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ملخص البحث:
(دور خرٌجً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً تحسٌن األداء اإلداري فً االتحادات الرٌاضٌة)
د /حسين صالح جعيم  ،د /نجيب صالح جعيم
تعد الرٌاضة نشاطا ً راقٌا ً له وظٌفٌة االجتماعٌة ودورة الثقافً فً تشكٌل تراث األمم
والمجتمعات كما أن له عمقه التارٌخً كنظام اجتماعً استمد قوته من حاجات المجتمعات إلٌة
فً تسٌٌر أعمال االتحادات واألندٌة والمؤسسات الرٌاضٌة حٌث ٌلعب خرٌجو التربٌة الرٌاضٌة
دوراً أساسٌا وفعاالً فً توجٌه النشاط الرٌاضً واإلداري فً كل بلد من بلدان العالم المختلفة
حٌث تتمتع هذه الشرٌحة المهمة لثقافة رٌاضٌة متخصصة ترفع الحركة الرٌاضٌة فً بلدانها
نحو األمام من خالل قٌادتها لالتحادات واألندٌة الرٌاضٌة وما ٌترتب علٌهم من مسئولٌة فً
هــــــــذا المجـــــــال حٌث هدفت الدراسة التعرف إلى:
المهام اإلدارٌة التً تقع على عاتق خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة فً العمل اإلداري
باالتحادات الرٌاضٌة  ،وكذا التعرف على وجهة نظر القٌادات الرٌاضٌة فً مدى استٌعاب
خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة للعمل فً االتحادات والهٌئات الرٌاضٌة الشبابٌة كما هدفت الى حث
خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة على العمل وفق تخصصاتهم الرٌاضٌة من خالل تعرٌفهم بأهمٌة
العمل اإلداري التخصصً وهذا من خالل عٌنة عشوائٌة وعددها (  ) 60عضوا من أعضاء
االتحادات الرٌاضٌة كونهم من عاٌشوا العمل اإلداري والفنً وقٌامهم بتقٌٌم الموظفٌن لدٌهم من
خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة ،استخدم الباحثان المنهج الوصفً لمالئمته وطبٌعة الدراسة كما
استخدم الباحثان االستبٌان كأداة لجمع البٌانات  ،ولغرض المعالجات اإلحصائٌة فقد استخدم
الباحثان المتوسطات الحسابٌة والتكرارات والنسب المئوٌة.وقد توصل الباحثان إلى أهم النتائج
نلخصها فً التالً :االتحادات الرٌاضٌة ال تعمل بمسئولٌة كاملة فٌما ٌخص االستفادة من
الكوادر المؤهلة فً المجال الرٌاضً من خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة  .وكذا أن لخرٌجً التربٌة
الرٌاضٌة تأثٌر فعال داخل االتحادات الرٌاضٌة فً تطوٌر العمل اإلداري فً االتحادات متى ما
أتٌحت لهم الفرصة فً تنفٌذ مهام داخل هذه االتحادات .

