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 مستخلص البحث

 
 
 

 
 مستخلص البحث

ىدف البحث الى معرفة كيف يتم تقييم االزمات التي تمر بيا الييئات في االندية 
الرياضية اعتمادا عمى المضمون لفيم االزمات والذي يفترض بنى عمى المعرفة والدراسة المعمقة 

راسة عمى عينة من اعضاء التي تعتمد عمى دراسة الواقع الممزوج مع الخبرة وقد تمت الد
( شخص وقد استخدمت لذلك ادوات ووسائل 031الييئات االدارية الرياضية في العراق وعددىا )

( فقرة امام كل فقرة خمسة بدائل وبعد اجراء كافة 77بحثي مختمفة منيا االستبيان اعتمد )
ن اجريت لو تجربة متطمبات تطبيق االستبيان من صدق وثبات تم توزيعو عمى عينة البحث بعد ا

استطالعية وبعد الحصول عمى النتائج تم عرضيا في جداول ومعالجتيا احصائيا بعد ذلك تمت 
مناقشتيا وازاء ذلك توصمت الباحثة الى عدة استنتاجات كان اىميا معالجة االزمات اعتمادا 

ن خالل عمى وجو الفريق الواحد وخصوصا ما يتعمق بفيم المشكالت ،والتعامل مع االزمة م
اجراء  تطور االتصاالت مع الفريق الواحد قبل واثناء وبعد االزمة، اما التوصيات فكان اىميا

والقيام بدورات عممية فكرية  بحوث مشابية ولكن عمى قيادات رياضية في مؤسسات اخرى
 تطبيقية تيتم باستراتيجية حل االزمات.

 

 
 
 

 

 م.م. سندس كريم كيطان
 جامعة بغداد  -كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لمبنات

 يم مستوى ادارة أندية العراق نحو حل ازماتهاتقي

 على عينة من الهيئات االدارية لألندية الرياضية
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Assessing the level of management of Iraq clubs towards resolving 

their crises 

Assistant teacher 

   Sondos Kream Ketan 

Abstract 

The study aimed to know how the crises experienced by the sports 

clubs are evaluated based on the content to understand the crises, 

which is supposed to be based on the knowledge and the in-depth 

study based on the study of reality mixed with experience. The 

study was conducted on a sample of members of the sports 

administrative bodies in Iraq (72) paragraphs before each 

paragraph five alternatives and after all the requirements of the 

application of the questionnaire of the validity and consistency 

was distributed to the sample of the research after it was 

conducted an exploratory experiment and after obtaining the 

results were presented in tables and treatment The researcher then 

reached several conclusions, the most important of which were: 

  Addressing the crises depending on the face of one team, 

especially with regard to understanding problems. 

  dealing with the crisis through the development of contacts with 

one team before, during and after the crisis. 

The recommendations were the most important: 

conduct similar research, but on the leadership of sports in other 

institutions. 

Conducting scientific and practical courses on the strategy of 

crisis resolution.                                                                               
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 الباب األول

 :التعريف بالبحث -1

 البحث وأهميته: مقدمة  1-1

تعمل الدول المتقدمة في مجال االدارة عمى مبادئيا العممية الحديثة المبنية عمى استخدام 
الواقع العممي بالمفيوم العممي والذي يرتبط ىو اآلخر بالخبرة المجتمعة في ممارسة العمل والتي 

لمعموم الرياضية التي تخضع الى تطورات العصر وتجدد افكار  تحتاج الى المعرفة الحديثة
العاممين بو، والوسط الرياضي واقع ميم كبقية شؤون الحياة االخرى "ويحتاج الى ادارة وتنظيم 

إذ ان ىؤالء يمتمكون  (0)جيدين تعتمد عمى مستوى االختصاصيين في شؤون االدارة الرياضية".
عامة يمكن ان تنسجم مع الجوانب التطبيقية العممية وليذا ويعرضون مواضيع وعمميات نظرية 

فان مفيوم ىذه ستحدد بالتخطيط ومراقبة المسائل االساسية اليومية المتعمقة باتجاىات تطور 
 حقول الرياضة في بيوتيا اال وىي االندية الرياضية.

