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 )االتحاد الفرعي لكرة السمة في محافظة ديالى وعددىم  تم اجراء ىذا البحث  عمى رئيس واعضاء ومدربي  
تم اختيارىم بالطريقة العمدية  وقد كان ىدف البحث معرفة المعوقات االدارية والتنظيمية  التي تعيق  (15

و تم , وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي حيث استخدام استمارة االستبانة ليذا الغرض , عمل االتحاد 
ة عمى العينة في نادي ديالى الرياضي وبعد االنتياء من التجربة وجمع االستمارات من العينة اجراء التجرب

ومن خالل النتائج توصل الباحث  الى اىم , وتفريخيا تم معالجتيا بالوسائل االحصائية المناسبة 
ق العمل داخل االستنتاجات وىي ىناك فروق ذانت دااللة معنوية تشير ىناك معوقات ادارية وتنظيمية تعي

االتحاد  في كيفية تطبيق االدارة وعناصرىا حيث البد ان تطبق عناصر االدارة بشكل جيد من اجل خدمة 
عمل االتحاد ومن اجل ومن اجل تذليل المعوقات التي تعيق العمل وتعطي فرصة لمعاممين لالبداع ومواصمة 

من اجل تنظيم العمل والبطوالت بشكل سميم بعيد العمل والنجاح  وتوفير كل الوسائل التنظمية التي يحتاجيا 
وان عدم تطبيق االدارة وعناصرىا تودي الى اعاقة العمل ,   , عن المعوقات والوصول الى اليدف الحقيقي

في اي موسسة واالتحاد بصوره خاصة الن عناصر االدارة تساعد وتعمل عمى حل كافة المعوقات التي تعيق 
انت اىم التوصيات ىي عمى االدارين في االتحاد ان ييتمو بتنظيم االنشطة وك, العمل داخل اي موسسة 

وان ييتمو بتطبيق االدارة وعناصرىا بالشكل الذي يخدم االتحاد , بشكل سميم وناجح من اجل تحقيق اىدافيم 
فريق الواحد والبد ان يعمل االتحاد بروح ال, من اجل معالجة المعوقات التي تعيق العمل اثناء تنفيذ االنشطة 

يجب ان يعمل االتحاد عمى ترسبخ الرقابة الجيده والشعو بيا , لمتغمب عمى اىم المعوقات االدارية التي تعيقة 
                                  .انو تعالج المعوقات ال انو تراقب فقط وتبحث عمى االخطاء لممحاسبة

االدارية  , المعوقات : الكممات المفتاحية   
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of Diyala province 
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This research was conducted on the president, members and coaches of the 

Basketball Association of Diyala province. The aim of the research was to 

determine the organization and administrative obstacles that hinder the work of the 

Association. The sample of the study consisted of 10 participants who were 

selected on a non-random basis and from Diyala Sports Club. The method used in 

this research was the descriptive approach, where a questionnaire was used for this 

purpose. After completion of the experiment, the questionnaires were collected, 

and the data were analyzed statistically. The results showed that there are 

significant statistical differences between the averages of the answers. This 

indicates that there are administrative and organizational obstacles that hinder the 

work of the Association. Also, it hinders the administrative process and its 

elements. The correct application of these elements in order to serve the 

Association and to overcome the obstacles that hinder the work, as well as give an 

opportunity for the employees to be creative and continue to work and succeed. In 

addition, to provide all the required established method to organize the work and 

the tournaments properly and overcome the obstacles to reach the real goals. On 

the other hand, failing to do so, can lead to hinder the work of any organization and 

particularly this Association, as the elements of the administration can help to 

solve all the obstacles that hinder the work within any organization. However, the 

recommendations of this study were that the Association administrators must give 

more attention to organizing the activities properly and successfully in order to 

achieve their goals. In addition, they have to apply the elements of administration 

and work as one team to overcome the most important administrative obstacles that 

hindered the Association.  

:الفصل االول   

   : واالىمية المقدمة1 _1  

ان التطور العممي الذي يحدث في العالم فرض عمى الموسسات الرياضية مواكبة ىذا التطور وفرض 
ايضا عمى االدارة نفسيا ان تطور عناصرىا من اجل مواكبة ىذا التطور بااستمرار من اجل معالجة 



العالمين في ىذا المجال من خالل االخطاء التي تعيق العمل االداري وفي نفس الوقت تطوير 
تطوير االساليب العممية لكل موسسة رياضية من اجل تحقيق اىدافيا حيث تزيد من قدرات القادة 

االدارين من خبرات وامكانيات ادارية متطوره لنجاح العمل وبدورىا ينعكس عمى الموسسة الرياضية 
نفيذ االنشطة ومعالجة المعوقات بالطرق التي يعمل بيا االدارين من خالل االنجاز السريع في ت

حيت قال ان  (232,1999حميم المنيري وعصام بدوي )العممية االدارية الحديثة وىذا يتفق مع راي 
االدارة ذات تطوير مستمر في تقديم اىم المعمومات الجديده وىي ايضا تعتبر من اىم العموم 

اصة الدول النامية حيث اىميتيا في تطبيق اىم وخالمتطوره والتي ليا دور ومكان في انحاء العالم 
عناصرىا والتي تساعد عمى انجاز االعمال بااقل تكمفة واقل جيد واسرع وقت وبكفاءات متميزه 

حيث كمما زادت المجتمعات تطورا , مختصة باالدارة التي ليا خبره في تطوير الموسسات االدارية 
لخبره في مجال االدارة والقيادة المتميزه حيث من خالليا وعمما زادت الحاجة الى االدارة والى ذوي ا

يستطيع المجتمع تخطي كل العقبات التي تواجيو في موسساتو كافو ومعالجة االخطاء باالساليب 
الحديثة من خالل ايجاد البدائل دون توقف العمل داخل الموسسة المنتجة وتحقيق االىداف التي 

حيث يرى االدارة ذات تغير مستمر وتطور  ( 123,1990ديكمال حم )وكما يرى , تسعى الييا 
وىذا التطور يساعد عمى تطوير العاممين في مجال االدارة بشكل مستمر مما يؤدي الى تطور 

في تحسين االداء داخل الموسسة وتساعد عمى اساليب العمل نحو ايجاد اساليب حديثة ومتطوره 
ة عمى حل المشاكل والمعوقات التي تعيق العمل دون انجاز العمل بسرعو عاليو وبجيد اقل والقدر

                                      .توقف االنشطة وتحقيق اليدف التي تسى اليو ىذه الموسسة 
                                          

االدارة ومن ىنا يتبين العمل االداري الناجح داخل اي اتحاد رياضي من خالل تطبيقة عناصر 
باالساليب الحديثة والخبرات في ىذا المجال من اجل تحقيق اىداف االتحاد بالصوره التي يسعى اليو 

اعضاءىا ومحبي اي لعبة تمارس فيو وان لعبة كرة السمة من االلعاب الرياضية التي ليا جميورىا 
لى مستويات عالية في ويمارسيا الكثير من محبييا وقد وصمت ىذه المعبة بقيادة وادارة االتحاد ا