 1ـ : 1مقدمة وأهمية البحث:
تعد الرٌاضة نشاطا ً راقٌا ً له وظٌفٌة االجتماعٌة ودورة الثقافً فً تشكٌل تراث األمم
والمجتمعات كما أن له عمقه التارٌخً كنظام اجتماعً استمد قوته من حاجات المجتمعات إلٌة
فً تسٌٌر أعمال االتحادات واألندٌة والمؤسسات الرٌاضٌة حٌث ٌلعب خرٌجو التربٌة الرٌاضٌة
دوراً أساسٌا وفعاالً فً توجٌه النشاط الرٌاضً واإلداري فً كل بلد من بلدان العالم المختلفة
حٌث تتمتع هذه الشرٌحة المهمة لثقافة رٌاضٌة متخصصة ترفع الحركة الرٌاضٌة فً بلدانها
نحو األمام من خالل قٌادتها لالتحادات واألندٌة الرٌاضٌة وما ٌترتب علٌهم من مسئولٌة فً
هــــــــذا المجـــــــال)3 :11( .
وفً بحثنا هذا نحاول دراسة المهام الملقاة على عاتق خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة تجاه
االتحادات واألندٌة والمؤسسات الرٌاضٌة فً تحسٌن األداء اإلداري داخلها لما ٌعود على هذه
االتحادات بالتطور إلى األفضل ومن المعروف أن القٌام بأي عمل أو نشاط والسعً نحو تحقٌق
الهدف منه .
والوصول إلى النتائج المطلوبة بأقصى كفاءة ٌتطلب إدارة جٌدة ومتخصصة فقد كان
سائدا إلى عصر غٌر بعٌد وال زال فً بعض االتحادات واألندٌة إلى أن مهمة الخرٌج هً
إعطاء التمارٌن الرٌاضٌة سوا ًء فً الفرق أو فً المدارس أو غٌرها .
أما فً الوقت الحاضر فان األغلبٌة العظمى ٌؤمنون بالتخصص ومدى تطوٌر العمل
داخل االتحادات من خالل المتخصصٌن فً المجال الرٌاضً بما ٌساعد على الوصول إلى
أعلى مستوٌات االنجاز فً المجال الرٌاضً من خالل اإلدارة الصحٌحة حٌث تحتاج إلى أن
ٌمتلك اإلداري عدة خصائص وصفات من العلوم اإلنسانٌة مثالً كعلم النفس  ،وعلم االجتماع
الرٌاضً المهم فٌها اإلدارة والتنظٌم والقٌادة إضافتا إلى العلوم التطبٌقٌة والصحٌة التً نجدها
كلها ضمن مقررات كلٌات ومعاهد التربٌة الرٌاضٌة وبات لزاما ً على الخرٌج أن ٌكون قادراً
على االبتكار واإلبداع واالستجابة الفورٌة والسرعة المناسبة فً اتخاذ القرارات للمواقف
المتغٌرة التً تفرضها ظروف العمل اإلداري وفً اآلونة األخٌرة فقد أطلق على القٌادة
الرٌاضة واإلدارٌة باسم القٌادة الفنٌة لما ٌقوم به هؤالء الخرٌجٌن من مهام إدارٌة وفنٌة إذا
أوكلت لهم بعض المهام اإلدارٌة داخل االتحادات واألندٌة والمؤسسات الرٌاضٌة  .وقد اتفق
الباحثون انه فً حالة وجود وتوفٌر إدارة رٌاضٌة متخصصة فً كل االتحادات الرٌاضٌة على
كفاءة عالٌة فً العمل فإن الرٌاضة سترقى رقٌا ً غٌر عادي إلى األفضل  ،فٌجب على المسئولٌن

فً االتحادات واألندٌة أن ٌعملوا على استقطاب خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة لما لهم من أهمٌة
بالغة فً تطوٌر العمل اإلداري ألنهم متخصصٌن وقادرٌن على تحمل المسئولٌة  ،حٌث تكمن
األهمٌة البالغة فً األداء اإلداري هو توفٌر متخصصٌن فً أي مجال سوا ًء فً المجال
الرٌاضً أو غٌره من المجاالت مما ٌساعد على تطوٌر العمل إلى األفضل .
 1ـ  : 2مشكلة البحث:
من خالل عملنا كمدرسٌن فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وعالقتنا المستمرة بنشاطات
االتحادات الرٌاضٌة كمشاركٌن فً تنظٌم المنافسات أو فً التحكٌم الحظنا عدم استٌعاب كامل
بأهمٌة وجود متخصصٌن رٌاضٌٌن من خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة داخل هذه االتحادات وقد وجد
الباحثان صعوبة فً االلتقاء بأعضاء االتحادات من خالل استطالعهم وأخذ آرائهم عن دور
خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة فً تحســــٌن األداء اإلداري باالتحادات الرٌاضٌـــــة ) 8 : 1 ( .
حٌث الحظ الباحثان أنه من خالل القٌام بهذا البحث الذي ٌعتبر بحثا ً مهما ً بالنسبة للعمل
اإلداري بشكل عام والعمل اإلداري فً المجال الرٌاضً بشكل خاص  .إن مشكلة البحث باتت
واضحة من خالل النزول إلى االتحادات حٌث اتضح وجود صعوبات كثٌرة لمدى استٌعاب
الخرٌجٌن فً العمل اإلداري داخل االتحادات سواء فً التوظٌف أو فً التعاقد معهم ولم تتضح
لهم أسباب هذه السلبٌات فً عدم االستفادة من الخرٌجٌن ومن هو المسئول عن هذه المشكلة
وعدم إدراك وفهم دورهم األساسً فً االتحادات.
 1ـ : 3أهداف البحث :
 .1التعرف على المهام اإلدارٌة التً تقع على عاتق خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة فً العمل
اإلداري باالتحادات الرٌاضٌة .
 .2التعرف على وجهة نظر القٌادات الرٌاضٌة فً مدى استٌعاب خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة
للعمل فً االتحادات والهٌئات الرٌاضٌة الشبابٌة .
 .3حث خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة على العمل وفق تخصصاتهم الرٌاضٌة من خالل
تعرٌفهم بأهمٌة العمل اإلداري التخصصً .

