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دور اإلدارة االستـراتيجية في تـرقية األداء باالتحادات الرياضية 
باململكة العربية السعودية  )اتحاد كرة القدم واتحاد الفروسية(

د. مؤنس أسعد مسلط شجاع

 املديـر التنفيذي للقفاري للزيوت البتـرولية 
 مؤلف وكاتب مشارك 

 بعدة صحف باإلدارة الرياضية
اململكة العربية السعودية

امللخص 1

تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي تحديــد مســتوى تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية باالتحــادات الرياضيــة ودور ذلــك علــى تـــرقية 
إلــى  الدراســة  زمنيــة محــددة. وهدفــت  فتـــرة  خــال  الســعودية  العربيــة  باململكــة  الفنــي واإلداري  الرياضيــة  االتحــادات  أداء 
دراســة الوضــع الحالــي للرياضــة الســعودية مــن خــال دراســة دور تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية أو أحــد مكوناتهــا علــى أداء 
االتحادات الرياضية موضوع الدراسة سواء أكان أداء فني ريا�ضي كالحصول على بطوالت أو أداء مالي كتحقيق دخل مادي 
لاتحــادات ومــا إلــى ذلــك. وتكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة فــي كونهــا تعتبـــر إضافــة علميــة فــي مجــال أبحــاث اإلدارة الرياضيــة، 

ويمكــن االســتفادة مــن نتائجهــا فــي توجيــه وتطويـــر العمــل اإلداري فــي املنظومــة الرياضيــة.

وافتـــرضت الدراسة فرضيات منها: ال توجد فروق ذات داللة معنوية بيـــن تطبيق اإلدارة االستـــراتيجية وتطويـــر األداء 
الفنــي واإلداري باالتحــادات الرياضيــة، وال توجــد فــروق ذات داللــة معنويــة بيـــن وضــع االستـــراتيجية علــى املســتوى الوظيفــي 
املطبقــة فــي االتحــادات الرياضيــة، وال توجــد فــروق ذات داللــة معنويــة بيـــن صياغــة االستـــراتيجية ومتطلبــات التنفيــذ الفعــال 

الستـــراتيجيات األداء باالتحــادات الرياضيــة. 

اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي بخطواتــه وإجراءاتــه املختصــة منهــا الدراســات املســحية ملائمتهــا ملوضــوع البحــث وقــد 
اســتخدم الباحــث التقنيــة الحديثــة فــي ذلــك عبـــر موقــع )www.surveymonkey.com( علــى الشــبكة العنكبوتيــة املختــص 
فــي تصميــم وتنفيــذ االســتبيانات البحثيــة وجمــع وتـــرتيب النتائــج باإلضافــة إلــى املقابــات املباشــرة. وأظهــرت نتائــج الدراســة 
أنــه توجــد فــروق ذات دالئــل معنويــة بيـــن دور اإلدارة االستـــراتيجية وتطويـــر األداء الفنــي واإلداري باالتحــادات الرياضيــة 

الســعودية موضــوع الدراســة.

الكلمات املفتاحية: اإلدارة، التخطيط، استـراتيجيات األعمال، إدارة رياضية، التخطيط االستـراتيجي، إدارة األعمال.

املقدمة
نشــهد فــي أيامنــا الحاليــة بعصــر العوملــة واالنفتــاح اإلعامــي تقدًمــا كبيـــًرا فــي مفهــوم الرياضــة بشــكل عــام وكــرة القــدم 
والفروسية بشكل خاص، فقد تحولت الرياضة من املفهوم السابق القائم على الهواية وممارستها في أوقات الفراغ كممارسة 
لعبــة كــرة القــدم وركــوب الخيــل، إلــى املفهــوم االحتـــرافي للرياضــة، فاملتتبــع ملــا تــم فــي دول أوروبــا وأمريــكا خــال األعــوام املاضيــة 
وكيفيــة بنــاء تلــك الــدول وإدارتهــا لصناعــة الاعــب الريا�ضــي املحتـــرف ليــس فــي لعبــة واحــدة فحســب بــل فــي جميــع األلعــاب، 
يجــد أنهــم قــد وصولــوا إلــى تلــك النجاحــات والتقــدم والرقــي فــي ممارســة األلعــاب مــن خــال البنــاء والتخطيــط واإلعــداد الجيــد 
لألكاديميــات الرياضيــة التــي حملــت علــى عاتقهــا مســئولية إعــداد وتأهيــل الاعبيـــن منــذ الصغــر حســب املعاييـــر العلميــة والتــي 
تختلــف مــن رياضــة إلــى أخــرى ومــن شــخص إلــى آخــر ولكنهــا بــكل تأكيــد تسيـــر وفــق وتيـــرة واحــدة محــددة الهــدف وعلــى مســار 
واضــح وجــدول زمنــي، وهــو مــا يتطلــب وجــود استـــراتيجية واضحــة مبنيــة علــى أســس علميــة، فمفهــوم الرياضيــة قــد تطــور 
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تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي تحديــد مســتوى تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية باالتحــادات الرياضيــة ودور ذلــك علــى تـــرقية أداء 
االتحــادات الرياضيــة الفنــي واإلداري باململكــة العربيــة الســعودية خــال فتـــرة زمنيــة محــددة. وهدفــت الدراســة إلــى دراســة الوضــع 
الحالــي للرياضــة الســعودية مــن خــال دراســة دور تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية أو أحــد مكوناتهــا علــى أداء االتحــادات الرياضيــة 
موضــوع الدراســة ســواء أكان أداء فنــي ريا�ضــي كالحصــول علــى بطــوالت أو أداء مالــي كتحقيــق دخــل مــادي لاتحــادات ومــا إلــى ذلــك. 
وتكمــن أهميــة الدراســة الحاليــة فــي كونهــا تعتبـــر إضافــة علميــة فــي مجــال أبحــاث اإلدارة الرياضيــة، ويمكــن االســتفادة مــن نتائجهــا 
فــي توجيــه وتطويـــر العمــل اإلداري فــي املنظومــة الرياضيــة. وافتـــرضت الدراســة فرضيــات منهــا: ال توجــد فــروق ذات داللــة معنويــة 
بيـــن تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية وتطويـــر األداء الفنــي واإلداري باالتحــادات الرياضيــة، وال توجــد فــروق ذات داللــة معنويــة بيـــن 
وضــع االستـــراتيجية علــى املســتوى الوظيفــي املطبقــة فــي االتحــادات الرياضيــة، وال توجــد فــروق ذات داللــة معنويــة بيـــن صياغــة 
االستـــراتيجية ومتطلبــات التنفيــذ الفعــال الستـــراتيجيات األداء باالتحــادات الرياضيــة. أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه توجــد فــروق ذات 

دالئــل معنويــة بيـــن دور اإلدارة االستـــراتيجية وتطويـــر األداء الفنــي واإلداري باالتحــادات الرياضيــة الســعودية موضــوع الدراســة.
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 فقــد أصبحــت الرياضــة 
ً
 وعلــى نطــاق واســع بيـــن الــدول وعلــى مســتوى العالــم أيضــا

ً
بصــورة ممتــازة وبوتيـــرة متســارعة جــدا

مكــون أسا�ضــي وحاجــة ضروريــة للمجتمــع وتخــدم شــريحة كبيـــرة وواســعة منــه بمختلــف فئاتــه العمريــة.

ويشيـــر أحمــد وعبــد الرحمــن،  2011 إلــى أن أســلوب االعتمــاد علــى اإلدارة االستـــراتيجية والــذي تبنتــه معظــم منظمــات 
األعمــال فــي البلــدان املتقدمــة وبعــض البلــدان الســائرة فــي طريــق النمــو كان لــه األثـــر الكبيـــر فــي تفوقهــا وتميـــزها، كمــا إن بعــض 
املنظمــات قــد تنجــح نتيجــة الصدفــة فــي األجــل القصيـــر دون ممارســة جــادة لــإدارة االستـــراتيجية ولكــن فــي األجــل الطويــل ال 

يمكــن أن تبقــى إال املنظمــات التــي تمارســها ممارســة جــادة. 

وكمــا تعــد اإلدارة علًمــا مــن أهــم العلــوم التــي تحتــل مكانــه رفيعــة فــي الــدول املتقدمــة كافــة، بــل وتـــزداد أهميتهــا بـــزيادة 
 االجتماعيــة منهــا، فــاإلدارة أصبحــت دعامــة أساســية وعمليــة 

ً
األعمــال والحاجــات فــي مجــال املناشــط البشــرية وخصوصــا

االقتصاديــة،  األنشــطة  مختلــف  فــي  أهدافهــا  تحقيــق  فــي  اإلداريــة  والكــوادر  واملنضمــات  الهيئــات  عليهــا  تعتمــد  رئيســة 
واالجتماعيــة والعســكرية والتعليميــة والحكوميــة لتشــبع الحاجــات الجماعيــة والفرديــة وتـــزود الجهــد اإلنســاني بالفاعليــة 
الازمــة لتعزيـــز الصنــع والتقــدم االجتماعــي وتحقيــق الرفاهيــة اإلنســانية. مســتندة فــي ذلــك علــى الدعامــات القانونيــة واألســس 

العلميــة والخبـــرات املرتبطــة بالعمــل اإلداري 

وانطاقــا مــن هنــا بــات ممارســة منظماتنــا العامــة والخاصــة ألســلوب اإلدارة االستـــراتيجية بشــكل جــدي ضــرورة ملحــة 
إن أرادت زيــادة قدراتهــا التنافســية وتطويـــر أدائهــا بــل أضحــى الســبيل الوحيــد لبقائهــا واســتمرارها فــي األســواق االقتصاديــة، 
 بعــد تـــزايد االتجــاه نحــو املزيــد مــن االنفتــاح والعوملــة، حيــث إن الحركــة الرياضيــة أصبحــت تمثــل جــزء مهًمــا مــن 

ً
وخصوصــا

 ملا تلعبه الرياضة من دور فعال وحيوي للمجتمع ليس على 
ً
اهتمامات جميع الحكومات في دول العالم املتقدم والنامي، نظرا

املســتوى الوطنــي فحســب، بــل وعلــى املســتوى الدولــي علــى مختلــف األصعــدة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة.

وفــي وقتنــا الحاضــر بالقــرن 21 أصبحــت الرياضــة صناعــة تعتمــد علــى األســلوب العملــي والتكنولوجيــا الحديثــة وللتأكيــد 
علــى أهميــة هــذه الصناعــة فقــد أهتــم العالــم بكفــاءة العمليــة اإلداريــة وخاصــة الجانــب االستـــراتيجي منهــا ملــا لهــا مــن عظيــم 

األثـــر فــي تحقيــق املؤسســات ألهدافهــا.

اإلطار النظري

املصطلحات
، فــي ســبيل - 

ً
التخطيــط االستـــراتيجي: هــو أســلوب تفكيـــر إبداعــي وابتــكاري يدخــل فيــه عامــل التخطيــط والتنفيــذ معــا

تحسيـــن نوعيــة وجــودة املنتــج أو فــي أســلوب خدمــة املســتهلك«)منيف، 1993: 43( .

فــي ذلــك األعضــاء -  بمــا  العربيــة الســعودية  فــي اململكــة  الريا�ضــي الســعودي: هــو أي جهــة محليــة رياضيــة  االتحــاد 
https://mos.gov.sa/ar/sport/sportfederations/Pages/( واألنديــة والفــرق والجمعيــات والجهــات املنتســبة لــه

 .)default.aspx

اللجنــة األوملبيــة العربيــة الســعودية: هــي هيئــة رياضيــة عليــا ذات شــخصية اعتباريــة مســتقلة تـــرعاها الدولــة وتســاعد - 
على تحقيق أهدافها. تأسست 1964، وهي الهيئة الوحيدة التي تمثل اململكة في الدورات اإلقليمية والعربية والقارية 
https://mos.gov.sa/ar/sport/sportfederations/( والدولية واألوملبية بالتعاون مع االتحادات الرياضية الوطنية

.)Pages/default.aspx

عــن -  املســئولة  الحكوميــة  الجهــة  هــي  ســابقا(:  الشــباب  لرعايــة  العامــة  الرئاســة   - الرياضــة  )هيئــة  الرياضــة  وزارة 
رئيــس  أول  1394 هـــ1974م، وكان  عــام  تأسســت  وقــد  الســعودية،  العربيــة  الرياضية باململكــة  األنشــطة  تنظيــم 
لهــا األميـــر عبد هللا الفيصــل بــن عبــد العزيـــز آل ســعود،تحولت بمرســوم ملكــي لــوزارة فــي 25 فبـرايـــر2020، وُعّيــن 

.)https://ar.wikipedia.org/wiki/( لهــا  سعود وزيـــًرا  آل  تـــركي  بــن  العزيـــز  األميـــر عبد 

استعراض الدراسات السابقة
دراسة )مصطفى، 2002(، هدفت الدراسة إلى التعرف على مستويات إملام ومعرفة القيادات اإلدارية في املنشآت السودانية 
على  ذلــك  أثـر  وقــيــاس  األساليب  بهذه  الفعلي  والتطبيق  املمارسة  درجــة  تحديد  االستـراتيجية،  اإلدارة  وأساليب  بمفاهيم 
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تطويـر أداء املنشآت في السودان، هذا إلى جانب الوقوف على نمط وأساليب القيادة اإلدارية باملنشآت السودانية وتحديد 
نوعيتها. استخدم الباحث استمارة االستقصاء كأداة لجمع البيانات واملعلومات، وتم توزيعها على القيادات اإلدارية بعدد 
)428( قائد إداري باملنظمات وملعالجة البيانات اإلحصائية، استخدام الباحث أسلوب اإلحصاء الوصفي خواص البيانات، 
وكذلك أسلوب اإلحصاء التحليلي االختبار فروض البحث، حيث تم استعمال معامل االرتباط الثنائي )بيـرسون( والرتباط 
املتعدد لقياس العاقة بيـن متغيـرات الدراسة، واستخدام تحليل االنحدار كما استخدم تحليل التبايـن والختبار الثنائي 

وتمت معالجة البيانات عن طريق بـرنامج الحزم اإلحصائية.

اإلدارة  وأســاليب  بمفاهيــم  اإلداريــة  القيــادات  ومعرفــة  إملــام  مســتوي  تدنــي  اإلحصائــي  التحليــل  نتائــج  أظهــرت 
االستـــراتيجية، وكذلــك ضعــف املســتوى املتواضــع للقيــادات اإلداريــة مــن املعرفــة بأهميــة تطبيــق أســاليب االستـــراتيجية، 
كمــا أظهــرت وجــود عاقــة ارتباطيــة قويــة موجبــه بيـــن مســتوى اإلملــام واملعرفــة وبيـــن درجــة املمارســة الفعليــة والتطبيــق 
لهــذه األســاليب فــي الواقــع العلمــي. كمــا بينــت النتائــج إن وجــود املمارســات الفعليــة ألســاليب اإلدارة االستـــراتيجية باملنشــآت 
 علــى أداء املنشــآت كمــا أظهــرت الدراســة إن القيــادات اإلداريــة بالســودان ال تـــزال 

ً
 ممــا انعكــس ســلبا

ً
الســودانية ضعيفــة جــدا

.)2002 قنايــة،  التقليدية)أبــو  املمارســات  تطبــق 

2004(، وهدفت الدراسة إلى التعرف على عملية اختيار العمالة واستيعابها باملنظمات واستـراتيجيات  دراسة )املهدي، 
الــقــدرات  تنمية  فــي  االستـراتيجية  اإلدارة  العامليـن، ودور  أداء  تأثيـرها على  ومــدى  اإلنــســانــي،  الحفز  أو  والتحفيـز،  الــدفــع 
 
ً
واضحا  

ً
أثـــــرا والخارجية  الداخلية  البيئية  للمتغيـرات  أن  بحسبان  وأهــدافــهــا  املؤسسة  متطلبات  مــع  يتما�ضى  بما  البشرية 

املنهج  الــدراســة  اتبعت  الكفاية واإلنتاجية.  ثــم مستوى  البشري ومــن  العنصر  أداء وســلــوك  ينعكس على تحديد مستوى 
الوصفي اإلحصائي واالستنباطي والتاريخي.

مــن أهــم نتائــج الدراســة عــدم توافــر مكتــب أو وحــدة لاســتقطاب باملنظمــات الخاصــة وعــدم تطبيــق األســس العلميــة 
تطبيــق  فــي  آراء  مــن  لذلــك  ملــا  وغيـــرها  باملقابلــة   

ً
مــرورا بالوظيفــة  والتعريــف  التقديــم  اســتمارة  بمــلء  للخدمــة  االختيــار  فــي 

استـــراتيجية التنميــة البشــرية وانعكاســها علــى عمليــة زيــادة قــدرات ومهــارات العامــل، عــدم اإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة 
واالكتفــاء بالطلبــات الســابقة املقدمــة للمنظمــة يفقــد املنظمــة فرصــة العثــور علــى موظــف بمؤهــات وقــدرات عاليــة تســاعد 
علــى تطبيــق استـــراتيجية التنميــة البشــرية فــي املــدى الطويــل. وتمثلــت أهــم توصيــات الدراســة فــي ضــرورة دراســة املجتمــع فــي 
مجــال االختيــار للخدمــة باعتبــار أنــه جــزء مكمــل لشــخصية املتقــدم ويعكــس توجهاتــه وقيمــه، أهميــة توقــع نتائــج إيجابيــة 
ومســتوى فّعــال بــدون تهيئــة منــاخ العمــل الداخلــي باملنظمــة ويعتمــد ذلــك علــى توفيـــر اإلمكانــات واألدوات واألســاليب التــي 
تســاعد بشــكل أو بآخــر فــي تنفيــذ سياســات واستـــراتيجيات عمليــة التدريــب وتأهيــل قــدرات العامليـــن بمختلــف تخصصاتهــم. 
واعتمــدت الدراســة علــى نمــوذج يتكــون مــن )متغيـــر مســتقل( توافــر نظــام علــى أســس علميــة إلدارة املــوارد البشــرية و)املتغيـــر 
التابــع( هــو نجــاح إدارة املــوارد البشــرية فــي )مجــال( صناعــي، وتتفــق الدراســة فــي الخــط العــام املســتقل وهــو توافــر إدارة علــى 
أســس علميــة، واملتغيـــر التابــع نجــاح إدارة املــوارد مــع البحــث الحالــي بشــكل عــام، ولكــن ركــزت الدراســة علــى متغيـــر مســتقل 
وحيــد هــو توافــر إدارة علميــة إلدارة املــوارد البشــرية، كمــا ركــزت علــى قيــاس املتغيـــر التابــع بنجــاح اإلدارة نفســها، بينمــا يتميـــز 
البحــث الحالــي بالتـركيـــز علــى منظومــة إدارة املــوارد البشــرية واستـــراتيجيتها ككل ودراســة اثـــر ذلــك علــى الكفــاءة اإلنتاجيــة 
للعامليـــن، التــي تتأثـــر بنجــاح إدارة املــوارد البشــرية فــي القيــام بوظائفهــا الــذي توقفــت عنــده الدراســة، باإلضافــة إلــى االتفــاق فــي 

مجــال التطبيــق كــون الدراســة والبحــث ركــزا علــى املجــال الصناعــي )طــه، 2006(.