البطواالت الرياضية وىذا يعتمد عمى الكفاءات االدارية التي تسعى من خالل ىذه المعبة الى تنمية 
الميارة والمياقة البدنية وتقوية العالقات االجتماعية ولمحصول عمى اعمى النتائج في المنافسات 

وره وذات خبره باالساليب االدارية التي ية ومن ىنا البد ان تعتمد ىذه المعبة عمى ادارة متطالرياض
بدورىا تحفز المدربين والالعبين في ىذه المعبة نحو تحقيق اىدا ف االتحاد من خالل الدعم المستمر 

وتنفيذ الخطط وتنظيم االنشطو والتوجية المستمر لمقائمين عمى ىذه االنشطة لمواكبة التطور 



ء االىمية حيث تمعب االدارة دور ميم في نجاح عمل ومن ىنا تبدا, والوصول الى اعمى المستويات 
القائمين عمى ىذه المعبة من خالل معالجة اىم المعوقات التي تعيق نجاحيا من خالل تنفيذ عناصر 
االدارة من تخطيط مسبق لكل نشاط واشراك العاممين في وضع الخطط ومعالجة االخطاء من خالل 

وتوجية العاممين بااستمرار في االنشطة حتى الوصول الى  ايجاد البدائل واالىتمام بتنظيم العمل
بة االنشطة وتنفيذىا لموصول بيذه المعبة وباالتحاد الى اعمى المستويات اليدف من خالل مراق

.                                                       ضية الذي يطمح اليو جميع الرياضينالريا
        

                                                     :                      مشكمة البحث 1-2
ان اتباع االساليب االدارية الحديثة في االتحادات الرياضية من اىم العوامل التي ليا الدور في نجاح 

من معالجة  العمل وتحقيق اىداف العاممين في ىذا المجال النو تعطي قوة قيادية لالداري وتساعده
المعوقات التي تعيق العمل حيث عكس ذالك ينعكس عمى عدم القدره عمى تنفيذ االنشطة بصوره 

ومن ىنا تبداء مشكمة البحث ماىي المعوقات التي تعيق , مستمره من قبل القائمين عمى االنشطة 
ديثة وماىي العمل في داخل اتحاد كرة السمة في ديالى و كيفية العمل باالساليب االدارية الح

المعوقات التي تعيق تنفيذىا من اجل الوصول باالتحاد الى ارقى المستويات وتمبيت طموحات 
       .في تحقيق االىداف التي يسعى اليو الجميع جميورة 

 
                                :                                           ىدف البحث 1-3

من اجل الوصول الى الحمول , المعوقات التي تعيق عمل االتحاد في محافظة ديالى معرفة اىم 
           . لمتغمب عمى ىذه المعوقات وتذليميا والوصول الى اعمى المستويات باالتحاد   المناسبة 

                
:مجاالت البحث  1-4  
لكرة السمةرئيس واعضاء ومدربي نادي ديالى : المجال البشري  1-4-1  
نادي ديالى الرياضي : المجال المكاني  1-4-2  
                          16/1/2016الى  1/9/2015لمفترة من : المجال الزماني  1-4-3

                                             
 

:الثاني الفصل   



:اجراءات البحث الميدانية _ 2  
منيج البحث_ 1_2  

إلى الحقائق العممية المبنية عل أسس موضوعية البد من االختيار المناسب من اجل الوصول 
احمد  )"الطريق التي يستخدميا الباحث في دراسة المشكمة الحقيقية"لممنيج ولدراسة المشكمة كونو 

وبعد تحديد المشكمة ومايتالئم مع حميا تم اختيار المنيج الوصفي بالطريقة المسحية  (1987بدر , 
  .مع البحث  لمالئمتة

عينة البحث_ 2_2  
من خالل االىداف التي حددىا الباحث واالجراءات التي سوف يستخدميا في بحثة  ىما سوف   

يححدنا العينة التي يتم دراستيا لذا فان اختيار العينة يرتبط دئما بتمثيميا لممجتمع االصمي وامكانية 
دراستيا وىي رئيس تم تحديد العينة التي يتم  تعميم نتاجيا عمى المجموعة التي اخذت منيا ومن ىنا 

المجموع الكمي وىم يمثمون  (15 )واعضاء ومدربي كرة السمة في محافظة ديالى والبالغ عددىم 
            .الجتمع الكمي حيث تم اختيارىم بالطريقة العمدية من اجل الوصول الى نتائج صحيحة 

                              
                                                         :مستمزمات البحث _ 3_2   
المصادر والمراجع _   
استمارة االستبيان _   
المقابالت الشخصية _   

 
:استمارة االستبيان _   

واالطالع عمى استمارات االستبيان قام بعد االطالع عمى المصادر والمراجع وجمع المعمومات 
                                                                              :الباحث بمايمي 

استمارة االستبانو بااختيارمن خالل المصادر واالطالع عمى بعض الرسائل قام الباحث _ 
مجموعة من   وىي (2005كريم محمد )الخاصة باالدارة والتنظيم التي تم استخداميا من قبل 

وقام الباحث بعرضيا عمى مجموعة  ياالسئمة الخاصة باالدارة والتنظيم والتي تنطبق عمى بحث
حيث تم حذف  يمن السادة الخبراء في مجال االدارة والتظيم من اجل معرفة مدى مالئمتيا لبحث

وكل محور محاور  (4)وقد تكونت االستماره من   واضافة بعض الفقرات عمى استمارة االستبيانو
ولكي يتم التاكد من انيا تفي  (كال , نعم نوعا ما , نعم  )فقره وتكون البدائل ىي  30ون من كم



عمى  كاممة بصورتيا النيائية ت من اجمة وىل تالئم بحثي تم عرضيادبالغرض الذي اع
بحث وتم اعتمادىا لمبحث حسب لباانو مالئمة ل% 85تم االتفاق بنسبة ومجموعة من الخبراء 

                         (1)في ممحق رقم راي الخبراء وكما 
                               

المعامالت العممية _  4_2  
:الصدق   

ومن الوسائل العممية المستخدمة  مالئمة لمبحث ستمارةاال ان ومن اجل التاكد بطريقة افضل من
صدق المحكمين لتقدير استمارة االستبانو وذلك من خالل استخدم الباحث حيث   (الصدق)ىي 

محاور والعبارات بعض ال تقديم وتاخيرعرضيا عمى الخبراء وبعد االطالع عمييا من قبميم وتم 
عرضيا عمييم مره ثانيو لمتاكد من صحتيا حيث ىذا نوع من الصدق ويعد من  وبعد تعديميا تم

                                                        .       العممية لالستمارة   المعامالت
                            

                                                                                :           الثبات 
         

التطبيق مره ثانية لحساب ثبات نوع من الثبات وىو التطبيق واعادة لقد قام الباحث باستخدام   
االستمارة حيث قام الباحث بتطبيق استمارة االستبانو عمى عينة من البحث ثم اعادة التطبيق مره 