ضية يتطمب ان النجاح في العمل االداري ومن ثم تحقيق اىداف العمل في االندية الريا
في حقيقة االمر تقييم لمستوى تفكير الييئات االدارية في او نواحي عمميا وذلك الن االندية 
الرياضية معرضة لنكسات وازمات في كل وقت منيا المالية ومنيا المجتمعية ومنيا السياسية 

موب واالقتصادية وغير ذلك مما يتطمب تكثيف الجيود والمساعي لمعمل داخل الييئات باألس
العممي المبني عمى اقامة الدورات التثقيفية والمعرفية بحل االزمات وليس االكتفاء وراء اجراء 
المباريات والوقوف وقفة المتفرج حال القضايا التي تمر بيا الييئات العامة وصاحبة االنجاز التي 

 تعد الركز االساسي لألندية الرياضية. 
 مشكمة البحث : 1-2

خاصة تمثل في عمقيا مضامين حل االزمات الغاية منيا قراءة  وتكمن بوضع محاور 
افكار بعض ىيئات اندية العراق تحو حل ازماتيا باإلضافة الى رفد المكتبات بأىم المواضيع 

 الرياضية العممية التي تعد مسار عمل لبمد متطور مثل العراق.
  :البحث هدفا 1-3

 زماتيا الرياضية.تقييم مستوى ادارة بعض اندية العراق لنمو حل ا  .0
 معرفة الفروق بين استجابة عينة البحث عمى فقرات المقياس والوسط الفرضي.  .7

                                                 

 .051، ص7119مروان عبد المجيد ابراىيم؛ استراتيجية الرياضة، االردن، الوراقة، ( 0)



 

 

 

  

752 

  ( 752( الى )742) ص من الصفحات -   سندس كريم كيطان م.م  بحث

 
 (03/6/8302)عشر  السادسالعدد  – رابعالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 : مجاالت البحث 1-4
عينة من اعضاء الييئة االدارية في بعض االندية الرياضية :  المجال البشري 0-4-2

 العراقية.

 .5/5/7106الى  5/3/7106لممدة من :  المجال الزماني 0-4-3
 رات اندية العراق.مق:  المجال المكاني 0-4-4
 تحديد المصطمحات : 1-5

شمل التطور االداري في دول العالم التطور ادارة االزمات في الوسط الرياضي:    0-5-0
الذي حدث في مؤسسات النشاط الرياضي فبدأ االكاديميون ينشرون افكارىم باتجاه حل االزمات 

محدث السمبي الغير متوقع لمحد عمى ان ادارة االزمات "ىي عممية استعداد وسرعة االستجابة ل
مما يتطمب تنفيذ اجراءات  (0)من تصاعد االزمة وتفاقميا لتصبح كارثة تيدد وضع المؤسسة.

منسقة تنسيقا تاما لمسيطرة عمى حجم الضرر الحادث واستعادة او الحفاظ عمى ثقة الجميور في 
 ظل النظام المتبع في حل االزمة.

في وسطنا الرياضي ومنيا الييئات االدارية في فيم كيفية التعامل لذا اعتمدت القيادات الرياضية 
مع االزمات بأسموب عممي عممي وذلك الن "التعامل مع االزمة يحتاج الى ادارة عممية ذات 
توجيات استراتيجية تأخذ بعين االعتبار التفكير المنطقي في التعامل مع خطوات االزمة وتوفير 

 (7)كز عمييا رسم حدود االزمة".المعمومات السائدة التي يرت

 الباب الثاني
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -2

 منهج البحث: 2-1

 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بأسموب المسح كونو المناسب إلجراءات مشكمة البحث.    
 عينة البحث: 2-2

( مثل من 065ية بعدد )استخدمت الباحثة عينة عشوائية من ممثمي ادارات االندية الرياض   
 ( خضعوا جميعا إلجراء البحث من التجربة الستطالعية وحتى التجربة الرئيسية.787اصل )

                                                 

 .86، ص0996ور الخولي؛ أصول التربية البدنية والرياضية، دار الفكر العربي، القاىرة، ( أمين أن0)
 .018. ص0993( كمال درويش وآخرون؛ االدارة الرياضية االسس والتطبيقات، القاىرة، 7)
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 ادوات ووسائل جمع المعمومات: 2-3
 المصادر والمراجع العربية واالجنبية. .0
 استبانة ادارة االزمة. .7
 ()فريق العمل المساعد. .3
 شبكة المعمومات. .4

 اجراءات البحث: 2-4

( من 91تم توزيع استبيان مفتوح عمى عينة عشوائية مكونة من ) 07/4/7106بتاريخ 
ممثل لمييئة االدارية بصفة اداري في االندية الرياضية وتم توجيو السؤال االتي "ما ىي جوانب 
او مكونات االزمة وكيف يمكن حميا من قبمكم في اجتماعات الييئة االدارية ألنديتكم" الممحق 