دراسة )هرهرة، 2006(، وتناولت هذه الدراسة أثـر تطبيق اإلدارة االستـراتيجية في البنوك في دولة اإلمــارات ومدى تأثيـر 
هذا األسلوب على أداء هذه البنوك وما تلعبه من دور هام في دفع عجلة االقتصاد اإلماراتي وقد هدفت هذه الدراسة إلى 
التعريف بدور اإلدارة االستـراتيجية وأهميتها في مجال البنوك كما استخدم الباحث املنهج الوصفي التاريخي االستقرائي 
 ما يؤدي 

ً
باإلضافة إلى املنهج اإلحصائي في تحليل البيانات وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها ما يلي: إن سوء اإلدارة غالبا

 إفاسها، وذلك يتطلب دراسة السوق وتحليل نقاط القوة والضعف للمنافسيـن وابتكار حلول التي 
ً
إلى تعثـر البنوك وأحيانا

تمنح البنوك ميـزة تنافسية تمكنها من االستمرار في السوق.و تؤثـر الثقافة التنظيمية على سلوك العامليـن، وتساعد على 
جودة العمل وسرعة اإلنجاز وزيادة اإلنتاجية، وتمتص الصراعات في البنك وتؤدي إلى املنافسة الشريفة وتحقق األهداف 
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وتدعم التحفيـز، وتعكس صورة إيجابية عن البنك.و يعتبـر تدريب القيادات العليا في البنوك على اإلدارة االستـراتيجية من 
 في نجاح هذه البنوك وبقائها ضمن دائرة املنافسة.

ً
العوامل الهامة جدا

أما التوصيات فقد توصل الباحث إلى التوصيات التالية:

- تقــوم البنــوك املركزيــة بتنظيــم أعمــال املصــارف اإلســامية مــن خــال إصــدار قوانيـــن تســمح لهــذه البنــوك بمزاولــة 
نشــاطها وفــق الضوابــط الشــرعية ودون ضغــوط تضطرهــا إلــى تغييـــر أســلوب عملهــا للتوافــق مــع متطلبــات البنــوك املركزيــة 

التــي ال تنســجم وطبيعــة نشــاطها.

- تطويـــر اإلدارة الحكوميــة واختصــار اإلجــراءات ومنــح املسئوليـــن صاحيــات أوســع إلنجــاز أعمالهــم، ألن نجــاح اإلدارة 
الحكوميــة وبعدهــا عــن الروتيـــن والبيـــروقراطية هــو الفــارق بيـــن الــدول املتقدمــة واملتخلفــة.

- اعتمــاد منهــج اإلدارة االستـــراتيجية فــي كافــة البنــوك ألنــه يــؤدي إلــى تـــرشيد اســتخدام املــوارد املاديــة، ويســاعد علــى 
االســتمرار فــي الســوق رغــم حــدة املنافســة الســوقية والتطــور التقنــي وعــدم اســتقرار األســواق والتغيـــر الكمــي والنوعــي فــي 

.)2006 واملالية)هرهــرة،  املصرفيــة  البيئــة 

أثـر اإلدارة االستـراتيجية على كفاءة األداء في شركات الطرائق والسدود  الــدراســة  2008(، وتناولت هــذه  دراســة )رحمة، 
أصــبــح الــتــدنــي فــي األداء هــو السمة الغالبة وذلـــك متمثل فــي تأخيـر تنفيذ املــشــروعــات وعـــدم مطابقة املــواصــفــات. توصل 
الباحث إلى نتائج منها صحة الفرض القائل »التقيد بتنفيذ الخطط املوضوعية في الزمن املحدد أساس لتقويم األداء«, لم 
لــم تؤكد  بيـن الخطط االستـراتيجية واألداء«,  القائل » هناك عاقة ذات داللــة إحصائية  الــفــرض  الــدراســة صحة  تؤكد 
الدراسة الفرض القائل » للهيكل التنظيمي دور في تطبيق االستـراتيجية بكفاءة«.و بناًء على النتائج توصلت الدراسة إلى 
اشتـراك  بالسودان،  والــســدود  الطرائق  لتطويـر صناعة  املعالم  استـراتيجية واضحة  تبنى وتطبق خطة  التالية  التوصيات 
الهيكل  تعديل  االستـراتيجي،  بالتخطيط  االهتمام  الــقــرار،  اتخاذ  في  واملشاركة  واالستـراتيجيات  الخطط  وضــع  في  املديـريـن 

التنظيمي ملواكبة التغيـرات واالهتمام بتدريب وتحفيـز العامليـن )رحمة، 2008(. 

دراسة )خيـري 2008(، وتناولت الدراسة العاقة ما بيـن التخطيط االستـراتيجي والجودة، واعتباره استـراتيجية تنافسية في 
عملية تحسيـن الجودة وأن تكامل تخطيط تحسيـن الجودة مع تخطيط املنشأة االستـراتيجي يضع الجودة في املنشأة موضًعا موضًعا 
إلــى تحقيق األهـــداف املنشودة،  يــؤدي  في املنشأة  التخطيط االستـراتيجي  نتائج أهمها  إلــى عــدة  الباحث  استـراتيجًيا.استـراتيجًيا.و و توصل 
التخطيط االستـراتيجي في املنشأة يؤدي إلى تميـز األداء اإلداري، املنشآت التي تطبق التخطيط االستـراتيجي تحقق درجة عالية 

من الرضا الوظيفي بيـن عامليها وتخلق عاقات قوية ومتينة مبينة على الثقة املتبادلة مع املورديـن والعماء.

بنــاًء علــى نتائــج الدراســة تــم التوصــل إلــى العديــد مــن التوصيــات يو�ضــي الباحــث بإلــزام الدولــة للقطــاع العــام والخــاص 
بدعــم البحــوث العلميــة ليــس فقــط بمدهــم باملعلومــات واإلحصــاءات التــي يحتاجونهــا, ولكــن بتيسيـــر حصولهــم علــى املــادة 
العلميــة كل فــي مجــال اختصاصــه وأن اســتحال تقريـــر إداري لــكل منشــأة لطالبــي البحــوث, فالتكــن لــكل مؤسســة علميــة قســم 
يتولــى وينهــض بالعمليــة البحثيــة ويتقاســم مســئولياتها مــع الــدارس الباحــث, يو�ضــي الباحــث بتنـــزيل ثقافــة الجــودة الشــاملة علــى 
مســئولية الدولــة إلــى املــدارس واألنديــة ودور العبــادة, كمرحلــة تعقبهــا السياســات واإلدارات الخاصــة بالجــودة, يو�ضــي الباحــث 
 ملديـــر التكتيكي )خيـــري، 2008(.

ً
بإبعاد املالكيـــن وحملة األســهم عن إدارة املنشــآت, وأو�ضى باختيار املديـــر االستـــراتيجي بديا

2009(، وهدفت هذه الدراسة إلى مساعدة إدارات املنظمات األردنية على معالجة إشكاالت ومعوقات  دراســة )النسور، 
التخطيط االستـراتيجي من خال توضيح طرق وأساليب استخدامه وفق منظورات حديثة، ومحاولة االرتقاء بــاألداء من 
خال تطويـر املمارسة اإلدارية املنهجية الرصينة. توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها من املفتـرض أن تكون فقرات العملية 
التخطيطية واضحة ومتـرابطة بمعنى ضرورة وجود رؤية ورسالة وأهداف استـراتيجية وأهداف تشغيلية تكرس في املمارسة 
 على األداء, تـرى أغلب اإلدارات وخاصه العليا في هذه الشركات إن وجود وضوح ومنهجية سليمة 

ً
اإلدارية لكي تنعكس إيجابا

املالية  الــشــركــات  هــذه  قـــدرة  فــي تحسيـن  ويــســاهــم  املــؤســ�ضــي  األداء  إيجابيا على  انعكس  التخطيطية  والعملية  الخطط  فــي 
واإلنتاجية والتسويقية وخاصة في مجاالت فهم أسواق التصديـر، يجب أن توسع الشركات مداركها وأساليبها ومؤشراتها في 
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قياس األداء. بناًء على نتائج الدراسة تم التوصل إلى العديد من التوصيات أهمها ضرورة االطاع على تجارب املنظمات في 
االستـراتيجية  اإلدارة  مساقات  باعتماد  نو�ضي  االستـراتيجي،  والتخطيط  االستـراتيجية  اإلدارة  مجال  في  املتقدمة  الــدول 
والتخطيط االستـراتيجي في الكليات واملعاهد في الجامعات األردنية، أن يتم على ربط وإدامة عاقات جيدة بيـن الجامعات 
والشركات واملنظمات األردنية وأن تساهم إدارات الشركات في وضع محتوى مساقات التخطيط االستـراتيجي وبما يخدم 

توجيها االقتصاد األردني )النسور، 2009(.

دراســــة )الـــقـــدور، 2009(، وتــوصــل الــبــاحــث إلـــى عـــدة نــتــائــج مــنــهــا لــم يــتــفــق املــخــتــصــون حـــول تــعــريــف واحــــد ملصطلح اإلدارة 
تتبع  االستـراتيجية  اإلدارة  أن  وهــي  االستـراتيجية  اإلدارة  عليها  تقوم  أساسية  مرتكزات  تمثل  نقاط  هناك  ألن  االستـراتيجية 
 تتبنى نظرة طويلة املدى 

ً
 في إدارة املنظمة عكس اإلدارة التشغيلية التي تـركز على جزء معيـن من املنظمة وثانيا

ً
 كليا

ً
منهجا

 تأخذ في الحسبان عوامل التأثيـر في البيئة الداخلية والخارجية وكيفية التكيف 
ً
وتعني باألهداف الكلية طويلة األجل وأخيـرا

مع هذه العوامل, وفي الصناعات املشابهة عادة ما تكون الهياكل التنظيمية مشابهة ويمكن القول أن املنشآت أو الشركات التي 
تطبق استـراتيجيات متشابهة في الغالب األعم تتبنى نفس الهيكل, ونجد هنا شركة بتـرودار تبنت نفس هيكل النيل الكبـرى، 
املــديـــــرون أنشطة املنظمة وأعــضــاءهــا لتقييم مــدى كفاءة  يـراقب مــن خالها  التي  الــرقــابــة االستـراتيجية هــي العملية  وأيــًضــا 
وفعالية األداء واتخاذ اإلجراءات الصحيحة لتحسيـن األداء إذا ما كان يفتقر للفعالية والكفاءة ويعني ذلك وضع األنظمة على 
إلى  النتائج توصلت  بــنــاًء على هــذه  الــجــديــدة.  الــطــريــق الصحيح  واســتــبــاق األحــــداث املتوقعة واالســتــجــابــة السريعة للفرص 
التوصيات منها تفعيل دور الرقابة االستـراتيجية في شركات البتـرول حتى تتواكب مع الهيكل التنظيمي واإلداري، وتؤدي دورها 
في تصحيح االنحرافات أثناء وبعد التنفيذ، يجب على شركة البتـرول االهتمام بالتخطيط االستـراتيجي والخروج من قوقعة 
اإلدارة التشغيلية التي تهتم بالعمل اليومي، العناية أكثـر وأكثـر باملجتمع ألن دور منشآت األعمال والشركات اليوم لم يعد 
 على املساهميـن أو تحقيق األرباح فقط، وبالتالي ينعكس أثـر ذلك على أداء الشركة والبيئة املحيطة بها )قدور، 2009(.

ً
قاصرا

دراسة )ضحية، 2010(، وتناولت هذه الدراسة أثـر التخطيط االستـراتيجي على األداء الضريبي في السودان، وإلقاء الضوء 
التخطيط االستـراتيجي مع  العمل بنظام  أو  نتيجة لعدم االهتمام  على املشكات والتحديات والتي تواجه هــذه املؤسسة 
تأثيـر لعدم  نتائج منها هناك  إلــى عــدة  الباحث  الــديــوان وتجويد األداء فيه. توصل  تبيان أهمية تطبيق مفهومه في تطويـر 
تأثيـر سلبي لعدم  الــضــرائــب، هناك  بــديــوان  بالتخطيط وعــدم وجــود أهـــداف عامة على التخطيط االستـراتيجي  االهتمام 
االهتمام بتحليل البيئة الداخلية الذي يؤدي إلى عدم املعرفة بجوانب القوة والضعف على التخطيط االستـراتيجي بديوان 
الضرائب، هناك تأثيـر سلبي لعدم االهتمام بتحليل البيئة الخارجي الذي يؤدي إلى عدم املعرفة بجوانب القوة والضعف 
على التخطيط االستـراتيجي بديوان الضرائب. وبناًء على النتائج السابقة توصلت الدراسة للتوصيات التالية ضرورة تبني 
واعتماد أسلوب التخطيط االستـراتيجي في عمل األجهزة اإلدارية إلحداث تطورات وتغيـرات في أساليب العمل ورفع كفاءة 
املوارد البشرية في ديوان الضرائب، البد من تصميم رؤية وأهداف استـراتيجية ومكتوبة لديوان الضرائب ويؤدي إلى إزالة 
غموض الوظيفة الضريبية وغياب معناها باإلضافة إلى تحديد سبل التواصل بيـن الديوان وشركاءه، تصميم خطة لتدريب 

العامليـن بديوان الضرائب لبناء القدرات وتنمية املوارد البشرية )ضحية، 2010(.

دراسة )تبيدي، 2010(، وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق وممارسة االستـراتيجية في قطاع االتصاالت السودانية 
وأثـــــر ذلـــك التطبيق عــلــى كــفــاءة وفــعــالــيــة األداء فــي هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي كــمــا للتعرف عــلــى مـــدى تطبيق ومــمــارســة اإلدارة 
االستـراتيجية في قطاع االتصاالت، والوقوف على أثـر تطبيقها على كفاءة وفعالية أداء هذا القطاع. تبيـن من الدراسة أن 
 على كفاءة وفعالية أداء قطاع االتصاالت وذلك من خال ما تحقق من تطور وتقدم واضح 

ً
تطبيق االستـراتيجية أثـر إيجابيا

فــي هــذا الــقــطــاع، وتبيـن مــن الــدراســة أن 59.8% أي 60% مــن املبحوثيـن يــؤكــدون أن تبايـن واخــتــاف قيم وعـــادات ولغة 
 تبيـن وجود بعض املعوقات واملحددات التي تؤثـر 

ً
 على الـأداء في شركات االتصاالت السودانية، وأيضا

ً
العامليـن يؤثـر سلبيا

على تطبيق وممارسة اإلدارة االستـراتيجية في قطاع االتصاالت السودانية. وبناًء على النتائج الدراسة تم التوصل إلى العديد 
من التوصيات أهمها البد من السعي لزيادة وتكثيف الــدورات التدريبية في مجال اإلدارة االستـراتيجية بصفة عامة والتـركيـز 
على جوانب الخلل والضعف التي ظهرت من خال الدراسة في التخطيط االستـراتيجي والتحليل والرقابة االستـراتيجية, وكذلك 
ينبغي أن يكون التدريب وفق االحتياجات الوظيفية لكل وظيفة، وضرورة االهتمام بالتخصص األكاديمي عند عملية االختيار 
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فــي هــذه الشركات أن تسعى وتجتهد مــن أجــل أن تكون  العليا  العليا، يجب على اإلدارة  القيادة  فــي الوظائف  والتعييـن خاصة 
أهداف وغايات هذه الشركات معلومة ومفهومة لدى جميع العامليـن, يجب على اإلدارة العليا في شركات االتصاالت السودانية 
بــذوي  تستعيـن  وأن  منظمة،  وبطريقة  واألنشطة  العمليات  جميع  فــي  االستـراتيجية  اإلدارة  عملية  وممارسة  تطبيق  تتبنى  أن 

الخبـرة واالختصاص في هذا الشأن )تبيدي، 2010(.

دراسة ) زروق، 2010(، وهدفت الدراسة إلى تشخيص املمارسة الفعلية ألساليب اإلدارة االستـراتيجية بمنشآت صناعة 
الزيوت النباتية الغذائية، وتحديد العوامل التي تعوق منشآت صناعة الزيوت النباتية الغذائية من تطبيق أساليب اإلدارة 
أثـر توجه الدولة التباع منهج التخطيط االستـراتيجي على توجه منشآت صناعة  االستـراتيجية في إدارة املنشآت ودراســة 
الزيوت النباتية الغذائية التباع ذات املنهج. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها سيطرة املالكيـن على إدارة املنشأة إضافة 
إلى بعض االعتبارات األسرية عند التعييـن باملنشآت محل الدراسة وأن هناك ضعف في الخبـرات العلمية للمبحوثيـن داخل 
 حيث إن خبـرتهم داخل املنشأة أقل من 10 سنوات، وأن العوامل اإلداريــة من أهم 

ً
أو خارج املنشأة التي يعملون بها حاليا

العوامل التي تعوق تطبيق أساليب اإلدارة االستـراتيجية بمنشآت صناعة الزيوت النباتية الغذائية، وأن العوامل البيئية 
 على تطبيق اإلدارة االستـراتيجية بمنشآت صناعة الزيوت النباتية الغذائية بوالية الخرطوم. وبناًء على النتائج 

ً
تؤثـر سلبيا

 عن املؤسسيـن أو 
ً
إلــى عــدة توصيات أهمها أن تديـر املنشآت مجموعة متخصصة من اإلدارييـن املحتـرفيـن بــدال توصلت 

الوعي  العامليـن، ونشر  أذهــان  في  رؤيــة االستـراتيجية  اإلدارة االستـراتيجية وذلــك بغرس  أهمية  إدراك  زيــادة  املساهميـن، 
التي قد تصاحب تطبيق اإلدارة االستـراتيجية، وجــود نظام كامل  في تفادي اآلثــار السالبة  الفعالية  االستـراتيجي، وزيـــادة 
للمعلومات اإلدارية بما يحسن من األداء اإلداري ويوفر املعلومات املاءمة املطلوبة في الوقت املناسب خاصة عن التغيـرات 

البيئية الداخلية والخارجية )زروق، 2010(.