الى   1/9/2015يوم من التطبيق االول وذلك بتاريخ من  15ثانية عمى نفس العينة  بعد 
                                                              :ادنا  وكما مبين 16/1/2016

                    
 

 المحاور التطبيق االول التطبيق الثاني معامل االرتباط
 المتوسط االنحراف التطبيق االنحراف 

 معوقات التخطيط 78,832 16,133 79,130 15,189 0,889
 معوقات التنظيم 71,820 12,685 72,790 9,655 0,890
 معوقات التوجية 64,601 8,075 64,650 10,096 0,899
 معوقات الرقابة 67,166 11,622 67,279 12,255 0,901
 استمارة االستبانة 72,232 13,080 72,490 14,290 0,912

    



ذات دالو معنوية حيث  0,367=  0,05عندى مستوى دااللو  (ر)يتبين من الجدول اعالة قيمة 
عالقة ارتباط ذات دااللو احصائية بين التطبيق االول والتطبيق يتبين من الجدوا اعاله ىناك 

.الثاني لمعينة نفسيا ممايدل عمى ان استمارة االستبانة ذات ثبات عالي   
:التجربة االستطالعية _ 5_2  

وتم استبعادىم  (5)لقد قام الباحث بااجراء تجربة استطالعيو عمى عدد من العينة والبالغ عددىم 
:وقد كان اليدف الرئيسي لمتجربة ىو  بالتجربة الرئيسية  

التاكد من وضوح العبارات وفيميا _   
معرفة االخطاء ومعالجتيا اثناء االجابة عمى العبارات_   
معرفة الصعوبات التي تواجيو العينو اثناء االجابات _   

 
: التجربة الرئيسية_ 6_ 2  

وىم رئيس واعضاء ومدربي  التجربة الرئيسية لمبحث عمى عينة البحثلقد قام الباحث بااجراء 
حيث قام الباحث بتوزيع استمارة  (10)والبالغ عددىم  اتحاد كرة السمة في محافظة ديالى

كيفية االجابة عمى العبارات ووضع توضيح  وتم 16/1/2016بتاريخ  االستبانة عمى العينة
واعطاء الوقت الكافي لالطالع عمى العبارات وثم ناسبة عالمة صح امام العبارة التي يراىا م

االجابة عمييا بدقة وبعد االنتياء من االجابات تم جمع استمارات االستبانة لغرض معالجتيا 
               :الوسائمة العممية _ 7_2                   .بالوسائل االحصائية العممية 

                                                
بعد االنتياء من جمع االستمارات والبيانات الخاصة بالبحث استخدم الباحث الوسائل االحصائية 
العممية لمعاجمة النتائج التي حصل عمييا من التجربة عمى عينة البحث وكانت اىم ىذه الوسائل 

   )spss    (  
ط الحسابي الوس_   
االنحراف المعياري _   
معامل ارتباط بيرسون _   
كامعامل _   
  النسبة المئوية_ 

 



:الفصل الثالث   
: عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا _ 3  

في اتحاد كرة السمة في (التخطيط  )عرض وتحميل ومناقشة المعوقات االدارية لعنصر_ 1_3
(1)محافظة ديالى  وكما مبين في الجدول رقم   

 
 

2كا  ت العبارات نعم نعم نوعا ما كال 
22,8 35,%  15%  50% التوجد برامج زمنية واضحة ومحدده  

 لمعمل
1 

6,1 10%  23%  67% التتضمن الميزانية السنوية بنود  
 كافية لتاىيل وتدريب المدربين

2 

23,5 37%  22%  41% التتضمن الميزانية السنوية بنود  
 كافية لتاىيل وتدريب الحكام

3 

17,2 23%  24%  53% التتضمن الميزانية السنوية بنود  
 كافية لتاىيل االدارين

4 

22,6 15%  30%  55% التكفي الميزتنية السنوية لتحقيق  
 االىداف التي يطمح ليا االتحاد

5 

9,3 30%  23%  47% التتضمن الميزانية بند يتيح لالتحاد  
 جمب ذوي الخبرات لمعمل

6 

27,8 50%  25%  25% العاممون في وضع الخطط  اليشارك 
 العامة لالتحاد

7 

24,8 18%  26%  56% عدم وجود دراسة عممية وخبرة لدى  
 المشاركون في عممية التخطيط

8 

13,1 9%  33%  58% عدم وضوح العمل االداري لمعاممين  
 في االتحاد

9 

24,7 27%  18%  55% التتفق االىداف العامو لالتحاد مع  
 االمكانيات المتاحة

10 

 
                                  معنويةدالة     7,82= 0,05عندى مستوى دااللو  2قيمة كا

       
الخاص بالمعوقات االدارية لعنصر التخطيط في اتحاد كرة السمو  (3)يتبين من الجدول رقم 

 وبنسب (10,9,8,6,5,4,3,2,1 )حيث اشارة العبارات في الجدول حسب ارقاميا وترتيبيا وىي 
  %55_% 58_% 56_ % 46_ %55_ % 53_ % 41_ % 67_ % 50 )مئويو ىي 



حسب  2حيث اشارة ىذه النسب الى وجود دااللو معنويو حيث بمغت قيمة كا (نعم )في اختيار  (
حيث تشير  (24,7_ 13,1_ 24,8_ 9,3_22,6_  17,2_ 23,3_ 6,1_ 22,8 )الترتيب 

 )حيث ىذه العباره تتفق مع راي , واضحة ومحدده لمعملالتوجد برامج زمنية   (1)العباره رقم 
الذي اشارة الى ان اي مشروع او بطوالو يقوم بو االدارين  (202 ,2002,منتضر الرمالوي

اليستطيعون تحقيق االىداف التي يسعون الييا بدون تحديد وقت زمني لمبرنامج وواضح يحدد 
لجميع من اجل الوصول الى اليدف الحقيقي فيو بداية ونياية العمل ومكان التنفيذ معموم ل

والتي تشير الى التتضمن الميزانية السنوية بنود كافية لتاىيل  (2)اما العباره رقم , لمموسسة 
تشير التتضمن الميزانية السنوية بنود كافية لتاىيل وتدريب  (3)وتدريب المدربين والعباره رقم 

حيث يتبين , زانية السنوية بنود كافية لتاىيل االدارين التتضمن المي (4)الحكام وكما العبارة رقم 
مدى تاثر االدارة في الميزانية التي تخصص لالتحاد من اجل اعداد  (4,3,2 )من العبارات 

الكادر المختص لمعبة وال تعطي اىمية لتطوير االدارين والحكام من اجل النيوض باالتحاد 
حيث كان رايو  (312,1996عبدالحميد عمي البياع )لتطوير نفسو وىذه االعبارات تتفق مع راي 

ان مشاركة الحكام واالدارين في الدورات الرياضية واالدارية واالنشطة الرياضية تساعد عمى 
تطوير عمميم وتحفيزىم لالبداع في عمل اي موسسة ليذا من اساسيات العمل االداري وضع 