1ـ : 4التساؤالت :
 .1ما هً المهام اإلدارٌة التً تقع على عاتق خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة خالل القٌام بمهام
داخل االتحادات الرٌاضٌة ؟
 .2ما هً وجهات نظر القٌادات الرٌاضٌة فً مدى استٌعاب خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة فً
االتحادات والهٌئات الشبابٌة والرٌاضٌة ؟
 .3ما مدى قٌام خرٌجً التربٌة الرٌاضة بالعمل وفق تخصصاتهم اإلدارٌة والرٌاضٌة ؟
 1ـ : 5مصطلحات البحث :
ـ اإلدارة :
هً التنبؤ والتخطٌط والتنظٌم وإصدار األوامر والتنسٌق والرقابة .
ـ دور الخرٌجٌن :
دور ٌعنً المهام واألعمال التً تقع على عاتق الخرٌجٌن فً االتحادات الرٌاضٌة.
ـ تحسٌن األداء :
حسن الشًء أي جملة  /وهو التطوٌر واالرتقاء من حالة إلى حالة أفضل .
ـ خرٌجً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة :
المقصود بهم هم جمٌع الخرٌجٌن الذٌن حصلوا على شهادة البكالورٌوس فً التربٌة الرٌاضٌة
وٌعملون باالتحادات الرٌاضٌة ) 27 : 7 ( .
1/2الجانب النظري:
 1/1/2تعريف اإلدارة :
ال ٌوجد اتفاق صرٌح وواضح بٌن الخبراء والباحثٌن اإلدارٌٌن حول تعرٌف شامل لها،
فمنهم من عرف اإلدارة على أنها عملٌة تجمٌع الموارد واإلمكانات النادرة ،ومنهم من عرفها
على أنها نشاط تطبٌق األهداف والقواعد بواسطة المسولٌن وإعداد وتبوٌب للمعلومات وذلك
بهدف خدمة الجمهور)8:3(.
 2/1 / 2اإلدارة في المجال الرياضي :
إن الحركة الرٌاضٌة تمثل أالن جزء هاما من اهتمامات الحكومات فً ظل دول العالم
المتقدم والنامً لما تلعبه الرٌاضة من دور فعال وحٌوي على المستوى الوطنً والمستوى
الدولً فً مختلف األصعدة السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة  ،وفً الدول المتقدمة