في  املنظماتي  األداء  تطويـر  فــي  البشرية  املــــوارد  تنمية  استـراتيجيات  الــدراســة دور  وتــنــاولــت   ،)2010 )الــطــهــراوي،  دراســـة 
املنظمات غيـر الحكومية في محافظات غزة. وهدفت إلى: دراسة واقع التخطيط االستـراتيجي لتنمية املوارد البشرية. ومدي 
ــراتــيــجــيــات بــشــكــل مـــنـــي، الـــتـــعـــرف عــلــى املـــســـتـــوي املـــنـــي لــلــقــائــمــيـــــن عــلــى صــيــاغــة ومــتــابــعــة وتــقــيــيــم نلك  تــطــويـــــر تــلــك االســتـــ
االستـراتيجيات، تحديد توجه املنظمات غيـر الحكومية اتجاه االستثمار في العنصر البشري، ومدي قدرة تلك املنظمات 
على االستفادة من تلك االستـراتيجيات في تطويـر أدائها بما يحقق أهدافها في االستمرار واملنافسة وتقديم الخدمات للفئات 
املستهدفة.  واختبـرت الدراسة فرضيتيـن: وجود عاقة بيـن فعالية استـراتيجيات تنمية املوارد البشرية وبيـن تطويـر األداء 
للقائميـن على صياغة ومتابعة وتقييم نلك االستـراتيجيات وبيـن  بيـن املستوي املني  املنظماتي، وجــود عاقة ذات داللــة 

كفاءة تلك االستـراتيجيات.

اســتندت هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي .أهــم نتائــج هــذه الدراســة: 80 % مــن املنظمــات غيـــر الحكوميــة 
لديهــا استـــراتيجيات لتنميــة املــوارد البشــرية، وأن تلــك االستـــراتيجيات ســاهمت فــي زيــادة ميـــزتها التنافســية، ارتفــاع مســتوي 
تطويـــر استـــراتيجيات تنميــة املــوارد البشــرية فــي تلــك املنظمــات، أن التمويــل الخارجــي يســاهم يشــكل أسا�ضــي فــي تطويـــر تلــك 
االستـــراتيجيات، أن  75% مــن القائميـــن علــى صياغــة وإعــداد االستـــراتيجيات لتنميــة املــوارد البشــرية لديهــم مســتوي منــي 

مناســب ومائــم لتلــك املهمــة.

غيـــر  املنظمــات  تلــزم  املختصــة  والجهــات  الســلطة  تقرهــا  تنظيميــة  لوائــح  وجــود  ضــرورة  بالتالــي:  الدراســة  أوصــت 
الحكوميــة بوجــود خطــة استـــراتيجية، ضــرورة خلــق ثقافــة تنظيميــة حــول أهميــة إدارة املــوارد البشــرية ودورهــا فــي خلــق ميـــزة 
تنافســية، ضرورة إنشــاء وحدات متخصصة إلدارة املوارد البشــرية ضمن الهياكل التنظيمية، بناء عاقات شــراكة حقيقية 
مع املموليـــن، تصميم أنظمة أداء مهنية قائمة على أســاس األداء، نظام تأميـــن صحي وســلم رواتب يســاهم في تنمية وتطويـــر 

قــدرات العامليـــن، توفيـــر فــرص للتدريــب والتعليــم تســاهم فــي دعمــه املنظمــات )الطهــراوي، 2010(. 

الثقافة  التغييـر االستـراتيجي: دور  في  أثـر مكونات اإلدارة االستـراتيجية  2013(، وجــاءت الدراسة بعنوان  دراســة )ناهد، 
التنظيمية بالتطبيق على قطاع األسمنت بوالية نهر النيل. تكمن مشكلة الدراسة في عدم اهتمام القيادات اإلدارية بالدور 
الذي تلعبه مكونات اإلدارة االستـراتيجية في أحداث التغييـر االستـراتيجي بمنظمات األعمال مع عدم االهتمام ببناء الثقافة 
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التنظيمية الداعمة لهذا التغييـر. تهدف هذه الدراسة الختبار أثـر مكونات اإلدارة االستـراتيجية على التغييـر االستـراتيجي 
إضــافــة ملــعــرفــة دور الــثــقــافــة التنظيمية كمتغيـر مــعــدل لــهــذه الــعــاقــة. تنبع أهــمــيــة الـــدراســـة مــن أهــمــيــة مــوضــوع التغييـر 
االستـراتيجي فــي ذاتــه ومــع قلة الــدراســات فــي هــذا املــجــال فــإن الــدراســة تعتبـر إضــافــة للمعرفة العلمية والعملية بالنسبة 
للشركات محل الدراسة بصورة خاصة ومنظمات األعمال بصورة عامة. تمحورت أهم فروض الدراسة حول وجود عاقة 
إيجابية بيـن مكونات اإلدارة االستـراتيجية )الصياغة والتنفيذ والرقابة على األداء( والتغييـر االستـراتيجي )التغييـر السلوكي 
واملادي( وان الثقافة التنظيمية تتوسط العاقة بيـن املكونات أعاه والتغييـر االستـراتيجي، وقد اشتمل مجتمع الدراسة 
على مدراء اإلدارات العليا واملدراء التنفيذييـن ورؤساء األقسام بالشركات املبحوثة والبالغ عددهم )100( مفردة حيث تم 

إجراء التحليل اإلحصائي آلراء وإجابات املبحوثيـن.

وقــد أســفر التحليــل عــن أهــم النتائــج اآلتيــة: ضعــف الوعــي لــدى قيــادات هــذه الشــركات بــدور اإلدارة االستـــراتيجية 
فــي أحــداث التغييـــر االستـــراتيجي، الغيــاب التــام للــدور الفاعــل للثقافــة التنظيميــة فــي أحــداث التغييـــر االستـــراتيجي كمتغيـــر 
معــدل لهــذه العاقــة. وعلــى ضــوء هــذه النتائــج جــاءت أهــم التوصيــات كاآلتــي: - ضــرورة انتقــاء القيــادات اإلداريــة التــي تمتلــك 
خاصيــة التفكيـــر والوعــي االستـــراتيجي لاســتفادة مــن مكاســب هــذا التغييـــر. االهتمــام بتدريــب القيــادات اإلداريــة الحاليــة 
وتثقيفهــا بأهميــة اإلدارة االستـــراتيجية ودورهــا فــي أحــداث التغييـــر االستـــراتيجي باملنظمــات املبحوثــة. وكمــا تو�ضــى الدراســة 

أيًضــا بضــرورة االهتمــام ببنــاء الثقافــة التنظيميــة الداعمــة لهــذا التغييـــر)علي، 2013(.

رأي الباحث حول الدراسات السابقة:

بعــد اســتعراض الدراســات الســابقة يـــرى الباحــث أن مجمــل تلــك الدراســات الســابقة املشــار إليهــا ذهبــت إلــى التـركيـــز 
علــى اإلدارة االستـــراتيجية والقيــادات اإلداريــة وأســاليب اإلدارة االستـــراتيجية وأثـــر تطبيقهــا ومحاولــة االرتقــاء بهــا لتحقيــق 

األهــداف املرجــوة فــي املؤسســات بصــورة عامــة، إلــى ذلــك تناولــت الدراســات الســابقة اإلدارة االستـــراتيجية مــن جوانــب:

-   تنفيذ االستـراتيجية.-  -    تصميم االستـراتيجية.   وضع االستـراتيجية.  

-    التخطيط االستـراتيجي.-  الرقابة االستـراتيجية.  

كمــا لــم تتنــاول تلــك الدراســات الســابقة جانــب األداء بصــورة كافيــة، وذلــك دفــع الباحــث إلــى تناولــه فــي دراســته الحاليــة 
 فــي املســاهمة فــي تحقيــق 

ً
 ورئيســا

ً
 هامــا

ً
ومــدى تأثيـــر اإلدارة االستـــراتيجية علــى تـــرقية األداء باالتحــادات الرياضيــة لكونهــا عنصــرا

أهــداف ورؤيــة االتحــادات الرياضيــة باململكــة العربيــة الســعودية، ال ســيما لــو أخــذ فــي االعتبــار عنــد وضــع االستـــراتيجيات، وهــذا 
قــد يكــون مــا تفــردت بــه هــذه الدراســة. كمــا قــد يكــون لهــذه الدراســة أثـــرها اإليجابــي القــوي فــي واقــع تقــدم اتحــادات الرياضــة 
 فــي زيــادة تـــرقية األداء فيــه مــن 

ً
باململكــة العربيــة الســعودية، ومــن جانــب آخــر قــد تســاهم هــذه الدراســة باألثـــر اإليجابــي أيضــا

واقــع مــا يتمتــع بــه االتحــاد مــن إمكانــات، حيــث تعتبـــر اإلدارة االستـــراتيجية مــن أكثـــر أدوات تـــرقية األداء فــي مجــال العمــل، 
وتســاعد علــى حــل كثيـــر مــن مهــام وتعقيداتــه وتحقيــق نتائــج فنيــة كبطــوالت رياضيــة وماليــة كتحقيــق عوائــد ماليــة كبيـــرة.

أهمية البحث )مميـزاته عن البحوث السابقة(
األهمية العلمية

تكمــن أهميــة البحــث العلميــة فــي مــد املكتبــة باملعلومــات، وفتــح دراســات مســتقبلية، وفتــح املجــال لتدريــس علــوم اإلدارة 
الرياضية. 

األهمية التطبيقية

يعد من أهم البحوث التطبيقية في مجال اإلدارة الرياضية خاصة في قطاع العمل الخاص.1- 

القــادة اإلدارييـــن املناسبيـــن علــى مختلــف 2-  فــي اختيــار  العلميــة  إلــى ضــرورة مراعــاة املعاييـــر  قــد يدفــع املسئوليـــن 
االستـــراتيجية. القــرارات  صنــع  القادريـــن  اإلداريــة  مســتوياتهم 

التعرف على أوجه القصور والسلبيات واملشكات املختلفة التي تعاني منها االتحادات الرياضية.3- 
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مشكلة البحث
مــن خــال مــا ســبق واســتعراض نتائــج البحــوث العلميــة وفــي ضــوء مــا أوردتــه بعــض الدراســات النظريــة التــي تـــرتبط 
بشــكل مباشــر وغيـــر مباشــر بموضــوع البحــث واملراجــع العلميــة ومــن خــال خبـــرة الباحــث الذاتيــة فــي العمــل اإلداري ومــن 
خــال متابعتــه للعمــل فــي املؤسســات الرياضيــة عبـــر مشــاركته فــي نشــر املقــاالت العلميــة واإلداريــة فــي أهــم الصحــف املحليــة 
ورصده ملا يصدر من قبل املراكز اإلعامية لألندية واالتحادات الرياضية الحظ الباحث من خال متابعته املستمرة لنتائج 
الفــرق الرياضيــة الســعودية أثنــاء املنافســات الرياضيــة الداخليــة واإلقليميــة والقاريــة وجــود تذبــذب وانخفــاض فــي مســتوى 
األداء للفــرق الرياضيــة فــي األلعــاب املختلفــة وعــدم تحقيــق مراكــز متقدمــة أو ميداليــات أو بطــوالت كافيــة تتناســب مــع حجــم 
 ،

ً
الدولة ومستوى اإلنفاق على القطاع الريا�ضي بها بالرغم من تطبيق االحتـــراف الريا�ضي منذ فتـــرة ليست بالقصيـــرة نسبيا

باإلضافــة إلــى اســتمرار العجــز املالــي الــذي يعصــف بجميــع املؤسســات الرياضيــة بالرغــم مــن وجــود الدعــم الحكومــي باإلضافــة 
إلــى مداخيــل تلــك املنظمــات مــن حقــوق النقــل التلفزيونــي وبعــض الرعايــات التجاريــة والــذي أرجعــه الباحــث إلــى القصــور فــي 

العمــل اإلداري وعشــوائية التخطيــط االستـــراتيجي  باالتحــادات الرياضيــة.

تحــرص كل املنظمــات الرياضيــة بمختلــف أنواعهــا علــى تحسيـــن وتطويـــر أدائهــا للوصــول إلــى األداء املتفــوق وإن واقــع 
يتفــاوت  ذلــك  فــي تحقيــق  أن مســتوى نجاحهــا  إلــى  الدراســة(  يشيـــر  الرياضيــة )موضــوع  االتحــادات  املنظمــات وخاصــة  تلــك 
حســب كفاءتهــا فــي إدارة استـــراتيجياتها، ومــن هنــا يصبــح تطبيــق االتحــادات الرياضيــة لعمليــة اإلدارة االستـــراتيجية بمفهومهــا 
العلمــي ضــرورة ملحــة وحتميــة وذلــك ألهميــة القطــاع الريا�ضــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية  الســيما وأنــه يشــكل أحــدى الركائــز 
األساســية للتنميــة املســتدامة فــي ضــل رؤيــة الحكومــة إلــى تطبيــق الخطــة االستـــراتيجية 2030, كمــا إن البحــث سيـــرتكز بشــكل 
أسا�ضــي علــى معرفــة الخطــوات العلميــة والعمليــة الواجــب إتباعهــا فــي إدارة استـــراتيجيات االتحــادات الرياضيــة وكذلــك خطــوات 
تصميم االستـراتيجيات لكونها تسبق كل تصرف بل تحكم أي تصرف أو سلوك، باإلضافة إلى معرفة مدى توفر أهم متطلبات 

تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية فــي االتحــادات الرياضيــة وإيضــاح العاقــة بيـــن تطبيقهــا  ألســلوب اإلدارة االستـــراتيجية وأدائهــا.

 ألهمية تلك االتحادات في تطويـر الحركة 
ً
ولذا فقد اقتـرح الباحث اختيار االتحادات الرياضية كمجال للتطبيق نظرا

 ملــا لهــا مــن اختصاصــات ومســئوليات زادت مــن أهميتهــا وأكــدت مشــاركتها فــي تطويـــر األلعــاب املختلفــة مــن 
ً
الرياضيــة وأيضــا

 ما تمنحه من اختصاصات ومسئوليات جديدة للعامليـن والقائميـن 
ً
الجوانب سواء األخاقية أو القانونية أو الفنية وأيضا

علــى إدارتهــا ممــا وضــع علــى عاتقهــم مســئولية اتخــاذ قــرارات مهمــة قــد تؤثـــر فــي الرياضــة الســعودية.

عليه يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤالت التالية:

 هل توجد عاقة بيـن تطبيق اإلدارة االستـراتيجية واألداء في االتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية؟1- 

 هل توجد عاقة بيـن وضع اإلدارة االستـراتيجية واألداء في االتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية؟2- 

هل توجد عاقة بيـن صياغة اإلدارة االستـراتيجية واألداء في االتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية؟3- 

هل توجد عاقة بيـن تنفيذ اإلدارة االستـراتيجية واألداء في االتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية؟4- 

أهداف البحث
يهدف البحث إلى:

التعرف على العاقة بيـن تطبيق اإلدارة االستـراتيجية واألداء باالتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية1- 

التعرف على العاقة بيـن وضع اإلدارة االستـراتيجية واألداء باالتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية.2- 

التعرف على العاقة بيـن صياغة اإلدارة االستـراتيجية واألداء باالتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية3- 

التعرف على العاقة بيـن تنفيذ اإلدارة االستـراتيجية واألداء باالتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية.4- 

فرضيات البحث  
ال توجد فروق ذات داللة معنوية بيـن تطبيق اإلدارة االستـراتيجية وتـرقية األداء باالتحادات الرياضة السعودية.1- 

ال توجد فروق ذات داللة معنوية بيـن وضع اإلدارة االستـراتيجية وتـرقية األداء باالتحادات الرياضة السعودية..2- 
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ال توجد فروق ذات داللة معنوية بيـن صياغة اإلدارة االستـراتيجية وتـرقية األداء باالتحادات الرياضة السعودية..3- 

ال توجد فروق ذات داللة معنوية بيـن تنفيذ اإلدارة االستـراتيجية وتـرقية األداء باالتحادات الرياضة السعودية..4- 

تصميم ومنهج البحث

استخدم الباحث املنهج الوصفي بخطواته وإجراءاته املختصة منها الدراسات املسحية ملائمتها ملوضوع البحث.

أسلوب جمع البيانات
أدوات جمع البيانات 1-

االستبانة )اإللكتـرونية عن طريق موقع Monkey Survey( أ- 

ج-      املاحظة.ب-  املقابلة الشخصية.   

أدوات جمع البيانات الثانوية 2-

ب-     األبحاث والدراسات والتقاريـر.أ-  الكتب.    

د-      شبكة املعلومات الدولية )اإلنتـرنت(ج-  املجات والدوريات والصحف.  

مجتمع وعينة البحث، تم التـركيـز على العامليـن في املجال الريا�ضي وشملت: 3-

أعضاء اتحاد كرة القدم واتحاد الفروسية السعودي )إدارييـن والعبيـن(أ- 

ج-      منسوبي وزارة الرياضة ب-  مجالس إدارة اتحاد كرة القم والفروسية السعودي   

أساليب تحليل البيانات: 4-
-      التـرميـز النقطي الحاسوبي )010101010( -    SPSS تم استخدام بـرنامج

النتائج

العربيــة  باململكــة  الرياضيــة  باالتحــادات  األداء  تـــرقية  فــي  االستـــراتيجية  اإلدارة  دور  وتحليــل  دارســة  ضــوء  فــي 
اآلتيــة: النتائــج  إلــى  الباحــث  خلــص  البحــث  شــملها  والتــي  الســعودية 

لــإدارة دور فعــال فــي تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية علــى العامليـــن داخــل االتحــادات 1-  أن  الدراســة  نتائــج  بينــت 
الرياضيــة باململكــة الســعودية.