 (5 )اما العباره رقم , تحقيق اىداف متميزه ميزانية لتطوير كافة الكوادر الي موسسة تسعي الى 
التتضمن  (6)والعبارة رقم , التكفي الميزتنية السنوية لتحقيق االىداف التي يطمح ليا االتحاد 

تتفق مع راي   (6,5)حيث ان العبارتين , الميزانية بند يتيح لالتحاد جمب ذوي الخبرات لمعمل 
يد الميزانية الي موسسة رياضية نطالبيا بتنفيذ والذي يراى عندى تحد (56,2004,حسن احمد)

االنشطة وتحقيق االىداف الجيده البد من توفير ميزانية كافية تسد جميع االنشطة التي تقوم 
بتنفيذىا وتسمح ليذه الموسسة في جمب ذوي الخبرات من مدربين وحكام والذين يساىمون في 

ويراى الباحث البد من , وسسة رياضية نجاح العمل وتحقيق االىداف التي تسعى اليو اي م
توفير المستمزمات والتخصيصات المالية وباقي االحتياجات لالتحاد وتحديدىا في الميزانية 

المخصصو لكل اتحاد من اجل تنفيذ جميع االنشطة ومن اجل تسير االتحاد بالشكل الصحجيح 
 (8 )اما العباره رقم , اضية وتطوير المعبة والوصول الى اعمى المستويات في المنافسات الري

حيث تتفق ىذه العباره مع , عدم وجود دراسة عممية وخبرة لدى المشاركون في عممية التخطيط 
اي موسسة رياضية  او اتحاد رياضي الي لعبة  في الذي يراى (165,1997محمد كمال )راي 

يمتمكون خبره ومعرفة كانت البد من مشاركة ذوي الخبرات االدارية في عممية التتخطيط النيم 



في وضع تخطيط قائم عمى تحديد االىداف والدقة في العمل وعدم الوقوع في االخطاء اثناء 
عدم وضوح العمل االداري لمعاممين في  ( 9)اما العباره رقم , التفيذ وتحقيق افضل النتائج 

المسابقات  الذي يراى ان (254,2003طارق الميدي )وتتفق ىذه العباره مع راي , االتحاد 
والبطوالت التي اليتم االعالن عنيا في المجالت والصحف قد توثر عمى عمل القائمين عمى 

اما العبارة رقم , ادارة الموسسة وقد تودي عدم وضوح العمل وتضعف دورىم في تنفيذ االنشطة 
منتضر )اي التتفق االىداف العامو لالتحاد مع االمكانيات المتاحة وتتفق ىذه العبارة مع ر (10)

ان التخطيط المسبق وتحديد الميزانية الكافية يودي الى تطابق االنشطة  (186,2002الرمالوي
مع االمكانيات المتاحة وعكس ذالك يودي الى عدم تنفيذ االنشطة بسبب قمة التخصيصات 

ويرى الباحث البد من وضع خطط تتفق مع االمكانيات المتاحة لتفيذ االنشطة داخل , الكافية 
االتحاد ويجب ان تخصص ميزانية مفصمة لكل نشاط من اجل تنفيذ االنشطة بشكل الذي يسعى 

                             .اليو والوصول الى تحقيق افضل النتائج 
في  (%50 )والتي كانت النسبة المئويو  (7)ان العبارة رقم  (3)وكما ييتضح من الجدول رقم 

والتي تشير اليشارك  (27.8) 2وكانت ذات دااللة معنوية حيث كانت قيمة كا (كال)اختيار 
حسن سيد  )وىي تتفق مع راي , العاممون في وضع الخطط العامة لالتحاد 

الذي يراي ان اىم مواصفات التخطيط الجيد اشراك كافة العاممين في اي  (122,1980عوض
ايضاحيا ومشاركة العاممين تحفيزىم عمى تنفيذا بشكل افضل موسسة في وضع الخطط من اجل 

ويراى الباحث ان عنصر التخطيط من العناصر الميم في العممية االدارية وليذا السبب البد , 
من اعداد مسبق لمخطط واشراك العاممين بااستمرار في وضع الخطط من اجل تنفيذ االنشطة 

نشاط والميزانية المعده وبالتالي يودي الى تحقيق بشكل افضل ويكون عمى بينة في تفاصيل ال
اىداف االتحاد بالشكل الصحيح دون الوقوع بااي خطاء ومعاجة كافة المعوقات التي تعيق 

                                                                           العمل
 

                                                                  
عرض وتحميل ومناقشة المعوقات االدارية لعنصر التنظيم في اتحاد كرة السمة في ديالى _2_3

(2)وكما مبين في جدول رقم   
 
 

2كا  ت العبارات نعم نعم نوعا ما كال 



11,2 49%  18%  23% اليتم توزيع الميام عمى اساس  
 التخصص والكفاءه

11 

14,6 20%  35%  45% اليتوفر االفراد المالئمين لممناصب  
 االدارية العميا

12 

7,8 19%  36%  45% اليتوفر االفراد المروؤسين لممناصب  
 الدنيا 

13 

18,2 51%  24%  35% عدم وجود الكوادر البشريو الكافية  
 لتنفيذ االنشطة 

14 

17,2 27%  50%  23%  15 التتوفر الميزانية الكافية لمعمل  
9,1 33%  14%  53% التكفي االداوات والمستمزمات لتنفيذ  

 االنشطة
16 

37,4 20%  58%  22% عدم وجود تنسيق بين مختمف لجان  
 االتحاد لتحقيق اثناء العمل 

17 

28,8 13%  25%  62% اليوجد نظام عمل نقل المعمومات  
والقرارات من االعمى الى االدنى 

 وبالعكس

18 

8,8 22%  50%  33% باالتحاد عدم تفرغ المسؤولين  
لالشراف عمى مرؤوسييم بسبب 

 واجباتيم المتعدده

19 

12,6 21%  59%  20% اليوجد ىيكل تنظيمي يحدد مسؤولية  
 كل فرد

20 

دالة معنوية 7.82=  0.05عندى مستوى دااللة  2قيمة كا  
الخاص بمعوقات االدارة لعنصر التنظيم تبين العبارات المرقمة  (4)يالحظ من الجدول رقم 

_ %45)وكانت النسب المئوية ليا  (نعم)في اختيار  ( 18,16,14,13,12 )الترتيب حسب 
      واشارة ىذه النسب وجود دااللة معنوية حيث كانت  (25%_ % , 53_ 35%_% ,45

 ( 28,8_ 9,1_  18,2_ 7,80_ 14,6 )ىي حسب الترتيب  2ك                          
توفر االفراد المالئمين لممناصب االدارية العميا والعباره رقم الي (12)حيث اشارة العباره رقم  
احمد  )حيث تتفق ىاتين العبارتين مع راي , اليتوفر االفراد المروؤسين لممناصب الدنيا  ( 13)