أصبحت الرٌاضة صناعة تعتمد على األسلوب العلمً والتكنولوجٌا الحدٌثة وللتأكٌد على أهمٌة
هذه الصناعة فقد اهتم العالم بالكفاءة العلمٌة اإلدارٌة) 22 : 3 ( .
3 /1/2القائد اإلداري:
القائد اإلداري هو ذلك الفرد الذي ٌشغل مركزا من المراكز ذات المسئولٌة فً التنظٌم
ٌمارس من خالله دورا اجتماعٌا ٌؤثر على جماعة من األفراد  ،ومحور عمل اإلداري هو
اتخاذ القرارات وذلك فً حد ذاته ٌعنً تحوٌل خطط وبرامج وأهداف المؤسسة إلى مجموعة
من التصرفات تتعلق باستخدام اإلداري لإلمكانات المتاحة بشرٌة كانت أو مادٌة  ,وفً هذا
العمل ٌقوم اإلداري بوظائف اإلدارة جمٌعها  ,تخطٌط وتنظٌم وتوجٌه ورقابه)36 :11 (.
 4 /1/ 2سمات القائد الرياضي:
فً ضوء العدٌد من الدراسات السابقة تم التوصل إلى السمات الشخصٌة التالٌة للقائد
الرٌاضً:
ــ الثبات االنفعالً:
ــ التناغم الوجدانً والتعاطف:
ــ الثقة بالنفس:
 5 /1/ 2وظائف القائد اإلداري في المجال الرياضي:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2/ 2الدراسات السابقة :
 1 / 2 / 2دراسةةة أسةةامة كامةةل راتةةب 1982م اشةةتملت الدراسةةة علةةى أهةةداف أهمهةةا دراسةةة
اتجاهات تالمٌذ المرحلة الثانوٌة نحو النشاط الرٌاضً حٌةث اسةتخدم مقٌةاس كٌتةون لالتجاهةات
نحو النشاط الرٌاضً و قام بتطبٌقه على عٌنة قوامها ( )666تلمٌذاً من تالمٌذ المرحلة الثانوٌةة
فً محافظة الجٌزة وكان من أهم النتائج التً أسفرت عنها الدراسةة أنةه توجةد اتجاهةات إٌجابٌةة
نحو النشاط الرٌاضةً كخبةرة اجتماعٌةة لةدى تالمٌةذ الصةف األول بدرجةة تزٌةد عةن بقٌةة أفةراد
العٌنة وأن تالمٌذ الصف الثانً والثالث أبدوا أكثر اٌجابٌة نحو النشاط الرٌاضً للحصة واللٌاقة
البدنٌة ونخفض التوتر والتفوق الرٌاضً .
 2 /2 / 2دراسة سٌمون  1970م هةدفت الدراسةة إلةى التعةرف علةى االتجاهةات الرٌاضةٌة مةن
طالب الجامعة نحو النشةاط الرٌاضةً واسةتخدم الباحةث مقٌةاس كٌتةون لالتجاهةات نحةو النشةاط
الرٌاضً وقد تم تطبٌق البحث على عٌنةة قوامهةا  83رٌاضةٌا ً مةن طلبةة جامعةة سةتٌفن أوسةتٌن
ومن أهم النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة -:
احتلةةت االتجاهةةات نحةةو النشةةاط الرٌاضةةً للتفةةوق الرٌاضةةً وخفةةض التةةوتر المرتبةةة
األولى بالنسبة ألفراد عٌنة البحث ثم ٌتبع بعد ذلك الصحة واللٌاقة والخبرة االجتماعٌة .
 3 /2 / 2الدراسة األولى ( 2002م ) بعنةةةوان (( تقةةةوٌم العمةةةل اإلداري بمشةةةروع البةةةراعم
واكتشاف الموهوبٌن باالتحاد المصري لكرة القدم ))
وقد هدفت الرسالة إلى تقوٌم العمل اإلداري بمشروع البراعم واكتشةاف مةن الموهةوبٌن
خالل ما تم تنفٌذه من التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة واعتمدت الدراسة وكانةت العٌنةة 70
مدربا ً وإدارٌا ً  :أخصائً عالج طبٌعةً بالطرٌقةة العشةوائٌة مةن بةٌن مةدارس كةرة القةدم األندٌةة
ومراكز الشباب بالقاهرة الكبرى .
تمت الدراسة بالمنهج الوصفً باستخدام األسلوب المسحً
وقد توصلت إلى النتائج التالٌة :
أهداف مشروع البةراعم واكتشةاف الموهةوبٌن تحتةاج إلةى إعةادة صةٌاغة وكةذلك تحتةاج
الهٌكةةل التنظٌمةةً لمشةةروع البةةراعم واكتشةةاف الموهةةوبٌن ٌحتةةاج إلةةى تعةةدٌل وٌجةةب االسترشةةاد
بالهٌكل التنظٌمً لالتحادات الدول المتقدمة فً هذا المجال .
ال ٌوجد اتصال بٌن جمٌع المناصب اإلدارٌة بالمشروع
وجود قصور فً أسالٌب التقوٌم المستخدمة وعدم استخدام قٌاس األداء .