كما إنه يمكن الوصول إلى املراكز املتقدمة في بعض األنشطة الرياضية من غيـر تطبيق اإلدارة االستـراتيجية.2- 

يوجــد ارتبــاط وثيــق بيـــن تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية داخــل األنديــة مــن حيــث املــدرب – اإلداري لرفــع اإلدارة 3- 
االستـــراتيجية.

توجــد مؤثـــرات خارجيــة تؤثـــر علــى الــدور الفعــال لــإدارة االستـــراتيجية باالتحــادات متمثلــة فــي تحليــل البيئــة 4- 
الخارجيــة.

أثبتــت نتائــج الدراســة أن وجــود الهيــاكل التنظيميــة لــإدارة وارتباطهــا بــإدارة األداء يســاعد علــى إنجــاز املهــام بــكل 5- 
يســر داخــل األنديــة - املؤسســات األوملبيــة والشــركات.

يســتطيع فريــق إدارة األداء مراقبــة التخطيــط االستـــراتيجي وتنفيــذه وتحليــل املشــكات اإلداريــة التــي تواجــه 6- 
االتحــادات الرياضيــة األوملبيــة باململكــة العربيــة الســعودية.

تتأثـر االتحادات الرياضية بالتقنيات واملعاييـر املتبعة إلدارة األداء لتنفيذ التخطيط االستـراتيجي.7- 

أن وضع الخطط السنوية لألنشطة الرياضية داخل االتحادات الرياضية ذو أهمية بدون اإلدارة االستـراتيجية.8- 

أكــدت نتائــج الدراســة أنــه توجــد أهميــة كبيـــرة لــإدارة االستـــراتيجية داخــل أهــداف االتحــادات الرياضيــة فــي جميــع 9- 
األنشــطة بوجــه عــام.
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أن للتخطيط االستـراتيجي أثـر ملحوظ من حيث مراعاة الفروق الفردية بيـن القائميـن على العمل اإلداري. 10-

أن لإدارة االستـراتيجية دور هام لتنفيذ الخطة السنوية مع الرقابة عليها. 11-

للتخطيــط االستـــراتيجي دور فــي اختيــار قيــادات ومــدراء قادريـــن علــى وضــع الخطــط االستـــراتيجية داخــل الهيــكل  12-
اإلداري لألجهــزة الفنيــة.

التوصيات 

يو�ضــي الباحــث فــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج الدراســة بعــدة توصيــات يتوقــع بــأن يــؤدي توظيفهــا فــي مجــال اإلدارة 
العربيــة  باململكــة  الريا�ضــي  النشــاط  علــى  اإلشــراقية  بالجهــة  أو  لهــا  التابعــة  األنديــة  أو  الرياضيــة  باالتحــادات  الرياضيــة 
الســعودية املتمثلــة بــوزارة الرياضــة إلــى تطويـــر العمــل اإلداري بهــا والــذي بــدوره ســينعكس بصــورة إيجابيــة علــى نتائــج األداء بهــا 
ســواء علــى املســتوى الريا�ضــي أو املالــي أو حتــى علــى مســتوى تحقيــق أهــداف اجتماعيــة أخــرى كالتـــرفيه الريا�ضــي والســياحة 

الرياضيــة الداخليــة 

 لوجود قصور في تطبيق اإلدارة االستـــراتيجية أو عدم تفعيلها يـــرى الباحث أهمية وجود معاييـــر علمية عند 1- 
ً
نظرا

اختيــار األفــراد العامليـــن فــي االتحــادات اإلداريــة توضــع لهــا اعتبــارات أساســية فــي التعييـــن وخاصــة فــي الوظائــف 
إلــى وجــود خبـــرة عمليــة  تأهيــل علمــي عالــي باإلضافــة  بنــى علــى أســاس جانبيـــن وجــود 

ُ
ت العليــا والقياديــة  اإلداريــة 

ذات عاقــة ـكـي يتمكــن العامليـــن بهــا مــن وضــع وتنفيــذ الخطــط االستـــراتيجية التــي يتــم بموجبهــا تطبيــق اإلدارة 
 عــن االجتهــادات الشــخصية التــي تفتقــر للموضوعيــة.

ً
االستـــراتيجية بعيــدا

املهــام 2-  تحديــد  خالــه  مــن  يتــم  إداريــة  وظيفــة  لــكل  وواضــح  محــدد  وظيفــي  وصــف  وجــود  أهميــة  الباحــث  يـــرى 
واملســئوليات املناطــة بتلــك الوظيفــة والصاحيــات املمنوحــة لشــاغلها وعلــى أساســها ســيكون تأديــة املهــام وتحقيــق 

.
ً
اعتمــدت مؤخــرا التــي  الرياضيــة  الحكومــة  قــرارات  املحاســبة وتطبيــق  املطلوبــة وكذلــك  األهــداف 

الباحــث ضــرورة عمــل دورات 3-  يـــرى  الرياضيــة  باالتحــادات  األداء  معاييـــر  تطبيــق  فــي  لوجــود قصــور واضــح   
ً
نظــرا

تدريبيــة للعامليـــن بهــا علــى استـــراتيجيات قيــاس األداء وكيفيــة تطبيــق بطاقــة األداء املتــوازن وباألخــص فــي إدارات 
املــوارد البشــرية ومجلــس اإلدارة ـكـي يتمكــن االتحــاد مــن متابعــة وتحقيــق األهــداف املطلوبــة ســواء علــى املســتوى 

الريا�ضــي كتحقيــق البطــوالت أو علــى املســتوى املالــي كتحقيــق دخــل مالــي يواكــب الطموحــات.

يـــرى الباحــث ضــرورة وجــود مؤشــرات األداء الرئيســة )Key Performance Indicators( واضحــة ومحــددة داخــل بطاقــة 4- 
 مــن خــال 

ً
األداء املتــوازن لكافــة العامليـــن باالتحــادات الرياضيــة ومنبثقــة مــن املؤشــرات الرئيســة التــي تــم اعتمادهــا مؤخــرا

 عــن التدخــات الشــخصية.
ً
رؤيــة 2030 يتــم مــن خالهــا قيــاس األداء بصــورة مجدولــة وواضحــة وموضوعيــة بعيــدا

لــكل اتحــاد ريا�ضــي مبنيــة علــى 5-  يـــرى الباحــث أهميــة وجــود خطــة استـــراتيجية معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
أســس علميــة كمــا تحتــوي علــى آليــة فعالــة لتنفيذهــا بحيــث تتســم باملرونــة والقــدرة علــى مقاومــة العوامــل الداخليــة 

 وتؤثـــر علــى جــودة األداء.
ً
والخارجيــة فــي البيئــة الرياضيــة التــي قــد تعتـــرضها مســتقبا

يـــرى الباحــث ضــرورة إقامــة دورات تدريبيــة لكافــة العامليـــن باللجــان األوملبيــة وكذلــك العامليـــن بــوزارة الرياضــة )الجهــة 6- 
اإلشــراقية علــى االتحــادات الرياضيــة( علــى كيفيــة أعــداد وقيــاس مؤشــرات األداء )KPI’s( ســواء اإلداري أو الريا�ضــي منهــا.

رؤى مستقبلية ودراسات مقتـرحة:
دراسة تحليلية ملعوقات تطبيق اإلدارة االستـراتيجية في االتحادات الرياضية.1- 

دراسة عن أسباب مقاومة التغييـر لدى موظفي االتحادات الرياضية.2- 

  دراسة عن تصميم بطاقة األداء املتوازن للعامليـن في االتحاد السعودي للفروسية3- 

دراسة عن تصميم بطاقة األداء املتوازن للعامليـن في االتحاد السعودي للفروسية.4- 

دراسة عن أثـر تطبيق استـراتيجية 2020 في هيئة الرياضة5- 

دراسة عن االحتياجات التدريبية للعامليـن باتحاد كرة القدم السعودي.6- 

دراسة عن العوامل املؤثـرة في انخفاض األداء لدى الرياضييـن املسجليـن في اتحاد املصارعة.7- 
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دراسة عن أسباب نجاح املنتخب السعودي بتكرار تحقيق بطولة العالم لكرة القدم لذوي االحتياجات الخاصة.8- 

اتجاهات موظفي الوزارات نحو قوانيـن الرياضة باململكة العربية السعودية.9- 

حدود البحث
طبيعة الدراسة 

الدراســة مســحية وركــزت علــى اتحــاد كــرة 
امليدانــي  العمــل  وتــم  الفروســية،  واتحــاد  القــدم 
باإلضافــة  الشــخصية  املقابــات  طريــق  عــن  بهــا 
)مونكــي  طريــق  عــن  اإللكتـــروني  االســتبيان  إلــى 

ســورفي(.

القيود العلمية
كــون -  املتوســط:  العينــة  حجــم  أوال: 

مــا  نوعــا  بســيطة  العينــة  حجــم 
واتحــاد  القــدم  كــرة  اتحــاد  )أعضــاء 

الدراســة. موضــوع  االتحــاد  كــون  البحــث  جوهــر  يمثــل  نفســه  الوقــت  فــي  ولكنــه  الفروســية( 

ثانيــا: عــدم وجــود دراســات ســابقة عــن التخطيــط االستـــراتيجي فــي هــذه االتحــادات باململكــة العربيــة الســعودية - 
بشــكل خــاص وتمــت االســتعانة ببعــض الدراســات لــدول الخليــج املجــاورة مثــل مملكــة البحريـــن ودولــة اإلمــارات 

الســودان. العربيــة وجمهوريــة  باإلضافــة لجمهوريــة مصــر  املتحــدة  العربيــة 

القيود العملية
أوال: إمكانيــة الوصــول بالنســبة للمقابــات الشــخصية وكعــادة األبحــاث بالرغــم مــن الوصــول إلــى األمنــاء العاميـــن - 

باالتحــادات إال أنــه تبقــى هنــاك بعــض التحفظــات علــى نــوع أو شــكل أســئلة الباحــث.

ثانيــا: التأثيـــرات طويلــة املــدى، كان هنــاك تأثيـــر بســيط كونــه تــم تغييـــر بعــض القوانيـــن بالنســبة للرياضــة باململكــة - 
العربيــة الســعودية كان أهمهــا تحويــل هيئــة الرياضــة إلــى وزارة الرياضــة وكذلــك تغيـــر بعــض أعضــاء االتحــادات 

موضــوع الدراســة ولكــن ذلــك لــم يكــن ذو أثـــر ملحــوظ.

ثالثــِا: التحيـــز الثقافــي للباحــث، لقــد أعتمــد الباحــث فــي الدراســات الســابقة علــى تلــك التــي تدعــم فرضيتــه بشــكل - 
أسا�ضــي وباألخــص التــي مصدرهــا دول الخليــج العربــي وجمهوريــة مصــر العربيــة وجمهوريــة الســودان الشــقيقة.

الدراسة امليدانية 
إجراءات الدراسة امليدانية

ثبات أداة البحث

هو عبارة عن مؤشر إحصائي يستخدم في ثبات االستبانة مما يؤدي إلى جودتها وماءمتها ألغراض الدراسة.

كمــا يتــم مــن خالهــا الحكــم علــى دقــة القيــاس فــي شــكل قيمــة محصــورة بيـــن )0، 1( فكلمــا اقتـــرب مــن الواحــد الصحيــح 
دل علــى أن االســتبانة تتمتــع بمســتوى عــاٍل مــن الثبــات.

ويستخدمه الباحثون ملعرفة: 

اختبار قوة العاقة بيـن الفقرات )معامل االتساق الداخلي للمقياس(.1- 

تحديد ثبات االختبار ملعرفة دقة القياس وحجم الخطأ.2- 

يتم حساب معامل الثبات عن طريق اختبار Alpha )ألفا كرو نباخ(

 متغيراتها                                                              
 املتغير التابع                           املتغير املستقل                         

 
 م 2019املصدر: إعداد الباحث 

 

 

 ية إلدارة اإلستراتيجا

 يجية تطبيق االسترات .1

 االستراتيجية وضع  .2

 االستراتيجية صياغة  .3

 راتيجية تنفيذ االست .4
 

 

 األداء  

 

 
املصدر: إعداد الباحث 2019
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للتحقــق مــن ثبــات أداة البحــث، قــام الباحــث بحســاب معامــات 
االتســاق  علــى  للتعــرف  ألفــا  كرونبــاخ  طريقــة  باســتخدام  لهــا  الثبــات 
الداخلــي ملحــاور االســتبانة، فتـــراوحت قيــم معامــات الثبــات للمحــاور 
بيـــن )0.676 – 0.850(، و)02.88( لاســتبانة ككل، وهــي قيــم مقبولــة 
إلجــراء الدراســة. جــدول رقــم )1( يوضــح قيــم معامــات الثبــات بطريقــة 

كرونبــاخ ألفــا لاتســاق الداخلــي.

 مجتمع وعينة الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء اتحــاد كــرة القــدم الســعودي 
ورابطــة املحتـرفيـــن وكذلــك أعضــاء اتحــاد الفروســية الســعودي وعــدد 

مــن املسئوليـــن بهيئــة الرياضــة واإلعامييـــن واألكاديمييـــن الرياضييـــن.

كمــا تــمَّ اختيــار مفــردات عينــة البحــث مــن مجتمــع الدراســة املوضــح فــي الفقــرة الســابقة عــن طريــق أســلوب الحصــر 
الشــامل مــن مجتمــع الدراســة ذات الصلــة بموضــوع البحــث حيــث تــم توزيــع عــدد )50( اســتمارة )ورقيــة( وتــم طــرح االســتبانة 
علــى رابــط إلكتـــروني، حيــث تــم استـــرداد عــدد )50( اســتمارة ورقيــة، كمــا تــم ملــئ )54( اســتمارة إلكتـــرونية بنســبة استـــرداد 
بلغت )100( % ويعتبـــر معدل االســتجابة من املعدالت العالية باعتباره يفوق الحدود املتعارف عليها )75( % ولعل االرتفاع 

النســبي للــردود يمكــن إرجاعــه إلــى املتابعــة املســتمرة مــن جانــب الباحــث.

قيمــة ألفــا كرونبــاخ لــكل املحــاور 02.88 وهــي تعتبـــر قيمــة تقتـــرب مــن الواحــد الصحيــح إلــى درجــة عاليــة ممــا يــدل علــى 
أن املحــاور تتمتــع بقــدر عــاٍل مــن الثبــات وبالتالــي جودتهــا وماءمتهــا للدراســة. 

تحليل البيانات

مــن الجــدول رقــم )2( نجــد أن: عــدد العبــارات فــي االســتبيان 34 عبــارة. قيمــة ألفــا كرونبــاخ )معــدل 
ثبــات االســتبيان( تســاوي )0.840( وهــي قيمــة مرتفعــة.

جدول رقم )3( 
مجموع اإلحصاء

االرتباطالتبايـنالوسطالعبارات
ألفا 

كرونباخ
Q146.6167.814.400.834-لإدارة دور فعال في تطبيق اإلدارة االستـراتيجية على العامليـن داخل االتحادات الرياضية باململكة السعودية

Q2- مــن خــال خبـــراتكم فــي العمــل اإلداري تعتبـــر اإلدارة االستـــراتيجية محــدودة النطــاق داخــل االتحــادات 
الرياضيــة

46.1270.188.066.847

Q345.4773.009-.129-.854- يمكن الوصول إلى املراكز املتقدمة في جميع األنشطة الرياضية من غيـر تطبيق اإلدارة االستـراتيجية
Q4- يوجد ارتباط وثيق بيـن تطبيق اإلدارة االستـراتيجية داخل األندية من حيث )املدرب – اإلداري( لرفع 

اإلدارة االستـراتيجية
46.6769.504.271.838

Q5- دراســة مفهــوم اإلدارة االستـــراتيجية مــن حيــث )مكوناتهــا وأهميتهــا( ضــرورة فــي طبيعــة العمــل الخــاص 
باالتحــادات الرياضيــة باململكــة العربيــة الســعودية

46.7069.202.348.836

Q645.5271.514-.029-.851- وضع الخطط السنوية لألنشطة الرياضية داخل االتحادات الرياضية ذات أهمية بدون اإلدارة االستـراتيجية
Q746.5768.131.365.835- توجد أهمية كبيـرة لإدارة االستـراتيجية داخل أهداف االتحادات الرياضية في جميع األنشطة بوجٍه عام

Q8- توجــد مؤثـــرات خارجيــة تؤثـــر علــى الــدور الفعــال لــإدارة االستـــراتيجية باالتحــادات متمثلــة فــي تحليــل 
البيئــة الخارجيــة )فــرص – تهديــدات(

46.5467.863.362.835

Q946.5668.521.280.838- تـتأثـر اإلدارة االستـراتيجية في االتحادات الرياضية لنقاط( القوة – الضعف )في البيئة الداخلية
Q10- يمكــن لــإدارة االستـــراتيجية االســتغناء عــن تطبيقهــا داخــل الهيــكل التنظيمــي )لاتحــادات الرياضيــة 

 –الشــركات( دون الرجــوع إليهــا
45.4471.084.006.849

Q11- للتخطيــط االستـــراتيجي اثـــر ملحــوظ مــن حيــث مراعــاة الفــروق الفرديــة بيـــن )القائميـــن علــي العمــل 
اإلداري - القيــادات العليــا( باالتحــادات

46.6266.373.615.829

جدول رقم )1( 
قيم معامالت ثبات كل محور من محاور االستبانة

قيم معامالت املحور
الثبات

0.840تطبيق اإلدارة االستـراتيجية
0.817اإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية

0.722تطبيق إدارة األداء
0.501اإلملام بمفاهيم وأساليب قياس األداء

02.88مجموع املحاور
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

جدول رقم )2(
إحصاء الثبات

قيمة ألفا 
كرونباخ

مجموع 
املحاور

0.840 34
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االرتباطالتبايـنالوسطالعبارات
ألفا 

كرونباخ
Q12- تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية يتــم مــن خــال األفــراد القائميـــن باألعمــال اإلداريــة مــع اإلملــام بمعرفــة 

كيفيــة التطبيــق
46.5166.116.457.832

Q1346.4065.292.555.829- اإلملام املعرفي لإدارة االستـراتيجية يتم بشكل عام من خال التحليل الرباعي للبيئة
Q1446.6567.296.545.832- لإدارة االستـراتيجية دور هام لتنفيذ الخطة السنوية مع الرقابة عليها

Q15- يعتبـــر دراســة الواقــع الحالــي للرياضــة فــي الســعودية قبــل اســتخدام االستـــراتيجية اإلداريــة وداخــل 
(االتحــادات الرياضيــة - الشــركات )ذات أهميــة ملعرفــة الواقــع الحالــي

46.5665.938.552.830

Q16- للتخطيــط االستـــراتيجي دور فــي اختيــار )قيــادات – مــدراء( قادريـــن علــي وضــع الخطــط االستـــراتيجية 
داخــل الهيــكل اإلداري لألجهــزة الفنيــة

46.6767.212.573.831

Q17- يســتطيع الفريــق اإلداري مراقبــة التخطيــط االستـــراتيجي وتنفيــذه وتحليــل املشــكات اإلداريــة التــي 
تواجــه االتحــادات الرياضيــة األوملبيــة باململكــة العربيــة الســعودية

46.5165.709.532.830

Q18- اختيــار القيــادات االستـــراتيجية لــإداري ذو املؤهــل الدرا�ضــي العلمــي ضــرورة لنجــاح املنظمــات 
الرياضيــة وتنفيــذ االستـــراتيجيات املرغــوب فيهــا

46.4967.165.389.835

Q19- وجــود الهيــاكل التنظيميــة وارتباطهــا بالتخطيــط االستـــراتيجي يســاعد علــي إنجــاز املهــام بــكل ساســة 
داخــل )األنديــة - املؤسســات األوملبيــة – الشــركات(.