حيث اشارة اذا كان عدد الممارسين لالنشطة الرياضية اكثر من ( 322,1990حسن محمد 
ة بيذه الحالو يضطر المشرفين عمى االنشطة بعدم متابعة العدد المقرر لممشرفين عمى االنشط

كل االنشطة مما يودي عمى عدم تنفيذ االنشطة بشكل افضل وفي نفس الوقت يكون تفيذىا بعيد 
عمى االنشطة ويرى الباحث ان النقص الموجود في الكوادر المشرفة , عن ذوي االختصاص 

بشكل غير جيد مما يضعف عمل االتحاد وعدم  ومتابعتيا تودي الى اىمال االنشطة او تنفيذىا



عدم وجود الكوادر البشريو الكافية لتنفيذ  (14)اما العباره رقم , الوصول الى نتائج جيده 
ويرى الباحث في ىذه العباره ان قمة الكوادر االدارية والمدربين من ذوي , االنشطة 

ذوي االختصاصات تودي الى االختصاصات تودي عدم تنفيذ االنشطة حيث توفر الكواد من 
وكما تشير , رفع مستوى النجاح لالتحاد ويستطيع الوصول الى اعمى المستويات في البطوالت 

 )وىذه العبارة تتفق مع راي ,التكفي االداوات والمستمزمات لتنفيذ االنشطة  (16 )العبارة رقم 
اىم االمور التي حيث اشارة ان المستمزمات واالداوت من  (122,1994موسى موسى عالم

 )اما العبارة رقم , يجب يوفرىا المنظمين ويجب تحديد نسب كافية لكل نشاط من نجاح النشاط 
حيث تتفق ,اليوجد نظام عمل نقل المعمومات والقرارات من االعمى الى االدنى وبالعكس  ( 18

ون عمى ان نقل المعمومات تك (344,2002محمد كمال ونبيل المطمب)ىذه العبارة مع راي 
شكل  تنظيمي وتكون بشكل ىرمي يقوم بنقل المعمومات والتوجييات من اعمى اليرم الى اسفل 
اليرم من اجل تنظيم العمل وتنفيذ االنشطة ومعالجة المعوقات التي تعيق العمل وعدميا يودي 

 )الترتيب   تبين العبارات حسب (4)كما يتضح من الجدول رقم  الى عرقمة العمل 
_ %50)وكانت النسب المئوية لمعبارات ىي  (نعم نوعام ما  )في اختيار  (20,19,17,15

 17,2 )ليذه العبارات ىي  2وذات دااللو معنوية حيث كانت قيم كا (59%_  50%_ % 58
يرى , التتوفر الميزانية الكافية لمعمل  (15 )وتشير العباره رقم , (12,6_  8,8_  37,4_ 

عينة التكفي الميزانية لتنفيذ االنشطة حيث البد من المنظمين الي الباحث من خالل االجابات لل
نشاط البد من توفير ميزانية كافية لتغطية النشاط حيث عدم توفر الميزانية تودي الى عدم تنفيذ 
النشاط بشكل الذي يطمح اليو االتحاد او فشل النشاط وعدم تحقيق االىداف التي يسعى االتحاد 

. الييا   
حيث , عدم وجود تنسيق بين مختمف لجان االتحاد لتحقيق اثناء العمل  (17 )ة رقم اما العبار

حيث اشارة من اىم  (312,2004كمال درويش ومحمد محمد حمامو )تتفق ىذه البعره مع راي 
عناصر التنظيم ىو تنظيم العمل داخل المجان في الموسسات الرياضية التي تسعى الى تنفيذ 

                                        .لوصول الى اعمى المستويات االنشطة لكي تستطيع ا
                              

عدم تفرغ المسؤولين باالتحاد لالشراف عمى مرؤوسييم بسبب واجباتيم  (19 )اما العبارة رقم 
لعدم تفرغيم  ويراى الباحث في ىذه العبارة ان انشغال المسؤالين في ادارة االتحاد, المتعدده 

لعمميم قد يضعف تنفيذ االنشطة وعدم متابعة المشرفين عمى ىذا االنشطة من اجل معالجة 



 .المعوقات التي تعيق العمل من اجل تحقيق اىداف االتحاد وتحقيق احسن النتائج في البطوالت 
                                 

يرى الباحث في ىذه , يحدد مسؤولية كل فرد  تشير اليوجد ىيكل تنظيمي (20)وان العباره رقم 
العبارة ان عدم وجود ىيكل تنظيمي يضعف عمل االتحاد ويعتبر معوق لمعمل الن يفقد تحديد 

واجبات كل شخص داخل االتحاد وماىو المطموب منو تنفيذه مما يحدث نوع من التداخل بالعمل 
                                        . والصالحيات توثر عمى انجاز العمل بصوره افضل 

                           
وبنسبة  (كال)حسب الترتيب في اختيار  (11)تبين العبارة رقم  (4)كما يتضح من الجدول رقم 

حيث اشارة العباره الى   (11,2 )ىي  2ذات دااللو معنويو حيث كانت قيمة كا (%49 )مئوية 
حسن شمتوت  )التخصص والكفاءه حيث تتفق ىذه العباره مو راي  اليتم توزيع الميام عمى اساس

حيث اشارة من اىم مبادئ التنظيم ىو تقسيم العمل عمى مبدى  (189,1980وحسين سيد
االختصاص لكل فرد داخل الموسسة النو يودي الى انجازه بااسرع وقت ومعالجة الخطاء فكل 

                     .  سةىداف الصحية لمموسنشاط مبني عمى تنظيم متميز يودي الى تحقيق اال
                                           

 
                                                              

في اتحاد كرة السمة في  (التوجية  )عرض وتحميل ومناقشة المعوقات االدارية لعنصر _ 3_3
(3)الجدول رقم محافظة ديالى كما في   

 
 

 
2كا  ت العبارات نعم نعم نوعا ما كال 

15,7 50%  27%  23% اليقومون االدارين بالتوجيو اثناء  
 االنشطة

21 

10,2 50%  18%  32% الياتي التوجية من ذوي الخبره  
 االدارية في االتحاد

22 

19,1 14%  35%  51% عدم استمرار عممية التوجية داخل  
 االتحاد بصوره مستمره

23 

8,8 30%  15%  45% عدم تطبيق التوجية عمى االدارين  
 واالقسام

24 

7,2 43%  37%  20% اليبنى التوجية داخل االتحاد عمى   25 



 الحقائق والمنطق
13,8 20%  41%  39% اليضع االتحاد حوافز لممتميزين من  

 مدربين ولالعبين
26 

16,7 20%  25%  55% اليتضمن التوجية جميع اوجة  
 عناصر الخطة 

27 

11,6 24%  50,%  26% اليتم التاكد من ان التوجية يشمل  
 جميع البرامج التي يضعيا االتحاد