 4 /2 /2الدراسة الثانٌة ( 1981م)
بعنوان تقوٌم الوظائف اإلدارٌة لمراكةز تةدرٌب الناشةئٌن وهةً دراسةة فةً إعةداد جمةال
الةةدٌن علةةً العةةدوي  ،هةةدفت الدراسةةة تقةةوٌم نجةةاي االتحةةادات الرٌاضةةٌة فةةً القٌةةام بالوظةةائف
اإلدارٌة لمركز تدرٌب الناشئٌن التابعةة لهةا واعتمةدت المةنهج الوصةفً للدراسةات المسةحٌة وقةد
استخدمت استمارة استبٌانٌه والمالحظة والمقابلة الشخصٌة كأدوات فً جمع المعلومةات وكانةت
العٌنة  16فرداً فً اتحاد المصارعة وكذلك  20فرداً من اتحاد كرة القدم .
وقد توصلت إلى النتائج التالٌة ال ٌمكن إجراء عنصر الرقابة على مدى ما تحققه االتحادات كمةا
ال ٌمكن قٌاس أهدافها وكذلك عدم توافر األدوات الالزمة للتدرٌب واالختبارات والقٌاس .
 1 / 3المنهج المتبع :
من المعروف أن البحث ٌبدأ بمشكلة وأن طبٌعة المشكلة واألسئلة التً نشٌرها تتحكم
فً منهج البحث وأدواته المناسبة لذا  ،أستخدم الباحثون المنهج الوصفً المسحً كأحد الطرق
المناسبة لطبٌعة هذا البحث حٌث أن هذه الطرٌقة تقوم بتحدٌد الوصف الحالً .
 2 / 3مجاالت البحث:
 1 / 2 / 3المجال الزمنً
بدأنا فً عمل البحث بتارٌخ 2010 / 3 / 6م وحتى تارٌخ 2010 / 5 / 25م
 2 / 2 / 3المجال المكانً كان البحث مٌدانً فً االتحادات الرٌاضٌة وفً كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة من خالل االطالع والدراسة للكتب والمراجع التً تخص هذا المجال .
 3 / 3مجتمع وعينة البحث:
تمثل عٌنة البحث األصلٌة عٌنة عشوائٌة وعددها (  ) 60عضوا من أعضاء االتحادات
الرٌاضٌة كونهم من عاٌشوا العمل اإلداري والفنً وقٌامهم بتقٌٌم الموظفٌن لدٌهم من خرٌجً
التربٌة الرٌاضٌة .
 4 / 3أدوات جمع البيانات:
 1 / 4 / 3استمارة االستبٌان
مكونة من (  ) 32عبارة موجة ألعضاء االتحادات وكان محور الدراسة األداء
اإلداري لخرٌجً التربٌة الرٌاضٌة حٌث كانت االستمارة مغلقة وبمقٌاس ثنائً (نعم) ( ،ال)
 5 / 3المعالجة اإلحصائية:
أستخدم الباحثان الجدول التكراري والنسبة المئوٌة لتحلٌل االستمارة .