46.6867.869.493.833

Q20- لــإدارة االستـــراتيجية دور فعــال إلدارة األداء علــى جميــع العامليـــن داخــل االتحــادات الرياضيــة 
باململكــة الســعودية

46.6267.363.442.833

ضــرورة فــي طبيعــة العمــل الخــاص  )مكوناتهــا – أهميتهــا(  Q21- دراســة مفهــوم إدارة األداء مــن حيــث 
باالتحــادات الرياضيــة باململكــة العربيــة الســعودية

46.6167.251.462.833

Q22- وضــع الخطــط الســنوية لألنشــطة الرياضيــة داخــل االتحــادات الرياضيــة ذات أهميــة بــدون وجــود 
إدارة األداء

45.6570.267.046.850

Q23- تعتبـــر إدارة األداء فــي تنفيــذ عمليــة التخطيــط االستـــراتيجي داخــل االتحــادات الرياضيــة مــن األهميــة 
القصــوى لتقــدم األنشــطة الرياضيــة

46.6967.671.558.832

Q24- فاعليــة )االتصــاالت اإلداريــة - إدارة الوقــت - إدارة التغيـــر( مــن فوائــد تواجــد إدارييـــن لــإدارة األداء 
داخــل املؤسســات الرياضيــة وذلــك لتفهمهــم لعمليــة اإلدارة االستـــراتيجية

46.7067.124.650.830

Q25-وجــود الهيــاكل التنظيميــة لــإدارة وارتباطهــا بــإدارة األداء يســاعد علــى إنجــاز املهــام بــكل يســر داخــل 
(األنديــة - املؤسســات األوملبيــة والشــركات.) 

46.6668.109.426.834

Q26- يســتطيع فريــق إدارة األداء مراقبــة التخطيــط االستـــراتيجي وتنفيــذه وتحليــل املشــكات اإلداريــة التــي 
تواجــه االتحــادات الرياضيــة األوملبيــة باململكــة العربيــة الســعودية

46.6466.814.552.831

Q27- البــد مــن قيــاس كفــاءة اإلدارييـــن داخــل املؤسســات الرياضيــة عبـــر إدارة األداء وذلــك لتوجيــه رســالة 
لاتحــادات بأهميــة اإلدارة االستـــراتيجية

46.6767.678.537.832

Q2846.5568.192.330.836- تتأثـر االتحادات الرياضية بالتقنيات واملعاييـر املتبعة إلدارة األداء لتنفيذ التخطيط االستـراتيجي
Q29- تنفيــذ قيــاس األداء يتــم مــن خــال األفــراد القائميـــن باألعمــال اإلداريــة باالتحــادات مــع اإلملــام بمعرفــة 

كيفيــة التطبيق
46.5567.745.354.836

Q30- مــع وجــود هيــكل كبيـــر داخــل كل مؤسســة رياضيــة للفــرق الرياضيــة مــن )مديـــر فنــي – مســاعد مديـــر 
فنــي – العــب – أخصائــي إصابــات – معــد نف�ضــي – معــد أحمــال بدنيــة – وإداري الفريــق( البــد مــن وجــود 

معاييـــر لــألداء تـــراعي الفــروق الفرديــة بيـــن العامليـــن

46.7869.960.436.837

Q31- تعتبـــر املرونــة فــي تطبيــق مقاييــس األداء العلميــة علــى العامليـــن باالتحــادات الرياضيــة مطلــب أسا�ضــي 
دون اإلخــال بمــا ورد فــي الخطــة الفريــق( االستـــراتيجية

46.6067.874.376.835

Q32- وجــود إداري يعــرف املحــاور األربعــة عنــد إعــداد بطاقــة األداء املتــوازن )املالــي – العميــل – العمليــات 
الداخليــة – التعلــم( ضــرورة لنجــاح قيــاس األداء للعامليـــن باالتحــادات باملؤسســات الرياضيــة

46.6466.775.579.830

Q33- تطبيــق مقاييــس األداء علــى كافــة العامليـــن باالتحــادات الرياضيــة مطلــب رئيــس ملبــدأ الشــفافية 
واملســائلة علــى جميــع العامليـــن بهــا

46.5866.402.496.831

Q34- يمكــن لــإدارة األداء داخــل الهيــكل التنظيمــي )لاتحــادات الرياضيــة – الشــركات( قيــاس األداء دون 
الرجــوع للخطــة االستـــراتيجية

45.6667.740.208.843

املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

من الجدول السابق نجد أن جميع العبارات مهمة في االستبيان.
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ثبات املحور األول )تطبيق اإلدارة االستـراتيجية(
مــن الجــدول رقــم )4( نجــد أن: عــدد العبــارات فــي االســتبيان 10 عبــارات. قيمــة ألفــا كرونبــاخ )معــدل 

ثبات االســتبيان( تســاوي )0.325( وهي قيمة منخفضة
جدول رقم )5( 

املجموع اإلحصائي للمحور

ألفا االرتباطالتبايـنالوسطالعبارات
كرونباخ

Q115.025.903.173.282-لإدارة دور فعال في تطبيق اإلدارة االستـراتيجية على العامليـن داخل االتحادات الرياضية باململكة السعودية
Q214.545.824.036.350- من خال خبـراتكم في العمل اإلداري تعتبـر اإلدارة االستـراتيجية محدودة النطاق داخل االتحادات الرياضية

Q313.885.521.114.306- يمكن الوصول إلى املراكز املتقدمة في جميع األنشطة الرياضية من غيـر تطبيق اإلدارة االستـراتيجية
Q4- يوجــد ارتبــاط وثيــق بيـــن تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية داخــل األنديــة مــن حيــث )املــدرب – اإلداري( لرفــع 

اإلدارة االستـراتيجية
15.096.274.086.315

Q5- دراســة مفهــوم اإلدارة االستـــراتيجية مــن حيــث )مكوناتهــا وأهميتهــا( ضــرورة فــي طبيعــة العمــل الخــاص 
باالتحــادات الرياضيــة باململكــة العربيــة الســعودية

15.126.200.148.298

Q613.935.112.200.254- وضع الخطط السنوية لألنشطة الرياضية داخل االتحادات الرياضية ذات أهمية بدون اإلدارة االستـراتيجية
Q714.985.922.166.285- توجد أهمية كبيـرة لإدارة االستـراتيجية داخل أهداف االتحادات الرياضية في جميع األنشطة بوجه عام

Q8- توجــد مؤثـــرات خارجيــة تؤثـــر علــى الــدور الفعــال لــإدارة االستـــراتيجية باالتحــادات متمثلــة فــي تحليــل 
البيئــة الخارجيــة )فــرص – تهديــدات(.

14.956.027.101.309

Q914.975.912.125.299- تـتأثـر اإلدارة االستـراتيجية في االتحادات الرياضية لنقاط( القوة – الضعف )في البيئة الداخلية
Q10- يمكــن لــإدارة االستـــراتيجية االســتغناء عــن تطبيقهــا داخــل الهيــكل التنظيمــي )لاتحــادات الرياضيــة–  

الشــركات( دون الرجــوع إليهــا
13.865.639.094.317

املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

من الجدول السابق نجد أن بعض العبارات لها اختاف كبيـر في آراء املشاركيـن في االستبيان.

ثبات املحور الثاني )وضع اإلدارة االستـراتيجية(
مــن الجــدول رقــم )6( نجــد أن: عــدد العبــارات فــي االســتبيان 9 عبــارات. قيمــة ألفــا كرونبــاخ )معــدل 

ثبــات االســتبيان( تســاوي )0.817( وهــي قيمــة مرتفعــة
جدول رقم )7( 

املجموع اإلحصائي للمحور الثاني

ألفا االرتباطالتبايـنالوسطالعبارات
كرونباخ

Q11-  للتخطيــط االستـــراتيجي اثـــر ملحــوظ مــن حيــث مراعــاة الفــروق الفرديــة بيـــن )القائميـــن علــي العمــل 
اإلداري – القيــادات العليــا( باالتحــادات

10.299.489.565.794

Q12-  تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية يتــم مــن خــال األفــراد القائميـــن باألعمــال اإلداريــة مــع اإلملــام بمعرفــة 
كيفيــة التطبيــق

10.178.941.506.801

Q1310.079.131.481.804-  اإلملام املعرفي لإدارة االستـراتيجية يتم بشكل عام من خال التحليل الرباعي للبيئة
Q1410.329.520.609.791- لإدارة االستـراتيجية دور هام لتنفيذ الخطة السنوية مع الرقابة عليها

Q15- يعتبـــر دراســة الواقــع الحالــي للرياضــة فــي الســعودية قبــل اســتخدام االستـــراتيجية اإلداريــة وداخــل 
(االتحــادات الرياضيــة – الشــركات )ذات أهميــة ملعرفــة الواقــع الحالــي

10.229.106.559.793

Q16-  للتخطيط االستـراتيجي دور في اختيار )قيادات – مدراء( قادريـن علي وضع الخطط االستـراتيجية 
داخل الهيكل اإلداري لألجهزة الفنية

10.349.759.540.798

Q17- يســتطيع الفريــق اإلداري مراقبــة التخطيــط االستـــراتيجي وتنفيــذه وتحليــل املشــكات اإلداريــة التــي 
تواجــه االتحــادات الرياضيــة األوملبيــة باململكــة العربيــة الســعودية

10.179.115.504.801

Q18-  اختيــار القيــادات االستـــراتيجية لــإداري ذو املؤهــل الدرا�ضــي العلمــي ضــرورة لنجــاح املنظمــات 
الرياضيــة وتنفيــذ االستـــراتيجيات املرغــوب فيهــا

10.159.296.450.808

Q19-  وجود الهياكل التنظيمية وارتباطها بالتخطيط االستـــراتيجي يساعد علي إنجاز املهام بكل ساسة 
داخل )األندية – املؤسسات األوملبية – الشركات( 

10.359.821.528.799

املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

من الجدول السابق نجد أن جميع العبارات مهمة في االستبيان.

جدول رقم )4(
إحصاء الثبات

قيمة ألفا 
كرونباخ

مجموع 
املحاور

0.325 10

جدول رقم )6(
إحصاء الثبات

قيمة ألفا 
كرونباخ

مجموع 
املحاور

.817 9
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ثبات املحور الثالث )صياغة اإلدارة االستـراتيجية واألداء(

مــن الجــدول رقــم )8( نجــد أن: عــدد العبــارات فــي االســتبيان 9 عبــارات. قيمــة ألفــا كرونبــاخ )معــدل 
ثبــات االســتبيان( تســاوي )0.722( وهــي قيمــة مرتفعــة

جدول رقم )9( 
املجموع اإلحصائي للمحور الثالث

ألفا االرتباطالتبايـنالوسطالعبارات
كرونباخ

Q2010.596.847.391.698-  لإدارة االستـراتيجية دور فعال إلدارة األداء على جميع العامليـن داخل االتحادات الرياضية باململكة السعودية
ضــرورة فــي طبيعــة العمــل الخــاص  )مكوناتهــا – أهميتهــا(  دراســة مفهــوم إدارة األداء مــن حيــث    -Q21

باالتحــادات الرياضيــة باململكــة العربيــة الســعودية
10.576.287.615.657

Q229.627.948-.089-.838-  وضع الخطط السنوية لألنشطة الرياضية داخل االتحادات الرياضية ذات أهمية بدون وجود إدارة األداء
Q23-  تعتبـــر إدارة األداء فــي تنفيــذ عمليــة التخطيــط االستـــراتيجي داخــل االتحــادات الرياضيــة مــن األهميــة 

القصــوى لتقــدم األنشــطة الرياضيــة
10.656.520.738.651

Q24-  فاعليــة )االتصــاالت اإلداريــة - إدارة الوقــت - إدارة التغيـــر( مــن فوائــد تواجــد إدارييـــن لــإدارة األداء 
داخــل املؤسســات الرياضيــة وذلــك لتفهمهــم لعمليــة اإلدارة االستـــراتيجية

10.667.080.478.689

Q25- وجــود الهيــاكل التنظيميــة لــإدارة وارتباطهــا بــإدارة األداء يســاعد علــى إنجــاز املهــام بــكل يســر داخــل 
)األنديــة - املؤسســات األوملبيــة والشــركات(.

10.636.936.445.690

Q26-  يســتطيع فريــق إدارة األداء مراقبــة التخطيــط االستـــراتيجي وتنفيــذه وتحليــل املشــكات اإلداريــة التــي 
تواجــه االتحــادات الرياضيــة األوملبيــة باململكــة العربيــة الســعودية

10.616.377.635.656

Q27-  البــد مــن قيــاس كفــاءة اإلدارييـــن داخــل املؤسســات الرياضيــة عبـــر إدارة األداء وذلــك لتوجيــه رســالة 
لاتحــادات بأهميــة اإلدارة االستـــراتيجية

10.636.817.566.675

Q2810.516.641.431.691-  تتأثـر االتحادات الرياضية بالتقنيات واملعاييـر املتبعة إلدارة األداء لتنفيذ التخطيط االستـراتيجي
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

من الجدول السابق نجد أن جميع العبارات مهمة في االستبيان.

ثبات املحور الرابع )تنفيذ اإلدارة االستـراتيجية األداء(:
مــن الجــدول رقــم )10( نجــد أن: عــدد العبــارات فــي االســتبيان 6 عبــارة. قيمــة ألفــا كرونبــاخ )معــدل 

ثبــات االســتبيان( تســاوي )0.501( وهــي قيمــة متوســطة.

جدول رقم )11( 
املجموع اإلحصائي للمحور

ألفا االرتباطالتبايـنالوسطالعبارات
كرونباخ

Q29-  تنفيــذ قيــاس األداء يتــم مــن خــال األفــراد القائميـــن باألعمــال اإلداريــة باالتحــادات مــع اإلملــام بمعرفــة 
كيفيــة التطبيــق

6.972.960.309.427

Q30-  مــع وجــود هيــكل كبيـــر داخــل كل مؤسســة رياضيــة للفــرق الرياضيــة مــن )مديـــر فنــي – مســاعد مديـــر 
فنــي – العــب – أخصائــي إصابــات – معــد نف�ضــي – معــد أحمــال بدنيــة – وإداري الفريــق( البــد مــن وجــود 

معاييـــر لــألداء تـــراعي الفــروق الفرديــة بيـــن العامليـــن

7.203.677.313.471

Q31-  تعتبـــر املرونــة فــي تطبيــق مقاييــس األداء العلميــة علــى العامليـــن باالتحــادات الرياضيــة مطلــب أسا�ضــي 
دون اإلخــال بمــا ورد فــي الخطــة - مــع االستـــراتيجية

7.023.204.236.466

Q32-  وجــود إداري يعــرف املحــاور األربعــة عنــد إعــداد بطاقــة األداء املتــوازن )املالــي – العميــل – العمليــات 
الداخليــة – التعلــم( ضــرورة لنجــاح قيــاس األداء للعامليـــن باالتحــادات باملؤسســات الرياضيــة

7.073.073.398.398

تطبيــق مقاييــس األداء علــى كافــة العامليـــن باالتحــادات الرياضيــة مطلــب رئيــس ملبــدأ الشــفافية    -Q33
واملســائلة علــى جميــع العامليـــن بهــا

7.002.680.473.335

Q34-  يمكــن لــإدارة األداء داخــل الهيــكل التنظيمــي )لاتحــادات الرياضيــة – الشــركات( قيــاس األداء دون 
الرجــوع للخطــة االستـــراتيجية

6.092.934.068.625

املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

من الجدول )11( نجد أن بعض العبارات كان لها أثـر سلبي في االستبيان.

جدول رقم )8(
إحصاء الثبات

قيمة ألفا 
كرونباخ

مجموع 
املحاور

.722 9

جدول رقم )10(
إحصاء الثبات

قيمة ألفا 
كرونباخ

مجموع 
املحاور

.501 6
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اختبار الفرضيات
إحصاءات وتحليل إجابات املحاور األربعة

آراء  أن:  لنــا  يتضــح   )13( رقــم  الجــدول  مــن 
واملحايــد  املوافــق  بيـــن  كانــت  االســتبيان  متلقــي 
)أوافــق(  االســتبيان  متلقــي  آراء  وكان  موافــق  والغيـــر 
اإلجمالــي  االســتنتاج  املحــور،  إلجمالــي  بالنســبة 
واألداء(،  االستـــراتيجية  اإلدارة  )تطبيــق  األول   للمحــور 

باململكــة  الرياضيــة  باالتحــادات  األداء  تطويـــر  فــي  مهــم  دور  الرياضيــة  االتحــادات  داخــل  االستـــراتيجية  اإلدارة  لتطبيــق  إن 
.0.258 معيــاري  مرجــح  1.62وانحــراف  بمتوســط  أوافــق  للمحــور  العــام  االتجــاه  وكان  الســعودية  العربيــة 

الفرضية األولى هي:

الســعودية. الرياضــة  باالتحــادات  األداء  وتـــرقية  االستـــراتيجية  اإلدارة  تطبيــق  بيـــن  معنويــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد   ال 
اإلجابــة علــى الفرضيــة األولــى: اتضــح مــن االســتنتاج لنتائــج املحــور األول أنــه يوجــد فــروق ذات دالئــل معنويــة بيـــن تطبيــق اإلدارة 
االستـــراتيجية وتـــرقية األداء باالتحــادات الرياضيــة الســعودية فالفرضيــة غيـــر مقبولــة إحصائًيــا )متوســط مرجــح 1.62 وانحــراف 

معيــاري 0.258( وال يمكــن األخــذ بهــا.