28 

16,4 55%  24%  21% اليستمر التوجية طوال فترة الخطة  
 وفق برنامج زمني

29 

10,1 23,%  30%  47% اليوجد نظام جيد لالتصال لمقيام  
الصحيحبالتوجية   

30 

دالة معنوية 7.82=  0.05عندى مستوى دااللة  2قيمة كا  
 

 )الخاص بمعوقات االدارة لعنصر التوجية لمعبارات التي ارقاميا  (5)يتضح من الجدول رقم 
_  % 45_%51)الترتيب وبنسب مئوية حسب  (نعم )والتي تم اختيار  (30,27,24,23

 )حسب الترتيب ىي  2وكانت ذات دااللة معنويو حيث كانت قيمة كا (% 47_ % 55
عدم استمرار عممية التوجية  (23)حيث اشارة العبارة رقم  ( 10,1_ 16,7_  8,8_ 19,1

, عدم تطبيق التوجية عمى االدارين واالقسام  (24)والعباره رقم , داخل االتحاد بصوره مستمره 
ضياء الدين  )ابات من قبل العينة تطابقيم بالري مع راي حيث تبين من خالل االج

بالتوجية بصورة مستمره من قبل القائمين حيث اشارة الى ان عدم االستمرار  (45,1996فؤاد
بعممية االشراف عمى االنشطة في الموسسات الرياضية بسبب عدم وجود دعم مادي مستمر 

الباحث ان عدم استمرار التوجية يودي الى  ويرى, ليوالء مما يودي الى ضعف تنفيذ االنشطة 
عدم تنفيذ االنشطة بالطريقة الصحيحة وقد يودي الى فشل النشاط ويعيق الوصول الى النتيجة 

التي يسعى الية االتحاد حيث البد من توفير كافة المستمزمات المادية واالجيزه من اجل استمرار 
رين بصوره رئيسية عمى التوجية في متابعة االنشطة التوجية حتى نيائة النشاط والتاكيد عمى االدا

فقد اشارة الى  ( 27 )اما العباره . واكماليا بااحسن النتائج لموصول الى اليدف الحقيقي لالتحاد 
يرى الباحث في ىذه العباره اليتم التاكيد من قبل , اليتضمن التوجية جميع اوجة عناصر الخطة 

ستمرار بالتوجية وان يكون التوجية شامل عمى جميع االدارين عند وضع  الخطط عمى اال
مفاصل االنشطة بدون تميز بين فقرات االنشطة النيا تؤثر بالتالي عمى النتائج التي يطمح الييا 

يراى , اليوجد نظام جيد لالتصال لمقيام بالتوجية الصحيح  (30)اما العبارة رقم , االتحاد 
يزات التوجية العالقة الطيبة بين افراد االتحاد من ادارين الباحث في ىذه العبارة ان من اىم مم



ومشرفين ومدربين حيث كمما كانت العالقة قوية زادت عممية التوجية والتنسيق بالعمل حيث 
تؤدي الى تطوير العمل ومعالجة االخطاء التي تعيق تنفيذ االنشطة لموصول الى اعمى 

                                                 . المستويات 
التي تم  (28,26 )ان العبارات التي رقميا حسب الترتيب ىي  (5)وكما يتضح من الجدول رقم 

وبدااللة معنويو حيث  (% 50_ % 41 )والتي كانت النسب المئويو ىي  (نعم نوعا ما )اختيار 
وافز لممتميزين اليضع االتحاد ح (26)حيث اشارة العبارة رقم  (11,6_13,8 ) 2كانت قيمة كا

النجاز العمل حيث يراي الباحث من ضرورية العمل تحفيز العاممين , من مدربين ولالعبين 
وتطويره من خالل دعميم معنوين او اذا امكن ماديا النو حافز يودي الى تضاعف الجيود 

لمعاممين  ومعالجة المعوقات التي تعيق العمل وتحقيق نشاط متميز النو يزيد الثقة بالنفس بالنسبة
تشير الى اليتم  ( 28)اما العباره رقم , لشعورىم ىناك متابعو وجدية من قبل مرؤسييم بالعمل 

يراى الباحث ان من اساسيات ,التاكد من ان التوجية يشمل جميع البرامج التي يضعيا االتحاد 
يسبب  التوجية يكون شامل لجميع فقرات االنشطة بدون تمايز الن اي تميز بين نشاط واخر

عرقمة في تنفيذ االنشطة الن االنشطة جميعيا تودي الى رفع مستويات االتحاد لمحصول الى 
درجات متقدمة بالمنافسات وان جميع االنشطة تضع من قبل االتحاد وعمى ىذا االساس البد ان 

            . يشمل التوجية جميعيا من اجل تحقيق اىداف االتحاد 
 (كال )بااختيار  (29,25,22,21 )لمعبارات حسب الترتيب  (5)وكما يتضح من الجدول رقم 

وبدااللو  (% 55_ % 43_ % 50_ % 50 )حيث كانت النسب المئوية حسب الترتيب ىي 
حيث اشارة  ( 16,4_  7,2_ 10,2_ 15,7 )حسب الترتيب  2معنويو حيث كانت قيمة كا

يراى الباحث في ىذه العبارة من , دارين بالتوجيو اثناء االنشطة اليقومون اال ( 21)العباره رقم 
خالل االجابات من قبل العينة ان االدارين يقومون بتوضيح العمل ووضع الخطط المناسبة لكل 
نشاط وشرح كيفية تنفيذىا وتوجيو العاممين بتنفيذىا بدقة ومعالجة المعوقات التي تعيق تنفيذىا 

باالشراف والمتابعة واعطاء الحرية لممشرفين والمدربين بالعمل لكي  اي عند التنفيذ يقومون
اليحصل تداخل في العمل اي يكون التوجية من قبل المنفذين لمنشاط فقط  اي يوجد توجيو 

تشير الى الياتي  (22 )اما العبارة رقم . ومستمرمن اجل نجاح تنفيذ االنشطة دون عرقمة 
يراى الباحث من خالل االجابات اليوجد معوق , في االتحاد  التوجية من ذوي الخبره االدارية

بيذه العبارة حيث ان التوجية ياتي من قبل االدارين والقائمين عمى عمل االتحاد بصوره مشترك 
تشير الى اليبنى  ( 25)اما العبارة رقم , وىذا يحدد اثناء وضع الخطط واالنشطة باالتحاد 



يراي الباحث من خالل اجابات العينة يبنى ,  ئق والمنطقالتوجية داخل االتحاد عمى الحقا
التوجية بصورة مشتركة من قبل االتحاد النو يعالج حقائق من خالل النتائج والمتابعو لمعمل 

تشير الى  ( 29 )اما العباره رقم , واالنشطة اليوميو لالتحاد حسب راي العينة في ىذه العباره 
حيث اجابات العينة في ىذه العبارة مع , ة وفق برنامج زمني اليستمر التوجية طوال فترة الخط

حيث اشارة الى ان العممية االدارية ليا عناصرىا والتوجية من  (1999عبدالحميد شرف  )راي 
والبد االستمرار بالتوجية حتى اكمال االنشطة في اي موسسة تضع برنامج او  اىم عناصرىا