ات العينة االستطالعية حددت معالم ومحتوى وصورة االستبيان بحيث تم ( وبعد توزيع اجاب0)
ادراج جميع االفكار المرتبطة بتقييم العمل عند ادارة مواجية االزمات بحيث حددت امام كل فقرة 
خمسة بدائل لإلجابات ىي )اوافق بشدة، اوافق الى حد ما، ال اوافق، ال اوافق بشدة( بعد ذلك 

عية اخرى لغرض التعرف عمى وضوح االستبانة ومدى فيم العينة اجريت تجربة استطال
( فرد من 71لالستبيان واي معوقات تظير لتفادييا عند التطبيق الرئيسي اذ اجريت عمى )

وتبين  4/4/7106ولغاية  75/3/7106اعضاء الييئات االدارية لألندية الرياضية لممدة من 
عدم وجود اي صعوبات تذكر عند ذلك قامت الباحثة عمى اثر ذلك وضوح المفاىيم والتعميمات و 

باستخراج ثبات االستبيان بواسطة معامل )الفاكرونباخ( وذلك باالعتماد عمى اجابات عينة 
( ممثل من ممثمي االندية الرياضية وكانت قيمة )الفاكرونباخ( 45التجربة االستطالعية )

ق منو من خالل ايجاد عالقة ارتباط بين %( وىي قيمة ثبات عالية اما الصدق فقد تم التحق81)
درجات فقرات االستبيان بالدرجة الكمية لالستبانة وذلك باستخدام معامل االرتباط البسيط 

( اداري من ممثمي االندية الرياضية 45)بيرسون( إلجابات عينة التجربة االستطالعية البالغة )
( 1.15( عند مستوى خطأ )1.15ن )وىنا بينت النتائج ان قيم فقرات المقياس بمغت اقل م

 %( مما يدل عمى انيا ذي داللة معنوية.5ومستوى داللة )

 

                                                 
() -  كمية التربية البدنية وعموم الرياضة. –أ. د. رافع صالح فتحي، جامعة بغداد 

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة. –ع الشافعي، جامعة بغداد أ. د. عبد اهلل ىزا -
 بعض اداري االتحادات الرياضية، وممثمي المؤسسات الشبابية في بغداد والمحافظات. -
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 التجربة الرئيسية: 2-5

( تم تطبيقو عمى عينة 0بعد ان تم تنفيذ االجراءات الميمة واالساسية لالستبانة )الممحق 
، 07/7/7106ية ولغا 75/5/7106( ممثل اداري من ممثل الييئة االدارية لممدة من 61بعدد )

 إذ قامت الباحثة بتوزيعو عمى عينة البحث.

بعد ان تم شرحو واالجابة عمى جميع اسئمة العينة ضمان لإلجابة، بعد ذلك جمعت 
استمارات االستبانة وتم معالجتيا احصائيا وعرضيا في جداول وكما ىو موضح في الباب الرابع 

 (.0ونموذج االستبانة الممحق )
 حصائية: الوسائل اال 2-6

 (.SPSSتم استخدام الوسائل االحصائية عن طريق الحقيبة االحصائية )   

 الباب الثالث

 عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث: -3

 عرض وتحميل نتائج مقياس ادارة االزمات ومناقشتها: 3-1
 ( 1جدول )

 يبين المعالم االحصائية وقيمها لمقياس ادارة االزمات لدى عينة البحث
لم المعا
 االحصائية

 
 المتغير

عدد 
 الفقرات

الدرجة 
الكمية 
 لممحور

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

 قيمة )ت(*
 لمعينة الواحدة

الداللة 
 االحصائية

 معنوي 4.09 87 70.09 97.7 045 79 مقياس ادارة االزمة

 (.5...( ومستوى داللة )299)( عند درجة حرية 1.97( الجدولية )T)*( قيمة )

( اما 97.7( يتبين ان الوسط الحسابي لمحور )أدارة االزمات( كان )0من الجدول )
( وعند المعالجة 87( في حين كان الوسط الفرضي )70.09االنحراف المعياري فكان )

جدولية ( في حين كانت ال4.09( المحسوبة لمعينة الواحدة تبين ان قيمتيا )Tاالحصائية لمعرفة )
( المحسوبة اكبر T( ولما كانت قيمة )1.15( ومستوى داللة )799( امام درجة حرية )0.97)