مــن الجــدول )14( يتضــح لنــا أن: آراء متلقــي االســتبيان كانــت جميعهــا مــع أوافــق. وكان آراء متلقــي االســتبيان )أوافــق( 
بالنســبة إلجمالــي املحــور. 

االستنتاج اإلجمالي للمحور الثاني )وضع اإلدارة االستـراتيجية واألداء(

إن اإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية يساهم بشكل كبيـر في وضع الخطط االستـراتيجية من أجل تطويـر 
األداء وان اختيار االستـــراتيجيات على املسمى الوظيفي يجب أن يكون على مستوى املؤهل العلمي في اإلدارة االستـــراتيجية، 

جدول رقم )12( 
ارتباط محاور الدراسة

االرتباط

رة  تطبيق اإلدا
االستـراتيجية 
رة  ضع اإلدا

و
االستـراتيجية واألداء 

رة  صياغة اإلدا
االستـراتيجية واإلداء

رة  تنفيذ اإلدا
االستـراتيجية واإلداء

تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

**300.*247.**1.358ارتباط بيـرسون

000.012.002.املعنوية
N104104104104

وضع اإلدارة 
االستـراتيجية 

واألداء

**674.**1.624**358.ارتباط بيـرسون

000.000.000.املعنوية
N104104104104

صياغة 
اإلدارة 

االستـراتيجية 
واإلداء

**1.567**624.*247.ارتباط بيـرسون

Sig. )2-tailed(.012.000.000
N104104104104

تنفيذ اإلدارة 
االستـراتيجية 

واإلداء

1**567.**674.**300.ارتباط بيـرسون
002.000.000.املعنوية

N104104104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

جدول رقم )13(
املحور األول )تطبيق اإلدارة االستـراتيجية واألداء(

افقاملقياسالعبارة ال محايدأو
افق أو

املتوسط 
املرجح

االنحراف 
االتجاهاملعياري

األولى
86117التكرار

أوافق1.240.566 6.7%10.6%82.7%النسبة

الثانية
562127التكرار

محايد1.720.853 26.0%20.2%53.8%النسبة

الثالثة
251564التكرار

2.370.850
ال 

أوافق 61.5%14.4%24.0%النسبة

الرابعة
90104التكرار

أوافق1.170.471 3.8%9.6%88.5%النسبة

الخامسة
9293التكرار

أوافق1.140.428 8.72.9%88.5%النسبة

السادسة
291263التكرار

محايد2.330.886 60.6%11.5%27.9%النسبة

السابعة
81176التكرار

أوافق1.280.565 16.35.8%77.9%النسبة

الثامنة
80168التكرار

أوافق1.310.609 7.7%15.4%76.9%النسبة

التاسعة
841010التكرار

أوافق1.290.634 80.89.69.6النسبة

العاشرة
231665التكرار

2.400.830
ال 

أوافق 22.115.462.5النسبة

اإلجمالي
646137357التكرار

أوافق1.620.258 13.1724.71%62.11%النسبة
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.
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مرجــح  بمتوســط  أوافــق  للمحــور  العــام  االتجــاه  وكان 
1.27 وانحــراف معيــاري 0.377.

داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال  الثانيــة:  الفرضيــة 
املســتوى  علــى  االستـــراتيجيات  وضــع  بيـــن  معنويــة 
الوظيفــي املطبقــة فــي االتحــادات محــل البحــث واألداء.

الثانــي  املحــور  لنتائــج  االســتنتاج  مــن  اتضــح 
وضــع  بيـــن  معنويــة  دالئــل  ذات  فــروق  يوجــد  أنــه 
فــي  املطبقــة  الوظيفــي  املســتوى  علــى  االستـــراتيجيات 
غيـــر  فالفرضيــة  واألداء  البحــث  محــل  االتحــادات 
 1.27 املحــور  مرجــح  )متوســط  إحصائًيــا  مقبولــة 

بهــا. األخــذ  يمكــن  وال   )0.377 معيــاري  انحــراف 

متلقــي  آراء  أن:  لنــا  يتضــح   )15( الجــدول  مــن 
االســتبيان كانــت بيـــن املوافــق واملحايــد. وكان آراء متلقــي 

املحــور. بالنســبة إلجمالــي  )أوافــق(  االســتبيان 

اإلدارة  الثالث )صياغة  للمحور  اإلجمالي  االستنتاج 
االستـراتيجية واألداء(:

ضبــط  فــي  فعــال  بشــكل  تســاهم  األداء  إدارة  إن 
تكــون  أن  يجــب  إنهــا  االستـــراتيجية  الخطــط  وتحسيـــن 
مبنيــة علــى التقنيــات واملعاييـــر العلميــة إلدارة األداء وان 
التصميــم الفعــال لــإدارة االستـــراتيجية يجــب أن يســتند 
للمحــور  العــام  االتجــاه  وكان  العلميــة،  املفاهيــم  علــى 
أوافــق بمتوســط مرجــح  1.31وانحــراف معيــاري 0.321.

داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال  الثالثــة:  الفرضيــة 
معنوية بيـــن صياغة االستـــراتيجيات وإدارة األداء في 

االتحــادات محــل البحــث واألداء

مــن  اتضــح  الثالثــة:  الفرضيــة  علــى  اإلجابــة 
االســتنتاج لنتائــج املحــور الثانــي أنــه يوجــد فــروق ذات 
دالئل معنوية بيـن صياغة االستـراتيجيات وإدارة األداء 
مرجــح  )متوســط  واألداء  البحــث  محــل  االتحــادات  فــي 
املحــور  1.31انحــراف معيــاري 0.321( فالفرضيــة غيـــر 

بهــا. يمكــن األخــذ  مقبولــة إحصائًيــا وال 

متلقــي  آراء  أن  لنــا  يتضــح   )16( الجــدول  مــن 
االســتبيان كانــت بيـــن املوافــق واملحايــد وكان آراء متلقــي 

املحــور. إلجمالــي  بالنســبة  )أوافــق(  االســتبيان 

اإلدارة  تنفيــذ  بمفاهيــم  اإلملــام  املهــم  مــن  إن 
االستـــراتيجية واألداء التــي تســاهم بشــكل كبيـــر فــي تنظيــم 
العملية اإلدارية داخل االتحادات الرياضية واملؤسسات 
علــى  األداء  لقيــاس  واملعاييـــر  املفاهيــم  تبنــى  أن  ويجــب 
العامليـــن،  جميــع  تتضمــن  أن  يجــب  كمــا  علمــي  أســاس 
كمــا انــه مــن املهــم أن تضــع الخطــة االستـــراتيجية إدارة 

جدول رقم )14( 
املحور الثاني )وضع اإلدارة االستـراتيجية واألداء( 

افقاملقياسالعبارة ال محايدأو
افق أو

املتوسط 
املرجح

االنحراف 
االتجاهاملعياري

األولى
86135التكرار

أوافق1.220.521 4.8%12.5%82.7%النسبة

الثانية
83714التكرار

أوافق1.340.705 13.5%6.7%79.8%النسبة

الثالثة
692411التكرار

أوافق1.440.680 10.6%23.1%66.3%النسبة

الرابعة
88124التكرار

أوافق1.190.484 3.8%11.5%84.6%النسبة

الخامسة
83129التكرار

أوافق1.290.618 8.7%11.5%79.8%النسبة

السادسة
90104التكرار

أوافق1.170.471 3.8%9.6%86.5%النسبة

السابعة
801311التكرار

أوافق1.340.663 10.6%12.5%76.9%النسبة

الثامنة
781511التكرار

أوافق1.360.667 10.6%14.4%75.0%النسبة

التاسعة
9194التكرار

أوافق1.160.464 3.8%8.7%87.5%النسبة

اإلجمالي
74811574التكرار

أوافق1.270.377 7.89%12.27%79.82%النسبة
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

جدول رقم )15( 
املحور الثالث )صياغة اإلدارة االستـراتيجية واإلداء(

افقاملقياسالعبارة افقمحايدأو املتوسط ال أو
املرجح

االنحراف 
االتجاهاملعياري

األولى
8978التكرار

أوافق1.220.574 7.7%6.7%85.6%النسبة

الثانية
86117التكرار

أوافق1.240.566 6.7%10.6%82.7%النسبة

الثالثة
371057التكرار

محايد2.190.936 54.8%9.6%35.6%النسبة

الرابعة
91103التكرار

أوافق1.150.436 2.9%9.6%87.5%النسبة

الخامسة
9293التكرار

أوافق1.140.428 2.9%8.7%88.5%النسبة

السادسة
9095التكرار

أوافق1.180.498 8.74.8%86.5%النسبة

السابعة
8996التكرار

أوافق1.200.528 85.68.75.8النسبة

الثامنة
89123التكرار

أوافق1.170.450 2.9%11.5%85.6%النسبة

التاسعة
81158التكرار

أوافق1.300.605 7.7%77.914.4%النسبة

اإلجمالي
74492154التكرار

أوافق1.310.321 15.55%9.29%75.15%النسبة
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.
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العــام للمحــور أوافــق  مــن أولوياتهــا، وكان االتجــاه  األداء 
.0.335 معيــاري  وانحــراف   1.37 مرجــح  بمتوســط 

داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال  الرابعــة:  الفرضيــة 
معنوية بيـن عملية تنفيذ اإلدارة االستـراتيجية واألداء.

مــن  اتضــح  الرابعــة:  الفرضيــة  علــى  اإلجابــة 
االســتنتاج لنتائــج املحــور الثانــي أنــه يوجــد فــروق ذات 
االستـــراتيجيات  تنفيــذ  عمليــة  بيـــن  معنويــة  دالئــل 
باملفهــوم  واألداء  البحــث  محــل  االتحــادات  فــي  املطبقــة 
مقبولــة  غيـــر  فالفرضيــة  تطبيقهــا،  الواجــب  العلمــي 
انحــراف   1.37 املحــور  مرجــح  )متوســط  إحصائًيــا 

بهــا. األخــذ  يمكــن  وال   )0.335 معيــاري 

مناقشة النتائج في ضوء فروض الدراسة:
فيمــا يلــي ســيتم مناقشــة النتائــج التــي توصلــت إليها 
الدراســة فــي ضــوء الفــروض املوضوعــة للبحــث مــن واقــع 
نتائــج الدراســات الســابقة واإلطــار النظــري والتــي تذهــب 

إلــى وجــود عاقــة بيـــن تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية وتطويـــر األداء الفنــي واإلداري باالتحــادات الرياضيــة موضــوع الدراســة.

جدول رقم )17( 
نتائج املحور األول )تطبيق اإلدارة االستـراتيجية واألداء(:

االرتباط

Q1-لإدارة دور فعال في تطبيق اإلدارة االستـراتيجية على 
العامليـن داخل االتحادات الرياضية باململكة السعودية

تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

Q1-لــإدارة دور فعــال فــي تطبيــق اإلدارة 
االستـــراتيجية علــى العامليـــن داخــل 
االتحــادات الرياضيــة باململكــة الســعودية

**1.381ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**381.ارتباط بيـرسونتطبيق اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة األولــى )لــإدارة دور فعــال فــي تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية علــى العامليـــن داخــل االتحــادات  1-
الرياضيــة باململكــة الســعودية( أن لــإدارة دور فعــال فــي تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية علــى العامليـــن داخــل االتحــادات 
الرياضيــة وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.24 وانحــراف معيــاري 0.566 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن 

االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.381 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q2-من خال خبـراتكم في العمل اإلداري تعتبـر اإلدارة 

االستـراتيجية محدودة النطاق داخل االتحادات الرياضية
تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

Q2- من خال خبـراتكم في العمل اإلداري 
تعتبـر اإلدارة االستـراتيجية محدودة 

النطاق داخل االتحادات الرياضية

**1.363ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**363.ارتباط بيـرسونتطبيق اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104

جدول رقم )16(
املحور الرابع )تنفيذ اإلدارة االستـراتيجية واإلداء(

املتوسط ال أوافقمحايدأوافقاملقياسالعبارة
املرجح

االنحراف 
االتجاهاملعياري

األولى
831110التكرار

أوافق1.300.637 10.69.6%79.8%النسبة

الثانية
9770التكرار

أوافق1.070.252 0.0%6.7%93.3%النسبة

الثالثة
86108التكرار

أوافق1.250.587 7.7%9.6%82.7%النسبة

الرابعة
88115التكرار

أوافق1.200.510 4.8%10.6%84.6%النسبة

الخامسة
88810التكرار

أوافق1.270.627 9.6%7.7%82.7%النسبة

السادسة
38957التكرار

محايد2.180.943 54.8%8.7%36.5%النسبة

اإلجمالي
4785690التكرار

أوافق1.370.335 14.42%8.97%76.60%النسبة
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.
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أوضحــت نتائــج العبــارة الثانيــة )مــن خــال خبـــراتكم فــي العمــل اإلداري تعتبـــر اإلدارة االستـــراتيجية محــدودة النطــاق  2-
داخــل االتحــادات الرياضيــة( أن اإلدارة االستـــراتيجية موجــودة ولكــن بصــورة متفاوتــة داخــل االتحــادات الرياضيــة 
وكان االتجــاه العــام لهــا محايــد بمتوســط مرجــح 1.72 وانحــراف معيــاري 0.853 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه 

العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.363 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.
االرتباط

Q3- يمكن الوصول إلى املراكز املتقدمة في جميع األنشطة 
الرياضية من غيـر تطبيق اإلدارة االستـراتيجية

تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

Q3- يمكن الوصول إلى املراكز املتقدمة في 
جميع األنشطة الرياضية من غيـر تطبيق 

اإلدارة االستـراتيجية

**1.432ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**432.ارتباط بيـرسونتطبيق اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة الثالثــة )يمكــن الوصــول إلــى املراكــز املتقدمــة فــي جميــع األنشــطة الرياضيــة مــن غيـــر تطبيــق  3-
اإلدارة االستـــراتيجية( انه من غيـــر املمكن الوصول إلى املراكز املتقدمة في جميع األنشطة الرياضية من غيـــر تطبيق 
اإلدارة االستـــراتيجية وكان االتجــاه العــام لهــا ال أوافــق بمتوســط مرجــح 2.37 وانحــراف معيــاري 0.850 وكانــت للعاقــة 

بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.432 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q4- يوجد ارتباط وثيق بيـن تطبيق اإلدارة االستـراتيجية داخل 
األندية من حيث )املدرب – اإلداري( لرفع اإلدارة االستـراتيجية

تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

Q4- يوجد ارتباط وثيق بيـن تطبيق 
اإلدارة االستـراتيجية داخل األندية من 
حيث )املدرب – اإلداري( لرفع اإلدارة 

االستـراتيجية

**1.265ارتباط بيـرسون

007.املعنوية
N104104

1**265.ارتباط بيـرسونتطبيق اإلدارة االستـراتيجية 
007.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة الرابعــة )يوجــد ارتبــاط وثيــق بيـــن تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية داخــل األنديــة مــن حيــث )املــدرب  4-
– اإلداري( لرفــع اإلدارة االستـــراتيجية( أن هنــاك ارتبــاط وثيــق بيـــن تطبيــق اإلدارة االستـــراتيجية داخــل األنديــة مــن حيــث 
املدرب واإلداري لرفع اإلدارة االستـراتيجية وكان االتجاه العام لها أوافق بمتوسط مرجح 1.17 وانحراف معياري 0.471 

وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.265 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.
االرتباط

Q5- دراسة مفهوم اإلدارة االستـراتيجية من حيث )مكوناتها 
وأهميتها( ضرورة في طبيعة العمل الخاص باالتحادات 

الرياضية باململكة العربية السعودية
تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

Q5- دراسة مفهوم اإلدارة االستـراتيجية 
من حيث )مكوناتها وأهميتها( ضرورة 
في طبيعة العمل الخاص باالتحادات 
الرياضية باململكة العربية السعودية

**1.308ارتباط بيـرسون

001.املعنوية
N104104

1**308.ارتباط بيـرسونتطبيق اإلدارة االستـراتيجية 
001.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.



دور اإلدارة االستراتيجية في ترقية األداء باالتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية ...