 4ـ  1عروض ومناقشة نتائج االستبيانات النهائية الموزعة ألعضاء االتحادات
السؤال األول /هل لخرٌجً التربٌة الرٌاضٌة دوراً فً تحسٌن األداء اإلداري ؟
جدول رقم ()1
اإلجابات

نعم

ال

المجموع

التكرار

45

9

54

النسبة

83.33

16.67

%100

تحلٌل ومناقشة :
ٌتضح من خالل النتائج المبٌنة فً الجدول السابق بأن األغلبٌة العظمى اتفقوا على أن الخرٌجٌن
لهم دوراً مهما ً على تحسٌن األداء اإلداري داخل االتحادات  ،نالحظ االهتمام الكبٌر من قبل
أعضاء االتحادات حٌث بلغت النسبة  % 83.33الذي أجابوا بنعم أي انه البد من تحسٌن األداء
اإلداري داخل هذه االتحادات لهؤالء الخرٌجٌن والحظ اآلخرون بنسبة ضئٌلة جداً وهً
 % 16.67الذي أجابوا بال بأن لٌس لخرٌجً التربٌة الرٌاضٌة أي دور لتحسٌن األداء اإلداري
داخل االتحادات .
السؤال الثانً  /هل لدٌهم مقترحات لتطوٌر العمل داخل اتحادكم ؟
جدول رقم ()2
اإلجابات

نعم

ال

المجموع

التكرار

47

7

54

النسبة

87.03

12.97

%100

تحلٌل ومناقشة :
ٌتضح لنا من خالل النتائج المبٌنة على الجدول السابق بأن هناك فرق فً عمل االتحادات من
خالل التقٌٌم لهذا السؤال فً وضع مقترحات من قبل خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة بتطوٌر العمل
فأن األغلبٌة بنسبة  % 87.03اتفقوا بأن الخرٌجٌن ٌقدموا مقترحات مهمة لتطوٌر العمل داخل
هذه االتحادات والذٌن لم ٌوافقوا وأجابوا بال كانت النسبة  % 12.97وقالوا بأن الخرٌجٌن لٌس
لهم أي مقترحات وضعوها أو قدموها لهم داخل االتحادات .

السؤال الثالث  /هل ٌشاركوا فً تنظٌم الدورات واأللعاب الرٌاضٌة فً اتحادكم ؟
جدول رقم ()3
اإلجابات

نعم

ال

المجموع

التكرار

42

12

54

النسبة

77.78

22.22

%100

تحلٌل ومناقشة :
نالحظ من الجدول السابق أنه ٌوجد تفاوت فً النسب باإلجابة بنعم أو بال فأن الذٌن أجابوا بنعم
بلغت نسبتهم  % 77.78أي أن الخرٌجٌن ٌشاركون فً تنظٌم الدورات واأللعاب الرٌاضٌة
بشكل اٌجابً وممتاز ألنهم متخصصٌن بعملهم وقادرٌن على تنظٌم هذه الدورات  ،والذي
أجابوا بال بلغت نسبتهم  % 22.22وقالوا بأنه ال ٌوجد موظفٌن لدٌهم من هؤالء الخرٌجٌن.
السؤال الرابع  /هل إسهاماتهم اإلدارٌة مهمة بالنسبة لتطوٌر العمل اإلداري ؟
جدول رقم ()4
اإلجابات

نعم

ال

المجموع

التكرار

43

11

54

النسبة

79.63

20.37

%100

تحلٌل ومناقشة :
ٌتضح لنا من خالل النتائج المبٌنة على الجدول السابق بأن بعض أعضاء االتحادات اتفقوا بأن
الدور أو اإلسهامات التً ٌقدمها الخرٌجٌن العاملٌن لدٌهم تسهم فً تطوٌر العمل اإلداري داخل
هذه االتحادات بنسبة  % 79.63الذٌن وافقوا على اإلجابة بنعم  ،ونالحظ أن النسبة األخرى
 % 20.37تشٌر إلى عدم تقدٌم أي إسهامات إدارٌة من الخرٌجٌن إلى االتحادات .