من الجدولية فيذا يعني ان الفرق معنوي وتعزو الباحثة سبب ىذه الفروق الى معالجة االثار 
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وى الناجمة من االزمات وعالجيا ىكذا تبدو اجابات عينة بحثيا في انيا تمتمك الرؤى عمى المست
المحمي والعربي واالسيوي وصواًل الى المنافذ الدولية من زاوية محددة قد تكون الحصول عمى 
المناصب او المشاركات اما االمور االخرى فمم تشكل ليا ازمة بمفيوم االزمات التي تعاني منيا 
 الدول عمى المستوى السياسي واالقتصادي المرتبط بالنشاط الرياضي وترى الباحثة ىنا ان
اجابات العينة كانت مرتبطة "باستخالص العبر والتعميم من االزمة وما ينتج عنيا عن سمبيات 
وايجابيات تضم الى تجارب المؤسسة لمرجوع ليا في حالة تتعرض المؤسسة الى ازمات متشابية 

 (0)مستقباًل".

حديد اوجو لذا نرى ان عينة البحث اعتمدت "النتائج الفعمية لتطبيق خطط ادارة االزمة وت 
 (7)القصور ليتسنى لممؤسسة تجاوزىا مستقباًل بضمان فاعمية االىداف".

 وىذا يعني ان التنظيم اعتمد عمى مقارنة االداء الفعمي بالخطة الموضوعة مسبقًا. 
ان عينة البحث من خالل معايشتيا لعينة كانت ترى ان المؤسسات والمنظمات الرياضية 

نشطة االيجابية لممؤسسة الى جانب تزويد وسائل االعالم تحرص عمى جذب الجميور نحو اال
بالمعمومات التي تتخذىا المنظمة او المؤسسة إلعادة البناء ومعالجة جذور االزمة كي ال تساىم 
ىذه االزمة في تفرقة جيود النادي او االتحاد او المنظمة فعممت في كسب الثقة اعتمادًا عمى 

 شأن آراء المؤسسة في معالجة االزمة.رصد ردود االفعال الجماىيرية ب

 الباب الرابع

 االستنتاجات والتوصيات: -4 

 االستنتاجات :4-1
 معالجة االزمات اعتمادا عمى وجو الفريق الواحد وخصوصا ما يتعمق بفيم المشكالت.  .0

التعامل مع االزمة من خالل تطور االتصاالت مع الفريق الواحد قبل واثناء وبعد  .7
 االزمة.

د عينة البحث عمى تطويق االزمة من خالل تقديم االقتراحات الالزمة ساىم في اعتما .3
 تجاوز االزمة.

 

                                                 
، 0994ماىر جمال الدين عمي؛ ادارة الكوارث، االمارات العربية المتحدة، مطبعة دبي لمنشر والتوزيع،  (0)

 .75ص
، 7103د االحمدي؛ المنظمة الموقفية في ادارة االزمات، الرياض، اكاديمية نايف لمعموم االنية، عبد اهلل سع (7)

 .711ص
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 التوصيات:4-1
 اجراء بحوث مشابية ولكن عمى قيادات رياضية في مؤسسات اخرى.  .0

 . القيام بدورات عممية فكرية تطبيقية تيتم باستراتيجية حل االزمات.7

رى الدخال الوسائل والتطورات الحديثة الى المؤسسات . اجراء توعية مع مؤسسات دولية اخ3
 الرياضية.

  المصادر 
  ،أمين أنور الخولي؛ أصول التربية البدنية والرياضية، دار الفكر العربي

 .0996القاىرة، 

  ،عبد اهلل سعد االحمدي؛ المنظمة الموقفية في ادارة االزمات، الرياض
 .7103نايف لمعموم االنية،  اكاديمية

 0993والتطبيقات، القاىرة، درويش وآخرون؛ االدارة الرياضية االسس  كمال. 

 ة دبي ماىر جمال الدين عمي؛ ادارة الكوارث، االمارات العربية المتحدة، مطبع
 .0994لمنشر والتوزيع، 

 7119ضة، االردن، الوراقة، مروان عبد المجيد ابراىيم؛ استراتيجية الريا. 

  رؤية مستقبمية لمنيوض بادارة الرياضةمؤمن عبد العزيز عبد الحميد؛ ،
 .7104مؤسسة عالم الرياضة، 

 (1الممحق )
 مقياس ادارة االزمات لدى القيادات االدارية الرياضية في العراق

 الفقرات ت 
 بدائل االجابة

اوفق 
اوافق الى  اوفق بشدة

ال اوافق  ال اوافق حد ما
 بشدة

تستشعر القيادات االدارية  -1
اشارات مبكرة وخطرة الرياضية ب

 بوقوع االزمة قبل حدوثها.