الباحث اي نشاط ينفذ يستمر بو التوجية حتى نياية ىذا ويراى , نشاط من اجل تحقيق اىدافيا  
النشاط لكي يحقق النجاح وتحقيق اليدف الذي يسعى اليو القائمين عمى ىذا النشاط ويتبين من 

     .اجابات العينو ىناك استمرار بالتوجية حتى نياية النشاط وتحقيق اليدف الذي يسعى اليو 
                                                        

في اتحاد كرة السمة في  (الرقابة )عرض وتحميل ومناقشة المعوقات االدارية لعنصر _ 4_3
في محافظة ديالى كما   

(4)الجدول رقم   
 

2كا  ت العبارات نعم نعم نوعا ما كال 
25,8 53%  29%  18% التعتبر الرقابة داخل االتحاد وسيمة  

 لالبداع واالبتكار 
31 

7,8 43%  22%  35% التكشف الرقابة داخل االتحاد جميع  
 االنحرافات والمعوقات

32 

24,5 32%  50%  18% التيتم الرقابة في تحسين االداء  
 داخل االتحاد

33 

13,5 22%  51%  27% اليوجد مختصون بالرقابة داخل  
 االتحاد

34 

22,3 10%  50%  40%  35 التوجد برامج زمنية لمرقابة 
8,9 19%  51%  30% اليتم معرفة معرفة االنحرافات  

 واالخطاء بالسرعو الممكنو 
36 

13,1 23%  27%  50% اليتم التبميغ عمى االنحرافات لعدم  
 كفاءت الرقابة

37 

8,5 19%  36,%  45%  38 التودي الرقابة لتصحيح االخطاء 
11,3 18%  50%  32% عدم معالجة المشكالت التي تاتي  

 عن طريق الرقابة المستمره
39 

11,6 28%  22%  50% عدم وجود موضوعية في الرقابة  
 واستغالليا لممصمحة الشخصية

40 



دالة معنوية 7.82=  0.05عندى مستوى دااللة  2قيمة كا  
 

لمعبارات حسب  (الرقابة )الخاص بالمعوقات االدارية لعنصر  (5)يالحظ من الجدول رقم 
% 50 )حيث كانت النسب المئوية وحسب الترتيب  (نعم  )بااختيار  (40,38,37)الترتيب ىي 

_  8,5_ 13,1 )حسب الترتيب  2وبدااللة معنويو حيث كانت قيمة كا (% 50_ % 45_ 
حيث ىذه , اليتم التبميغ عمى االنحرافات لعدم كفاءت الرقابة  (37)رقم  اذ اشارة العباره (11,6

حيث  (1996عبدالحميد عمي البياع  )االجابات من قبل العينة في ىذه العبارة تتفق مع راي 
اشارة الى تعتمد الرقابة في عمميا عمى التقارير التي ترفع كل شير او التقارير السنوية من 

ن المختصين الى الجيات العميا حيث تاخرىا يودي الى عدم معالجة االخطاء او المدربياالدارين 
, فقد كانت التودي الرقابة لتصحيح االخطاء  ( 38)اما العباره رقم . واالنحرافات اثناء العمل 

حيث كان  ( 267,1996كمال درويش ومحمد محمد حمامو  )حيث ىذه العباره تتفق مع راي 
ىدف الرقابة متابعة العمل داخل الموسسة ومعالجة المعوقات التي  راييم في ىذا الخصوص ان

ويرى , تعيق العمل واالنشطة في كل لحضة والتاكيد عمى استمرار االنشطة بصوره سميمة 
الباحث ان الرقابة المستمرة عمى االنشطة خطوه بخطوه تساعد عمى حل المعوقات بااسرع وقت 

اما العبارة رقم , والوصول الى اليدف الصحيح لالتحاد  واستمرار النشاط وتنفيذه بشكل جيد 
حيث , قد اشارة الى عدم وجود موضوعية في الرقابة واستغالليا لممصمحة الشخصية  ( 40)

حيث اشارة الى ان الرقابة يجب ان  ( 1993محي الدين االزىري  )تتفق ىذه العبارة مع راي 
تكون ذات قرارات موضوعية وصحيحة تيدف تكون موضوعية توكد عمى الواقع في االنشطة و

                   . الى الرقابة الشاممة في العمل وبعيده عن المجامالت والمصالح الشخصية 
        

نعم  )بااختيار  (39,36,35,34,33 )لمعبارات حسب الترتيب  (5)كما يتضح من الجدول رقم 
% 51_ %50_ % 51_ % 50 )حيث كانت النسب المئوية وحسب الترتيب  (نوعا ما 

_  13,5_  24,5 )ىي وحسب الترتيب  2وبدااللة معنويو حيث كانت قيمة كا (% 50_
التيتم الرقابة في تحسين االداء داخل  (33 )بارة رقم حيث اشارة الع ( 11,3_  8,9_  22,3

 )وكما اشارة العبارة رقم , اليوجد مختصون بالرقابة داخل االتحاد  ( 34)والعبارة رقم , االتحاد 
سميره عبدالحميد  )حيث اتفقت العبارات ىذه مع راي , التوجد برامج زمنية لمرقابة  (35
من خالل الرقابة يمكن القضاء عمى كل المعوقات التي والتي اشارة الى حيث  (78,1999عمي

تقف امام االنشطة من خالل التقيم والمراقبة لمعاممين ومتابعة التقارير بااستمرار ومعالجة 



حيث يرى الباحث من اىداف , السميبات وايجاد البدائل السريعة لمواصمة االنشطة بدون توقف 
اء والمعوقات بااسرع وقت من خالل ايجاد افضل الرقابة ىي متابعة العمل ومعالجة االخط

البدائل حيث تساعد الرقابة عمى تحسين العمل من خالل معالجة اي معوق يعيق تنفيذ االنشطة 
فقد اشارة الى اليتم معرفة معرفة االنحرافات واالخطاء بالسرعو الممكنو  ( 36 )اما العبارة رقم , 
حيث اشاره الى ان  ( 79,1997د كمال السنمودي محم )حيث اتفقت ىذه العبارة مع راي , 

مبادى الرقابة تعتمد في عمميا ونجاحيا عمى ان تصل التقارير والتبميغات والتجاوزات بسرعو الى 
وقد اشارة , المشرفين عمى الرقابة لكي يتم معالجتيا بسرعو وجدية ممايساعد عمى انجاح العمل 

حيث اتفقت ,التي تاتي عن طريق الرقابة المستمره  عدم معالجة المشكالت ( 39)العبارة رقم 
حيث اشارة الى ان من اىم عمل الرقابة  (88,1999عبدالحميد شرف  )ىذه العبارة مع راي 

تحديد االخطاء ومعالجتيا في نفس الوقت اي تحديدىا وايجاد البدائل بسرعو من اجل عدم عرقمة 
 )لمعبارات وحسب الترتيب  (5)ل رقم وكما يتضح من الجدو     العمل وايقاف االنشطة