السؤال الحادي عشر  /هل إمكانٌاتهم مناسبة للعمل داخل اتحادكم ؟
جدول رقم ()11
اإلجابات

نعم

ال

المجموع

التكرار

44

10

54

النسبة

81.48

18.52

%100

تحلٌل ومناقشة :
ٌتضح لنا من خالل النتائج المبٌنة على الجدول السابق بأن الخرٌجٌن لهم إمكانٌات مناسبة للعمل
داخل االتحادات كما اتضح أن قٌادات االتحادات التعتمد أي مرتبات أو حوافز لهم داخل
االتحادات ولكن هناك تقبل من االتحادات انه من المفترض أن ٌكون لهؤالء الخرٌجٌن
مخصصات أخرى وأعمال مناسبة لهم كونهم متخصصٌن ولهم القدرة فً تطوٌر عملهم إلى
األفضل.
السؤال الثالث عشر  /هل ٌحترمون مهنتهم اإلدارٌة من وجهة نظرك ؟
جدول رقم ()13
اإلجابات

نعم

ال

المجموع

التكرار

43

11

54

النسبة

79.63

20.37

%100

تحلٌل ومناقشة :
ٌتضح لنا من خالل النتائج المبٌنة على الجدول السابق بأن الخرٌجٌن ٌحترمون مهنتهم بشكل
كبٌر وذلك وفقا ً للنسبة التً أعطاها أعضاء االتحاد باإلجابة (بنعم) ونالحظ أن الخرٌجٌن تعلموا
من خالل مدة الدراسة أسالٌب التعامل مع اآلخرٌن داخل العمل واحترام المهام التً تلقى على
عاتقهم  ،والذٌن أجابوا (بال) قالوا أنه ال ٌوجد أي احترام داخل العمل بشكل إٌجابً من قبل
الخرٌجٌن .

السؤال السادس عشر  /هل ٌمتلكون القدر الكافً من الثقة بالنفس أثناء العمل اإلداري ؟
جدول رقم ()16
اإلجابات

نعم

ال

المجموع

التكرار

40

14

54

النسبة

74.07

25.93

%100

تحلٌل ومناقشة :
ٌتضح لنا من خالل النتائج المبٌنة على الجدول السابق بأن أعضاء االتحادات أجابوا بالنسبة
الكبٌرة بنعم وشرحوا لنا أن الموظفٌن من هؤالء الخرٌجٌن ٌمتازون بالثقة العالٌة بالنفس والحظ
الباحثا ن أنه البد أن ٌمتلكون الثقة بالنفس وذلك بأن الخرٌجٌن تعلموا خالل مدة دراستهم عن
علوم النفس وكٌفٌة التصرف فً المواقف الصعبة أثناء العمل المٌدانً أو اإلداري على حد
سواء .
السؤال الثامن عشر  /هل ٌهتم االتحاد بتوفٌر موظفٌن متخصصٌن لإلدارة الرٌاضٌة ؟
جدول رقم ()18
اإلجابات

نعم

ال

المجموع

التكرار

34

20

54

النسبة

62.97

37.03

%100

تحلٌل ومناقشة :
ٌتضح لنا من خالل النتائج المبٌنة على الجدول السابق بأن االتحادات تحرص على توفٌر
موظفٌن متخصصٌن ولكن المشكلة تكمن فً توفٌر الدعم الالزم لهؤالء المتخصصٌن والقلة
اآلخرون من أعضاء االتحادات ٌقولون أن بعض القٌادات من أعضاء االتحادات ال تهتم
بالجانب اإلداري بأي شكل من األشكال .

السؤال السابع والعشرون  /هل ٌسهم خرٌجً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً تشكٌل اللجان اإلدارٌة
المنفذة للبطوالت واألنشطة الرٌاضٌة ؟
جدول رقم ()27
اإلجابات

نعم

ال

المجموع

التكرار

36

18

54

النسبة

66.67

33.33

%100

تحلٌل ومناقشة :
ٌتضح لنا من خالل النتائج المبٌنة على الجدول السابق بأن الذٌن قالوا أن الخرٌجٌن ٌسهموا فً
تشكٌل اللجان اإلدارٌة المنفذة للبطوالت واألنشطة الخاصة باالتحادات ٌتفقون بنسبة كبٌرة
وأوضح لنا أعضاء االتحادات أن الخرٌجٌن لهم دور فعال فً تشكٌل هذه اللجان بشكل إٌجابً
واآلخرون ٌتفقوا على أن الخرٌجٌن لم ٌسهموا فً تشكٌل لجان اإلدارة المنفذة للبطوالت
والمنافسات وذلك للصعوبات التً ٌواجهها خرٌجً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً العمل اإلداري .
السؤال الواحد والثالثون  /هل لكم تصور مستقبلً لعمل مناسب لخرٌجً كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة؟
جدول رقم ()31
اإلجابات