     

تشكل القيادات االدارية الرياضية  -2
فريقًا مسبقًا لمعالجة االزمة 

 المحتمل حدوثها.
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 الفقرات ت 
 بدائل االجابة

اوفق 
 بشدة

اوافق الى  اوفق
 حد ما

ال اوافق  ال اوافق
 بشدة

تبدي القيادات االدارية الرياضية  -3
اهتماما بالمشكالت التي تحدث في 

 مؤسساتها.

     

لدى القيادات االدارية الرياضية  -4
وتعميمات تعود اليها عند نظم 

 تعرضها لمشكمة.

     

تحمل القيادات االدارية الرياضية  -5
المعمومات والعوامل المسببة 
 لحدوث المشكالت ودراستها.

     

تحدد القيادات االدارية الرياضية  -6
الخطط البديمة لمحد من االضرار 

 الناتجة عن االزمة.

     

لرياضية تراجع القيادات االدارية ا -7
 خطط ادارة االزمات باستمرار.

     

تنظم القيادات االدارية الرياضية  -8
الدورات التدريبية الخاصة في 

 مجال ادارة االزمات.

     

تعمل القيادات االدارية الرياضية  -9
عمى توجيه وتثقيف منتسبيها 

 لالزمات المحتممة الحدوث.

     

ية تنمي القيادات االدارية الرياض -.1
روحية عمل الفريق الواحد 

والمسؤولية الجماعية في معالجة 
 االزمات التي يتعرضون لها.

     

تتخذ القيادات االدارية الرياضية  -11
القرارات المناسبة في الوقت 

 المناسب.

     

تحدد القيادات االدارية الرياضية  -12
اهداف واضحة ومحددة لمواجهة 

 االزمة.
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 الفقرات ت 
 بدائل االجابة

اوفق 
 بشدة

اوافق الى  اوفق
 حد ما

ال اوافق  ال اوافق
 بشدة

يادات االدارية الرياضية تقدم الق -13
 الحقائق الالزمة عن االزمة. 

     

تساعد القيادات االدارية الرياضية  -14
في تقديم االقتراحات الالزمة لمحد 

 من انتشار االزمة. 

     

تتعامل القيادات االدارية الرياضية  -15
مع االزمات عمى انها فرص 

 لتحسين االوضاع.

     

الدارية الرياضية تتبع القيادات ا -16
اسموب الحوار والتفاهم واالقناع 

 في حل االزمة.

     

توزع القيادات االدارية الرياضية  -17
المسؤوليات والمهام عمى االفراد 

 لمتعامل مع االزمة.

     

تؤمن القيادات االدارية الرياضية  -18
االتصاالت الواضحة مع فرق 

 العمل كافة اثناء االزمة .

     

تدرس القيادات االدارية الرياضية  -19
العوامل المسببة لالزمة وتحديدها 

 بزمن قصير.

     

تستعين القيادات االدارية الرياضية  -.2
باساليب حديثة في المعالجة لمحد 

 من انتشار االزمة.

     

تعمل القيادات االدارية الرياضية  -21
 عمى تخفيف آثار االزمة. 

     

دات االدارية الرياضية تحتفظ القيا -22
بارشيف يوثق االزمات التي تمر 

 بها مؤسساتها.

     

تحاول القيادات االدارية الرياضية  -23
العودة الى الوضع الطبيعي بسرعة 
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 الفقرات ت 
 بدائل االجابة

اوفق 
 بشدة

اوافق الى  اوفق
 حد ما

ال اوافق  ال اوافق
 بشدة

 ورفع المعنويات.
تستفاد القيادات االدارية الرياضية  -24

من خبرات االخرين في المساعدة 
 عمى تجاوز االزمة.

     

تستفاد القيادات االدارية الرياضية  -25
من استخالص الدروس والعبر من 

 حدوث االزمة.

     

ُتحسن القيادات االدارية الرياضية  -26
الخطط الموضوعة لمعالجة 

 االزمات.

     

تراجع القيادات االدارية الرياضية  -27
باستمرار الخطط الخاصة لمعالجة 

 االزمة مع فريق ادارة االزمة.

     

تقوم القيادات االدارية الرياضية  -28
 عمى تحميل االزمة بعد انتهائها.

     

تعمل القيادات االدارية الرياضية  -29
عمى تقويم عممية ادارة االزمات 

 كاممة.
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