 

 م .7117مركز الكتاب للنشر , القاهرة 
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 منظور حديث فى اإلدارة الرياضية؛ محمد عبد العزيز سالمة وسمير عبد الحميد 

                                                           م .           7111, ماهى للنشر ,  7, ط

  )عمان , دار البحث العلمي مفهومه وأدائه وأساليبه؛ ذوقان عبيدات) وآخرون( :

 ( 7112,  7الفكر , ط

  جامعة  7, ط  موضوعات مختارة في التنظيم واالدارةنبيل محمود شاكر ؛ (

 (. 7171ديالى , المطبعة المركزية , 

  دليل البحاث لكتابة االبحاث في نوري ابراهيم الشوك و رافع صالح فتحي ؛
 (7112: )بغداد )ب.م(, الرياضيةالتربية 
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