140

فــي  5- وأهميتهــا( ضــرورة  )مكوناتهــا  مــن حيــث  االستـــراتيجية  اإلدارة  مفهــوم  )دراســة  الخامســة  العبــارة  نتائــج  أوضحــت 
طبيعــة العمــل الخــاص باالتحــادات الرياضيــة باململكــة العربيــة الســعودية( أن لدراســة مفهــوم اإلدارة االستـــراتيجية 
ضــرورة فــي طبيعــة العمــل الخــاص باالتحــادات الرياضيــة باململكــة العربيــة الســعودية وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق 
بمتوســط مرجــح 1.14 وانحــراف معيــاري 0.428 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة 

بمقــدار 0.308 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.
االرتباط

Q6- وضع الخطط السنوية لألنشطة الرياضية داخل 
االتحادات الرياضية ذات أهمية بدون اإلدارة االستـراتيجية

تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

Q6- وضع الخطط السنوية لألنشطة 
الرياضية داخل االتحادات الرياضية ذات 

أهمية بدون اإلدارة االستـراتيجية

**1.517ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**517.ارتباط بيـرسونتطبيق اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

الرياضيــة ذات  6- الرياضيــة داخــل االتحــادات  الســنوية لألنشــطة  العبــارة السادســة )وضــع الخطــط  نتائــج  أوضحــت 
فــي وجــود اإلدارة وكان  يكــون  أن  يجــب  مهــم ولكــن  الســنوية  الخطــط  بــدون اإلدارة االستـــراتيجية( أن وضــع  أهميــة 
االتجــاه العــام لهــا محايــد بمتوســط مرجــح 2.33 وانحــراف معيــاري 0.886 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام 

للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.517 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q7- توجد أهمية كبيـرة لإلدارة االستـراتيجية داخل أهداف 

االتحادات الرياضية في جميع األنشطة بوجه عام
تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

Q7- توجد أهمية كبيـرة لإلدارة 
االستـراتيجية داخل أهداف االتحادات 

الرياضية في جميع األنشطة بوجه عام

**1.375ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**375.ارتباط بيـرسونتطبيق اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة الســابعة )توجــد أهميــة كبيـــرة لــإدارة االستـــراتيجية داخــل أهــداف االتحــادات الرياضيــة فــي  7-
فــي جميــع  لــإدارة االستـــراتيجية أهميــة كبيـــرة داخــل أهــداف االتحــادات الرياضــة  جميــع األنشــطة بوجــه عــام( إن 
األنشــطة بوجهــا وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.28 وانحــراف معيــاري 0.565 وكانــت للعاقــة بينهــا 

وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.375 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

Q8- توجد مؤثـرات خارجية تؤثـر على الدور الفعال لإدارة االستـراتيجية 
باالتحادات متمثلة في تحليل البيئة الخارجية )فرص – تهديدات(

تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

Q8- توجد مؤثـرات خارجية تؤثـر على الدور 
الفعال لإدارة االستـراتيجية باالتحادات متمثلة 

في تحليل البيئة الخارجية )فرص – تهديدات(

**1.331ارتباط بيـرسون

001.املعنوية
N104104

1**331.ارتباط بيـرسونتطبيق اإلدارة االستـراتيجية 
001.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة الثامنــة )توجــد مؤثـــرات خارجيــة تؤثـــر علــى الــدور الفعــال لــإدارة االستـــراتيجية باالتحــادات  8-
متمثلــة فــي تحليــل البيئــة الخارجيــة )فــرص – تهديــدات( أن هنــاك مؤثـــرات خارجيــة تؤثـــر علــى الــدور الفعــال لــإدارة 
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االستـــراتيجية وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.31 وانحــراف معيــاري 0.609 وكانــت للعاقــة بينهــا 
وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.331 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط

Q9- تـتأثـر اإلدارة االستـراتيجية في االتحادات الرياضية 
لنقاط( القوة – الضعف )في البيئة الداخلية

تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

Q9- تـتأثـر اإلدارة االستـراتيجية في 
االتحادات الرياضية لنقاط( القوة–  

الضعف )في البيئة الداخلية

**1.362ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**362.ارتباط بيـرسونتطبيق اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة التاســعة )تـتأثـــر اإلدارة االستـــراتيجية فــي االتحــادات الرياضيــة لنقــاط )القــوة – الضعــف( فــي  9-
البيئــة الداخليــة( أن للبيئــة الداخليــة فــي االتحــادات الرياضيــة مــن حيــث القــوة والضعــف لهــا تأثيـــر علــى اإلدارة وكان 
االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.29 وانحــراف معيــاري 0.634 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام 

للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.362 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط

Q10- يمكن لإلدارة االستـراتيجية االستغناء عن تطبيقها 
داخل الهيكل التنظيمي) لالتحادات الرياضية – الشركات( 

دون الرجوع إليها
تطبيق اإلدارة 
االستـراتيجية 

Q10- يمكن لإدارة االستـراتيجية االستغناء عن 
تطبيقها داخل الهيكل التنظيمي )لاتحادات 

الرياضية – الشركات( دون الرجوع إليها

**1.407ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**407.ارتباط بيـرسونتطبيق اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

التنظيمــي  10- الهيــكل  داخــل  تطبيقهــا  عــن  االســتغناء  االستـــراتيجية  لــإدارة  )يمكــن  العاشــرة  العبــارة  نتائــج  أوضحــت 
)لاتحادات الرياضية – الشــركات( دون الرجوع إليها( انه ال يمكن االســتغناء عن تطبيق اإلدارة االستـــراتيجية داخل 
الهيــكل التنظيمــي لاتحــادات وكان االتجــاه العــام لهــا ال أوافــق بمتوســط مرجــح 2.40 وانحــراف معيــاري 0.830 وكانــت 

للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.407 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

جدول رقم )18( 
 نتائج املحور الثاني )وضع اإلدارة االستـراتيجية واألداء(

االرتباط

Q11- للتخطيط االستـراتيجي اثـر ملحوظ من حيث 
مراعاة الفروق الفردية بيـن )القائميـن علي العمل 

اإلداري - القيادات العليا( باالتحادات

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب اإلدارة 

االستـراتيجية 
Q11- للتخطيط االستـراتيجي اثـر ملحوظ من 

حيث مراعاة الفروق الفردية بيـن )القائميـن علي 
العمل اإلداري - القيادات العليا( باالتحادات

**1.665ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**665.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.
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أوضحــت نتائــج العبــارة األولــى )للتخطيــط االستـــراتيجي أثـــر ملحــوظ مــن حيــث مراعــاة الفــروق الفرديــة بيـــن )القائميـــن  11-
علــى العمــل اإلداري - القيــادات العليــا( باالتحــادات( أن للتخطيــط االستـــراتيجي أثـــر ملحــوظ مــن حيــث مراعــاة الفــروق 
الفرديــة بيـــن القائميـــن علــى العمــل اإلداري والقيــادات العليــا باالتحــادات وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط 
العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار  بينهــا وبيـــن االتجــاه  مرجــح 1.22 وانحــراف معيــاري 0.521 وكانــت للعاقــة 

0.665 وهــي دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.
االرتباط

Q12- تنفيذ الخطة االستـراتيجية يتم من خال 
األفراد القائميـن باألعمال اإلدارية مع اإلملام بمعرفة 

كيفية التطبيق

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب اإلدارة 

االستـراتيجية 
Q12- تنفيذ الخطة االستـراتيجية يتم من خال 

األفراد القائميـن باألعمال اإلدارية مع اإلملام 
بمعرفة كيفية التطبيق

**1.652ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**652.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة الثانيــة )تنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية يتــم مــن خــال األفــراد القائميـــن باألعمــال اإلداريــة مــع  12-
اإلملــام بمعرفــة كيفيــة التطبيــق( أن مــن يقــوم بتنفيــذ الخطــة االستـــراتيجية هــم األفــراد القائميـــن باألعمــال اإلداريــة 
ويجــب عليهــم معرفــة كيفيــة وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.34 وانحــراف معيــاري 0.705 وكانــت 

للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.652 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q13- اإلملام املعرفي لإلدارة االستـراتيجية يتم 

بشكل عام من خالل التحليل الرباعي للبيئة
اإلملام بمفاهيم وأساليب 

اإلدارة االستـراتيجية 
Q13- اإلملام املعرفي لإدارة االستـراتيجية يتم 

بشكل عام من خال التحليل الرباعي للبيئة
**1.628ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**628.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة الثالثــة )اإلملــام املعرفــي لــإدارة االستـــراتيجية يتــم بشــكل عــام مــن خــال التحليــل الرباعــي  13-
للبيئــة( أن اإلملــام املعرفــي بــاإلدارة االستـــراتيجية يتــم بشــكل عــام مــن خــال التحليــل الرباعــي للبيئــة وكان االتجــاه العــام 
لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.44 وانحــراف معيــاري 0.680 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة 

إحصائيــة بمقــدار 0.628 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط

Q14- لإدارة االستـراتيجية دور هام لتنفيذ الخطة 
السنوية مع الرقابة عليها

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب اإلدارة 

االستـراتيجية 
Q14- لإدارة االستـراتيجية دور هام لتنفيذ 

الخطة السنوية مع الرقابة عليها
**1.694ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**694.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.
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أوضحــت نتائــج العبــارة الرابعــة )لــإدارة االستـــراتيجية دور هــام لتنفيــذ الخطــة الســنوية مــع الرقابــة عليهــا( انــه يجــب  14-
تنفيــذ الخطــة الســنوية والرقابــة عليهــا مــن قبــل اإلدارة االستـــراتيجية وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 
1.19 وانحــراف معيــاري 0.484 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.694 دالــة 

عنــد مســتوى داللــة 0.01.
االرتباط

اقع الحالي للرياضة في  Q15- يعتبـر دراسة الو
السعودية قبل استخدام االستـراتيجية اإلداري 
وداخل( االتحادات الرياضية - الشركات )ذات 

اقع الحالي أهمية ملعرفة الو

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب اإلدارة 

االستـراتيجية 
Q15- يعتبـر دراسة الواقع الحالي للرياضة في 

السعودية قبل استخدام االستـراتيجية اإلدارية 
وداخل( االتحادات الرياضية - الشركات )ذات 

أهمية ملعرفة الواقع الحالي

**1.677ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**677.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة الخامســة )يعتبـــر دراســة الواقــع الحالــي للرياضــة فــي الســعودية قبــل اســتخدام االستـــراتيجية  15-
اإلداريــة وداخــل )االتحــادات الرياضيــة - الشــركات( ذات أهميــة ملعرفــة الواقــع الحالــي( انــه مــن املهــم دراســة الواقــع 
الحالــي للرياضــة فــي الســعودية قبــل اســتخدام االستـــراتيجية اإلداريــة ملعرفــة فــرق التطــور لاتحــادات والشــركات وكان 
االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.29 وانحــراف معيــاري 0.618 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام 

للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.677 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q16- للتخطيط االستـراتيجي دور في اختيار 
)قيادات – مدراء( قادريـن علي وضع الخطط 

االستـراتيجية داخل الهيكل اإلداري لألجهزة الفنية

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب اإلدارة 

االستـراتيجية 
Q16- للتخطيط االستـراتيجي دور في اختيار 
)قيادات - مدراء( قادريـن علي وضع الخطط 

االستـراتيجية داخل الهيكل اإلداري لألجهزة الفنية

**1.635ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**635.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

وضــع  16- علــى  قادريـــن  مــدراء(   - )قيــادات  اختيــار  فــي  دور  االستـــراتيجي  )للتخطيــط  السادســة  العبــارة  نتائــج  أوضحــت 
الخطــط االستـــراتيجية داخــل الهيــكل اإلداري لألجهــزة الفنيــة( انــه يجــب أن يتــم اختيــار قيــادات ومــدراء قادريـــن علــى 
وضــع الخطــط االستـــراتيجية داخــل الهيــكل اإلداري لألجهــزة الفنيــة وذلــك تحــت منظــور الخطــة االستـــراتيجية العامــة 
وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.17 وانحــراف معيــاري 0.471 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه 

العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.635 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q17- يستطيع الفريق اإلداري مراقبة التخطيط 

االستـراتيجي وتنفيذه وتحليل املشكات اإلدارية التي تواجه 
االتحادات الرياضية األوملبية باململكة العربية السعودية

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب اإلدارة 

االستـراتيجية 
Q17- يستطيع الفريق اإلداري مراقبة التخطيط 
االستـراتيجي وتنفيذه وتحليل املشكات اإلدارية 

التي تواجه االتحادات الرياضية األوملبية باململكة 
العربية السعودية

**1.642ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104



دور اإلدارة االستراتيجية في ترقية األداء باالتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية ...

144

Q17- يستطيع الفريق اإلداري مراقبة التخطيط 
االستـراتيجي وتنفيذه وتحليل املشكات اإلدارية التي تواجه 

االتحادات الرياضية األوملبية باململكة العربية السعودية

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب اإلدارة 

االستـراتيجية 
ارتباط اإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية 

بيـرسون
.642**1

000.املعنوية
N104104

املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحت نتائج العبارة السابعة )يستطيع الفريق اإلداري مراقبة التخطيط االستـراتيجي وتنفيذه وتحليل املشكات  17-
اإلداريــة التــي تواجــه االتحــادات الرياضيــة األوملبيــة باململكــة العربيــة الســعودية( أن الفريــق اإلداري قــادر علــى مراقبــة 
التخطيط االستـــراتيجي وتنفيذ وتحليل املشــكات اإلدارية التي تواجه االتحادات الرياضية األوملبية باململكة العربية 
الســعودية وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.34 وانحــراف معيــاري 0.663 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن 

االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.642 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q18- اختيار القيادات االستـراتيجية لإداري ذو 
املؤهل الدرا�ضي العلمي ضرورة لنجاح املنظمات 

الرياضية وتنفيذ االستـراتيجيات املرغوب فيها

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب اإلدارة 

االستـراتيجية 
Q18- اختيار القيادات االستـراتيجية لإداري ذو 
املؤهل الدرا�ضي العلمي ضرورة لنجاح املنظمات 

الرياضية وتنفيذ االستـراتيجيات املرغوب فيها

**1.600ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**600.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة الثامنــة )اختيــار القيــادات االستـــراتيجية لــإداري ذو املؤهــل الدرا�ضــي العلمــي ضــرورة لنجــاح  18-
املنظمــات الرياضيــة وتنفيــذ االستـــراتيجيات املرغــوب فيهــا( انــه مــن الضــروري اختيــار ذو املؤهــل العلمــي للقيــادات 
لــإدارة االستـــراتيجية وهــذا ضــروري لنجــاح املنظمــات الرياضيــة وتنفيــذ االستـــراتيجيات املرغــوب فيهــا وكان االتجــاه 
العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.36 وانحــراف معيــاري 0.667 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور 

داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.600 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q19- وجود الهياكل التنظيمية وارتباطها بالتخطيط 

االستـراتيجي يساعد علي إنجاز املهام بكل سالسة 
داخل )األندية - املؤسسات األوملبية – الشركات(

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب اإلدارة 

االستـراتيجية 
Q19- وجود الهياكل التنظيمية وارتباطها 

بالتخطيط االستـراتيجي يساعد علي إنجاز املهام 
بكل ساسة داخل )األندية - املؤسسات األوملبية 

– الشركات(

**1.623ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**623.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب اإلدارة االستـراتيجية 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

أوضحــت نتائــج العبــارة التاســعة )وجــود الهيــاكل التنظيميــة وارتباطهــا بالتخطيــط االستـــراتيجي يســاعد علــى إنجــاز  19-
املهــام بــكل ساســة داخــل )األنديــة - املؤسســات األوملبيــة – الشــركات( انــه مــن الضــروري ارتبــاط الهيــاكل التنظيميــة 
بــكل ساســة داخــل األنديــة واملؤسســات األوملبيــة والشــركات وكان  والتخطيــط االستـــراتيجي مــن أجــل إنجــاز املهــام 
االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.16 وانحــراف معيــاري 0.464 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام 
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للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.632 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

جدول رقم )19( 
 نتائج املحور الثالث )صياغة اإلدارة االستـراتيجية واألداء(

االرتباط

Q20- لإلدارة االستـراتيجية دور فعال إلدارة األداء على جميع 
العامليـن داخل االتحادات الرياضية باململكة السعودية

تطبيق إدارة 
األداء 

Q20- لإدارة االستـراتيجية دور فعال 
إلدارة األداء على جميع العامليـن داخل 
االتحادات الرياضية باململكة السعودية

**1.553ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**553.ارتباط بيـرسونتطبيق إدارة األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

أوضحــت نتائــج العبــارة األولــى )لــإدارة االستـــراتيجية دور فعــال إلدارة األداء علــى جميــع العامليـــن داخــل االتحــادات  20-
الرياضيــة باململكــة الســعودية( أن أداء العامليـــن داخــل االتحــادات الرياضيــة باململكــة الســعودية يتــم تحســينه عبـــر 
وإدارتــه عــن طريــق اإلدارة االستـــراتيجية الفعالــة وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.22 وانحــراف معيــاري 
0.574 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.553 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q21- دراسة مفهوم إدارة األداء من حيث )مكوناتها - 
أهميتها( ضرورة في طبيعة العمل الخاص باالتحادات 

الرياضية باململكة العربية السعودية
تطبيق 

إدارة األداء 
Q21- دراسة مفهوم إدارة األداء من حيث )مكوناتها 

- أهميتها( ضرورة في طبيعة العمل الخاص 
باالتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية

**1.729ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**729.ارتباط بيـرسونتطبيق إدارة األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة الثانيــة )دراســة مفهــوم إدارة األداء مــن حيــث )مكوناتهــا - أهميتهــا( ضــرورة فــي طبيعــة العمــل  21-
الخــاص باالتحــادات الرياضيــة باململكــة العربيــة الســعودية( انــه مــن الضــروري دراســة مفهــوم إدارة األداء مــن حيــث 
مكوناتهــا وأهميتهــا وهــذا ضــروري فــي طبيعــة العمــل داخــل االتحــادات الرياضيــة باململكــة العربيــة الســعودية، وكان 
االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.24 وانحــراف معيــاري 0.566 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام 

للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.729 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q22- وضع الخطط السنوية لألنشطة الرياضية داخل 
االتحادات الرياضية ذات أهمية بدون وجود إدارة األداء

تطبيق 
إدارة األداء 

Q22- وضع الخطط السنوية لألنشطة الرياضية 
داخل االتحادات الرياضية ذات أهمية بدون 

وجود إدارة األداء

*1.236ارتباط بيـرسون

016.املعنوية
N104104

1*236.ارتباط بيـرسونتطبيق إدارة األداء 
016.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.
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أوضحــت نتائــج العبــارة الثالثــة )وضــع الخطــط الســنوية لألنشــطة الرياضيــة داخــل االتحــادات الرياضيــة ذات أهميــة  22-
بــدون وجــود إدارة األداء( أن إلدارة األداء دور مهــم ولكــن ليــس دائًمــا عنــد وضــع الخطــط الســنوية لألنشــطة الرياضيــة 
داخــل االتحــادات الرياضيــة، وكان االتجــاه العــام لهــا محايــد بمتوســط مرجــح 2.19 وانحــراف معيــاري 0.936 وكانــت 

للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.236 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.05.