وبدااللة معنويو  (% 43_ % 53 )وبنسب مئوية وحسب الترتيب  (كال  )بااختيار   (32,31
التعتبر  (31)حيث اشارة العبارة رقم  ( 7,8_  25,8 )حسب الترتيب  2حيث كانت قيمة كا

كمال درويش  )بارة مع راي حيث تتفق ىذه الع,الرقابة داخل االتحاد وسيمة لالبداع واالبتكار 
حيث اشارة الى ان الكثرة في عمل الرقابة داخل اي موسسة رياضية تعطي فيم  ( 213,1997

 ( 32 )واما العبارة رقم , سمبي في العمل وتساعد عمى محاربة روح االبتكار واالبداع والتحفيز 
حيث اتفقت ىذه , عوقات فقد اشارة الى التكشف الرقابة داخل االتحاد جميع االنحرافات والم

حيث اشارو الى ان  ( 187,1998 كمال درويش ومحمد محمد الحمامي )ايضا مع راي العبارة 
من اىم اىداف الرقابة اكتشاف االخطاء واالنحرافات في وقت مبكر والتي بشاءنيا تعيق العمل 

. وتعرقمة حيث االكتشاف المبكر يساعدىا عمى حل المشكالت والمعوقات التي تعيق العمل 
معوقات اثناء ويرى الباحث تمعب الرقابة في اي موسسة دور ميم في نجاح العمل اي اكتشاف ال

العمل وفي وقت مبكر يسيل العمل وتذليل الصعاب اما القائمين عمى االنشطة ويدفعيم الى 
                   .ية انجاز العمل بسرعة وتحقيق االىداف التي تسعى اليو كل موسسة رياض

                            
                                              

                                              :فصل الرابع ال
  :االستنتاجات والتوصيات _4



  : االستنتاجات 1_4
حيث تبين ىناك بعض  (التخطيط  ) ىناك معوقات في تشيرىناك فروق ذات دااللة معنوية  -

. التي تصدر من االتحادالمركزي بصوره غير واضحو ليمالمعوقات االدارية   
حيث تبين ىناك بعض  (التنظيم  ) تشير ىناك معوقات فيىناك فروق ذات دااللة معنوية  -

.التي تنظم بدون عمميم ومشاركتيم في وضعياالمعوقات التنظيمية   
تبين ان التوجية في  (التوجية  ) في ىناك فروق ذات دااللة معنوية في المعوقات االدارية -

. خالل التواصل مع االتحاد بشكل مستمرلنجاح العملمن  االتحاد يحتاج الى االستمراية  
حيث تبين ان الرقابة في  (الرقابة  )ات فيقتشير ىناك معوىناك فروق ذات دااللة معنوية  -

.وذو اختصاص في ىذا المجال االتحاد تحتاج الى تطوير  

:التوصيات  2_4  

المستمزمات والخطط لتنفيذ االنشطة وعميو البد لتخطيط النة يضع كل ان  من اىم عناصر االدارة ىو ا -
ويضع ذوي الخبره ىم يقومون بوضع الخطط  المركز واشراك الفرعي في وضع الخطط ان يعمل بو االتحاد

.لنجاح العمل   

من اجل تحقيق  واشراك الجميع عمى االدارين في االتحاد ان ييتمو بتنظيم االنشطة بشكل سميم وناجح -
.اىدافيم   

البد ان يعمل االتحاد بروح الفريق الواحد واعطاء التوجييات بشكل مستمر حتى نياية االنشطة لضمان  -
.نجاح النشاط بالشكل الذي يطمحون الية   

البد من االتحاد ان يجعل الرقابة اساس العمل لكل نشاط لكي يستطيع من خالليا معالجة االخطاء  -
                                                                           والمعوقات في العمل
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 استمارة االستبانة                                                 



 ت العبارات                                          نعم       نعم نوع ما كال      
 1 التوجد برامج زمنية واضحة ومحدده لمعمل    
 2 التتضمن الميزانية السنوية بنود كافية لتاىيل وتدريب المدربين   
 3 التتضمن الميزانية السنوية بنود كافية لتاىيل وتدريب الحكام    
 4 التتضمن الميزانية السنوية بنود كافية لتاىيل االدارين    
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 8 عدم وجود دراسة عممية وخبرة لدى المشاركون في عممية التخطيط   
 9 عدم وضوح العمل االداري لمعاممين في االتحاد   
العامو لالتحاد مع االمكانيات المتاحةالتتفق االىداف      10 
 11 اليتم توزيع الميام عمى اساس التخصص والكفاءه   
 12 اليتوفر االفراد المالئمين لممناصب االدارية العميا   
 13 اليتوفر االفراد المروؤسين لممناصب الدنيا    
 14 عدم وجود الكوادر البشريو الكافية لتنفيذ االنشطة    
 15 التتوفر الميزانية الكافية لمعمل    
 16 التكفي االداوات والمستمزمات لتنفيذ االنشطة   
 17 عدم وجود تنسيق بين مختمف لجان االتحاد لتحقيق اثناء العمل    
 18 اليوجد نظام عمل نقل المعمومات والقرارات من االعمى الى االدنى وبالعكس   
باالتحاد لالشراف عمى مرؤوسييم بسبب واجباتيم المتعددهعدم تفرغ المسؤولين      19 
 20 اليوجد ىيكل تنظيمي يحدد مسؤولية كل فرد   
 21 اليقومون االدارين بالتوجيو اثناء االنشطة   
 22 الياتي التوجية من ذوي الخبره االدارية في االتحاد   
مستمرهعدم استمرار عممية التوجية داخل االتحاد بصوره      23 
 24 عدم تطبيق التوجية عمى االدارين واالقسام   
 25 اليبنى التوجية داخل االتحاد عمى الحقائق والمنطق   
 26 اليضع االتحاد حوافز لممتميزين من مدربين ولالعبين   
 27 اليتضمن التوجية جميع اوجة عناصر الخطة    
البرامج التي يضعيا االتحاداليتم التاكد من ان التوجية يشمل جميع      28 
 29 اليستمر التوجية طوال فترة الخطة وفق برنامج زمني   
 30 اليوجد نظام جيد لالتصال لمقيام بالتوجية الصحيح   
 31 التعتبر الرقابة داخل االتحاد وسيمة لالبداع واالبتكار    
والمعوقاتالتكشف الرقابة داخل االتحاد جميع االنحرافات      32 
 33 التيتم الرقابة في تحسين االداء داخل االتحاد   
 34 اليوجد مختصون بالرقابة داخل االتحاد   
 35 التوجد برامج زمنية لمرقابة   
 36 اليتم معرفة معرفة االنحرافات واالخطاء بالسرعو الممكنو    
 37 اليتم التبميغ عمى االنحرافات لعدم كفاءت الرقابة   
 38 التودي الرقابة لتصحيح االخطاء   
 39 عدم معالجة المشكالت التي تاتي عن طريق الرقابة المستمره   
 40 عدم وجود موضوعية في الرقابة واستغالليا لممصمحة الشخصية   

 