نعم

ال

المجموع

التكرار

45

9

54

النسبة

83.33

16.67

%100

تحلٌل ومناقشة :
ٌتضح لنا من خالل النتائج المبٌنة على الجدول السابق بأنه ٌوجد عمل مناسب لهؤالء الخرٌجٌن
وذلك متى ما وضعت لهم الجهات المعنٌة لهؤالء الخرٌجٌن عٌن االعتبار ووضعتهم بالمكان
المناسب لهم فأنهم سٌرقون فً المستقبل وسٌكون لهم مشاركة إٌجابٌة فً العمل وتطوٌر العمل
إلى األفضل والذٌن أجابوا بال قالوا أنهم ال ٌستبعدون أن ٌكون للخرٌجٌن عمل مناسب ولكنهم
ٌالحظوا الصعوبات التً ستواجههم بالمٌدان سوا ًء من االتحادات أو غٌرها .

 /5استنتاجات وتوصيات البحث :
 1 /5استنتاجات البحث :
 )1تبٌن من خالل الدراسة أن االتحادات الرٌاضٌة ال تعمل بمسئولٌة كاملة فٌما ٌخص
الستفادة من الكوادر المؤهلة فً المجال الرٌاضً من خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة .
 )2أظهرت الدراسة من خالل النتائج المبٌنة فً استمارة االستبٌان أن لخرٌجً التربٌة
الرٌاضٌة تأثٌر فعال داخل االتحادات الرٌاضٌة فً تطوٌر العمل اإلداري فً
االتحادات متى ما أتٌحت لهم الفرصة فً شغل وظائف داخل هذه االتحادات .
 )3توصلت الدراسة من خالل النتائج المتحصل علٌها أن خرٌجٌن التربٌة الرٌاضٌة
ساهموا وبشكل فعلً فً وضع الخطط والبرامج المناسبة داخل االتحادات لتطوٌر
العمل .
 )4تبٌن الدراسة إلى أن من متطلبات العمل الصحٌح واإلدارة الصحٌحة االٌجابٌة تكمن فً
دقة واٌجابٌة العمل داخل االتحادات وذلك من خالل النتائج ألمبٌنه فً الدراسة حٌث
اتفق أعضاء االتحادات فً دقة واٌجابٌة عمل خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة .
ٌ )5تضح من خالل الدراسة أن االتحادات ال تهتم بمشاكل موظفٌهم سوا ًء من خرٌجً
التربٌة الرٌاضٌة أو غٌرهم.
 2 / 5التوصيات:
 )1نوصً بإدارة مثالٌة لالتحادات الرٌاضٌة من أبناء التربٌة الرٌاضٌة الواعٌٌن
باحتٌاجات اإلدارة ومتطلباتها والهدف منها للسعً من اجل تطوٌر الرٌاضة محلٌا
عربٌا وإقلٌمٌا ودولٌا .
 )2استغالل الموارد البشرٌة من خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة فً وضعهم فً المكان المناسب
واالستغالل األمثل من اجل تطوٌر العمل اإلداري داخل هذه االتحادات .
 )3المراجعة أول بأول من مدى تحقٌق األهداف واالنجازات من قبل المسئولٌن عن تسٌٌر
األنشطة والمسابقات داخل االتحادات وتقٌٌمهم من قبل المتخصصٌن فً هذا المجال
من خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة .
 )4احترام المهنة من قبل خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة والعمل بروي الشاب الطامح إلى
األفضل والسٌر قدما ً إلى تطوٌر العمل اإلداري والرٌاضٌة داخل االتحادات .
 )5نوصً بتنفٌذ الخطط والمقترحات والبرامج التً ٌقدمها خرٌجً التربٌة الرٌاضٌة
والعمل بها لجمٌع االتحادات الرٌاضٌة دون تمٌٌز .
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