االرتباط
Q23- تعتبـر إدارة األداء في تنفيذ عملية التخطيط 

االستـراتيجي داخل االتحادات الرياضية من األهمية 
القصوى لتقدم األنشطة الرياضية

تطبيق 
إدارة األداء 

Q23- تعتبـر إدارة األداء في تنفيذ عملية 
التخطيط االستـراتيجي داخل االتحادات الرياضية 

من األهمية القصوى لتقدم األنشطة الرياضية

**1.803ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**803.ارتباط بيـرسونتطبيق إدارة األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

االتحــادات  23- داخــل  االستـــراتيجي  التخطيــط  عمليــة  تنفيــذ  فــي  األداء  إدارة  )تعتبـــر  الرابعــة  العبــارة  نتائــج  أوضحــت 
الرياضية من األهمية القصوى لتقدم األنشطة الرياضية( أن إلدارة األداء أهمية كبيـرة في تقدم األنشطة الرياضية 
داخــل االتحــادات الرياضيــة، وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.15 وانحــراف معيــاري 0.436 وكانــت 

للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.803 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q24- فاعلية )االتصاالت اإلدارية - إدارة الوقت - إدارة التغيـر( 

من فوائد تواجد إدارييـن لإلدارة األداء داخل املؤسسات 
الرياضية وذلك لتفهمهم لعملية اإلدارة االستـراتيجية

تطبيق 
إدارة األداء 

Q24- فاعلية )االتصاالت اإلدارية - إدارة الوقت 
- إدارة التغيـر( من فوائد تواجد إدارييـن لإدارة 

األداء داخل املؤسسات الرياضية وذلك لتفهمهم 
لعملية اإلدارة االستـراتيجية

**1.588ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**588.ارتباط بيـرسونتطبيق إدارة األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

مــن فوائــد تواجــد  24- التغيـــر(  - إدارة  الوقــت  - إدارة  العبــارة الخامســة )فاعليــة )االتصــاالت اإلداريــة  نتائــج  أوضحــت 
إدارييـــن لــإدارة األداء داخــل املؤسســات الرياضيــة وذلــك لتفهمهــم لعمليــة اإلدارة االستـــراتيجية( أن مــن فوائــد إدارة 
األداء فعاليــات االتصــاالت اإلداريــة وإدارة الوقــت وإدارة التغيـــر، وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.14 
وانحــراف معيــاري 0.428 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.588 دالــة عنــد 

مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q25-وجود الهياكل التنظيمية لإلدارة وارتباطها بإدارة 

األداء يساعد على إنجاز املهام بكل يسر داخل األندية-  
املؤسسات األوملبية والشركات.

تطبيق 
إدارة األداء 

Q25-وجود الهياكل التنظيمية لإدارة وارتباطها 
بإدارة األداء يساعد على إنجاز املهام بكل يسر 
داخل األندية - املؤسسات األوملبية والشركات.

**1.578ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104
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Q25-وجود الهياكل التنظيمية لإلدارة وارتباطها بإدارة 
األداء يساعد على إنجاز املهام بكل يسر داخل األندية-  

املؤسسات األوملبية والشركات.
تطبيق 

إدارة األداء 
1**578.ارتباط بيـرسونتطبيق إدارة األداء 

000.املعنوية
N104104

املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

أوضحــت نتائــج العبــارة السادســة )وجــود الهيــاكل التنظيميــة لــإدارة وارتباطهــا بــإدارة األداء يســاعد علــى إنجــاز املهــام  25-
بــكل يســر داخــل )األنديــة - املؤسســات األوملبيــة والشــركات( أن ارتبــاط الهيــاكل التنظيميــة لــإدارة بــإدارة األداء يســاهم 
فــي إنجــاز املهــام بــكل يســر داخــل األنديــة واملؤسســات األوملبيــة والشــركات، وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط 
العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار  بينهــا وبيـــن االتجــاه  مرجــح 1.18 وانحــراف معيــاري 0.498 وكانــت للعاقــة 

0.578 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
اقبة التخطيط  Q26- يستطيع فريق إدارة األداء مر

االستـراتيجي وتنفيذه وتحليل املشكالت اإلدارية التي تواجه 
االتحادات الرياضية األوملبية باململكة العربية السعودية

تطبيق 
إدارة األداء 

Q26- يستطيع فريق إدارة األداء مراقبة التخطيط 
االستـراتيجي وتنفيذه وتحليل املشكات اإلدارية 

التي تواجه االتحادات الرياضية األوملبية باململكة 
العربية السعودية

**1.738ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**738.ارتباط بيـرسونتطبيق إدارة األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م.

وتحليــل  26- وتنفيــذه  االستـــراتيجي  التخطيــط  مراقبــة  األداء  إدارة  فريــق  )يســتطيع  الســابعة  العبــارة  نتائــج  أوضحــت 
األداء  إدارة  فريــق  أن  الســعودية(  العربيــة  باململكــة  األوملبيــة  الرياضيــة  االتحــادات  تواجــه  التــي  اإلداريــة  املشــكات 
عليــه مراقبــة التخطيــط االستـــراتيجي وتنفيــذه وتحليــل املشــكات اإلداريــة التــي تواجــه االتحــادات الرياضيــة األوملبيــة 
باململكــة العربيــة الســعودية, وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.20 وانحــراف معيــاري 0.528  وكانــت 

للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار  0.738 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط
Q27- البد من قياس كفاءة اإلدارييـن داخل املؤسسات 

الرياضية عبـر إدارة األداء وذلك لتوجيه رسالة لالتحادات 
بأهمية اإلدارة االستـراتيجية

تطبيق 
إدارة األداء 

Q27- البد من قياس كفاءة اإلدارييـن داخل 
املؤسسات الرياضية عبـر إدارة األداء وذلك لتوجيه 

رسالة لاتحادات بأهمية اإلدارة االستـراتيجية

**1.667ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**667.ارتباط بيـرسونتطبيق إدارة األداء 
000.املعنوية

N104104

 املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

األداء  27- إدارة  عبـــر  الرياضيــة  املؤسســات  داخــل  اإلدارييـــن  كفــاءة  قيــاس  مــن  )البــد  الثامنــة  العبــارة  نتائــج  أوضحــت 
وذلــك لتوجيــه رســالة لاتحــادات بأهميــة اإلدارة االستـــراتيجية( انــه مــن الضــروري أن تخضــع كفــاءة اإلدارييـــن داخــل 
املؤسســات الرياضيــة للقيــاس مــن قبــل إدارة األداء وذلــك للفــت االنتبــاه بأهميــة اإلدارة االستـــراتيجية، وكان االتجــاه 
العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.17 وانحــراف معيــاري 0.450 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور 

داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.667 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.
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االرتباط
Q28- تتأثـر االتحادات الرياضية بالتقنيات واملعاييـر 

املتبعة إلدارة األداء لتنفيذ التخطيط االستـراتيجي
تطبيق 

إدارة األداء 
Q28- تتأثـر االتحادات الرياضية بالتقنيات 

واملعاييـر املتبعة إلدارة األداء لتنفيذ التخطيط 
االستـراتيجي

**1.594ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**594.ارتباط بيـرسونتطبيق إدارة األداء 
000.املعنوية

N104104
 املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

لتنفيــذ  28- األداء  إلدارة  املتبعــة  واملعاييـــر  بالتقنيــات  الرياضيــة  االتحــادات  )تتأثـــر  التاســعة  العبــارة  نتائــج  أوضحــت 
التخطيــط االستـــراتيجي( أن التقنيــات واملعاييـــر املتبعــة إلدارة األداء تؤثـــر بشــكل كبيـــر علــى االتحــادات الرياضيــة 
لتنفيــذ التخطيــط االستـــراتيجي، وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.30 وانحــراف معيــاري 0.605 وكانــت 

للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.594 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

جدول رقم )20( 
 نتائج املحور الرابع )تنفيذ اإلدارة االستـراتيجية واألداء(

االرتباط

Q29- تنفيذ قياس األداء يتم من خالل األفراد 
القائميـن باألعمال اإلدارية باالتحادات مع اإلملام 

بمعرفة كيفية التطبيق

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب قياس 

األداء 
Q29- تنفيذ قياس األداء يتم من خال األفراد 

القائميـن باألعمال اإلدارية باالتحادات مع اإلملام 
بمعرفة كيفية التطبيق

**1.581ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**581.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب قياس األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

أوضحــت نتائــج العبــارة األولــى )تنفيــذ قيــاس األداء يتــم مــن خــال األفــراد القائميـــن باألعمــال اإلداريــة باالتحــادات مــع اإلملــام  29-
بمعرفة كيفية التطبيق( انه من الضروري على األفراد القائميـــن باألعمال اإلدارية باالتحادات اإلملام بمعرفة كيفية تطبيق 
قيــاس األداء مــن أجــل تطبيقهــا بصــورة صحيحــة، وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.30 وانحــراف معيــاري 

0.637 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.581 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.
االرتباط

Q30- مع وجود هيكل كبيـر داخل كل مؤسسة 
رياضية للفرق الرياضية من )مديـر فني – مساعد 

مديـر فني – العب – أخصائي إصابات – معد نف�ضي 
– معد أحمال بدنية – وإداري الفريق( البد من وجود 

معاييـر لألداء تـراعي الفروق الفردية بيـن العامليـن

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب قياس 

األداء 
Q30- مع وجود هيكل كبيـر داخل كل مؤسسة 

رياضية للفرق الرياضية من )مديـر فني – مساعد 
مديـر فني – العب – أخصائي إصابات – معد نف�ضي 
– معد أحمال بدنية – وإداري الفريق( البد من وجود 

معاييـر لألداء تـراعي الفروق الفردية بيـن العامليـن

**1.424ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**424.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب قياس األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 
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أوضحــت نتائــج العبــارة الثانيــة )مــع وجــود هيــكل كبيـــر داخــل كل مؤسســة رياضيــة للفــرق الرياضيــة مــن )مديـــر فنــي –  30-
مســاعد مديـــر فنــي – العــب – أخصائــي إصابــات – معــد نف�ضــي – معــد أحمــال بدنيــة – وإداري الفريــق( البــد مــن وجــود 
معاييـــر لــألداء تـــراعي الفــروق الفرديــة بيـــن العامليـــن( انــه مــن الضــروري مراعــاة الفــروق الفرديــة بيـــن العامليـــن وذلــك 
حســب معاييـــر تبنــي علــى أســاس علمــي لــألداء, وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.07 وانحــراف معيــاري 
0.252  وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار  0.424 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط

Q31- تعتبـر املرونة في تطبيق مقاييس األداء 
العلمية على العامليـن باالتحادات الرياضية مطلب 

أسا�ضي دون اإلخالل بما ورد في الخطة )مديـر 
االستـراتيجية

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب قياس 

األداء 
Q31- تعتبـر املرونة في تطبيق مقاييس األداء 
العلمية على العامليـن باالتحادات الرياضية 

مطلب أسا�ضي دون اإلخال بما ورد في الخطة 
)مديـر االستـراتيجية

**1.502ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**502.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب قياس األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

أوضحــت نتائــج العبــارة الثالثــة )تعتبـــر املرونــة فــي تطبيــق مقاييــس األداء العلميــة علــى العامليـــن باالتحــادات الرياضيــة  31-
مطلــب أسا�ضــي دون اإلخــال بمــا ورد فــي الخطــة االستـــراتيجية( انــه مــن الضــروري وجــود مرونــة فــي تطبيــق مقاييــس 
األداء العلميــة علــى العامليـــن باالتحــادات الرياضيــة ملراعــاة الفــروق والعوامــل املؤثـــرة دون اإلخــال بمــا ورد فــي الخطــة 
االستـــراتيجية، وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.25 وانحــراف معيــاري 0.587 وكانــت للعاقــة بينهــا 

وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.502 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط

Q32- وجود إداري يعرف املحاور األربعة عند إعداد 
بطاقة األداء املتوازن )املالي – العميل – العمليات 

الداخلية - التعلم( ضرورة لنجاح قياس األداء 
للعامليـن باالتحادات باملؤسسات الرياضية

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب قياس 

األداء 
Q32- وجود إداري يعرف املحاور األربعة عند 

إعداد بطاقة األداء املتوازن )املالي – العميل – 
العمليات الداخلية - التعلم( ضرورة لنجاح قياس 
األداء للعامليـن باالتحادات باملؤسسات الرياضية

**1.600ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**600.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب قياس األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

أوضحت نتائج العبارة الرابعة )وجود إداري يعرف املحاور األربعة عند إعداد بطاقة األداء املتوازن )املالي – العميل  32-
– العمليــات الداخليــة - التعلــم( ضــرورة لنجــاح قيــاس األداء للعامليـــن باالتحــادات باملؤسســات الرياضيــة( أن نجــاح 
قيــاس األداء للعامليـــن باالتحــادات باملؤسســات الرياضيــة يعتمــد علــى وجــود إداري يعــرف املحــاور األربعــة عنــد إعــداد 
بطاقــة األداء املتــوازن, وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.20 وانحــراف معيــاري 0.510  وكانــت للعاقــة 

بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار  0.600 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.



دور اإلدارة االستراتيجية في ترقية األداء باالتحادات الرياضية باململكة العربية السعودية ...

150

االرتباط

Q33- تطبيق مقاييس األداء على كافة العامليـن 
باالتحادات الرياضية مطلب رئيس ملبدأ الشفافية 

واملسائلة على جميع العامليـن بها

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب قياس 

األداء 
Q33- تطبيق مقاييس األداء على كافة العامليـن 

باالتحادات الرياضية مطلب رئيس ملبدأ الشفافية 
واملسائلة على جميع العامليـن بها

**1.697ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**697.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب قياس األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

أوضحــت نتائــج العبــارة الخامســة )تطبيــق مقاييــس األداء علــى كافــة العامليـــن باالتحــادات الرياضيــة مطلــب رئيــس  33-
ملبــدأ الشــفافية واملســائلة علــى جميــع العامليـــن بهــا( انــه مــن الضــروري تطبيــق مقاييــس األداء علــى كافــة العامليـــن 
باالتحــادات الرياضيــة، وكان االتجــاه العــام لهــا أوافــق بمتوســط مرجــح 1.27 وانحــراف معيــاري 0.627 وكانــت للعاقــة 

بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة بمقــدار 0.697 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االرتباط

Q34- يمكن لإلدارة األداء داخل الهيكل التنظيمي 
)لالتحادات الرياضية – الشركات( قياس األداء 

دون الرجوع للخطة االستـراتيجية

اإلملام بمفاهيم 
وأساليب قياس 

األداء 
Q34- يمكن لإدارة األداء داخل الهيكل التنظيمي 

)لاتحادات الرياضية – الشركات( قياس األداء 
دون الرجوع للخطة االستـراتيجية

**1.527ارتباط بيـرسون

000.املعنوية
N104104

1**527.ارتباط بيـرسوناإلملام بمفاهيم وأساليب قياس األداء 
000.املعنوية

N104104
املصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة امليدانية، 2018م. 

أوضحــت نتائــج العبــارة السادســة )يمكــن لــإدارة األداء داخــل الهيــكل التنظيمــي )لاتحــادات الرياضيــة – الشــركات(  34-
قيــاس األداء دون الرجــوع للخطــة االستـــراتيجية( انــه مــن الصعــب قيــاس األداء داخــل الهيــكل التنظيمــي دون الرجــوع 
إلــى الخطــة االستـــراتيجية وان إدارة األداء هــي جــزء مهــم مــن الخطــة اإلداريــة عمومــا، وكان االتجــاه العــام لهــا محايــد 
بمتوســط مرجــح 2.18 وانحــراف معيــاري 0.943 وكانــت للعاقــة بينهــا وبيـــن االتجــاه العــام للمحــور داللــة إحصائيــة 

بمقــدار 0.527 دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01.

االستنتاج اإلجمالي للمحور الرابع )اإلملام بمفاهيم وأساليب قياس األداء(:

اإلداريــة داخــل  العمليــة  تنظيــم  فــي  بشــكل كبيـــر  تســاهم  التــي  األداء  قيــاس  بمفاهيــم وأســاليب  اإلملــام  املهــم  مــن  إن 
االتحــادات الرياضيــة واملؤسســات ويجــب أن تبنــي املفاهيــم واملعاييـــر لقيــاس األداء علــى أســاس علمــي كمــا يجــب أن تتضمــن 
جميــع العامليـــن، كمــا إنــه مــن املهــم أن تضــع الخطــة االستـــراتيجية إدارة األداء مــن أولوياتهــا، وكان االتجــاه العــام للمحــور 

أوافــق بمتوســط مرجــح  1.37وانحــراف معيــاري 0.335.

الفرضيــة الرابعــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة معنويــة بيـــن عمليــة تنفيــذ االستـــراتيجيات املطبقــة فــي االتحــادات 
محــل البحــث وعمليــة قيــاس األداء باملفهــوم العلمــي الواجــب تطبيقهــا.

اإلجابــة علــى الفرضيــة الرابعــة: اتضــح مــن االســتنتاج لنتائــج املحــور الثانــي أنــه يوجــد فــروق ذات دالئــل معنويــة بيـــن 
عمليــة تنفيــذ االستـــراتيجيات املطبقــة فــي االتحــادات محــل البحــث وعمليــة قيــاس األداء باملفهــوم العلمــي الواجــب تطبيقهــا، 

فالفرضيــة غيـــر مقبولــة إحصائًيــا )متوســط مرجــح املحــور  1.37انحــراف معيــاري 0.335( وال يمكــن األخــذ بهــا.
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 -http://www.kooreasury. فــي،2016/7/30   الكــرة  اتحــاد  ميـــزانية  العنكبوتيــة  الشــبكة  علــى  كــورة  موقــع 

com/2p=8366
 -http://spa.gov.sa/1487805 وكالة األنباء السعودية )واس( على الرابط
 -/https://ar.wikipedia.org/wiki  وكيبيديا املوسوعة الحرة - اإلنتـرنت
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ABSTRACT 

The problem of study...

In determining the level of implementation of the strategic management of sports federations and its 
role on the performance of technical and administrative sports federations in the Kingdom of Saudi Arabia 
within a specified period of time.

The aim of this study.

To study the current situation of Saudi sport by studying the role of applying strategic management 
or one of its components to the performance of sport federations. The subject of the study is whether the 
performance of sports, such as obtaining tournaments or financial performance such as income of the fed-
erations and so on.

The importance of the study...

The importance of the current study is that it is a scientific addition in the field of sports management 
research, and can benefit from the results in directing and developing the administrative work in the sports 
system.

The study hypothesized....

There are no significant differences between the implementation of strategic management and the 
development of technical and administrative performance in the sports federations, and there are no signif-
icant differences between the status of the strategy at the functional level applied in the sports federations. 
There are no significant differences between the formulation of the strategy and the requirements for effec-
tive implementation of performance strategies.

The researcher used the descriptive approach...

The researcher used the latest technology through the website www.surveymonkey.com, which spe-
cializes in the design and implementation of research questionnaires, collecting and arranging results as 
well as direct interviews.

The results of the study......

There are differences with significant signs between the role of strategic management and the devel-
opment of technical and administrative performance in the Saudi sports federations subject of study.

Keywords: Management, Planning, Business Strategies, Sport Management, Strategy Planning, Busi-
ness Management.




