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املـشـتـخـلـص

سعى ىذا البحث الى التعرؼ عمى دور المقدرات الجوىرية في تحقيؽ األداء

المتميز  ,وسعى الباحث الى تحقيؽ جممة مف االىداؼ المعرفية والتطبيقية  ,إذ تعد

المقدرات الجوىرية المصدر االساسي لتفوؽ المدربيف وتساعدىـ عمى تحقيؽ ما
يصبوا اليو مف انجاز في فعاليات الساحة والميداف .

وتمثمت مشكمة البحث الرئيسة في تساؤؿ ميـ  :كيؼ يستطيع مدربو الساحة

والميداف

مف تحقيؽ األداء المتميز مف خالؿ تطوير المقدرات الجوىرية؟.

ولتوضيح العالقة بيف متغيرات البحث تـ صياغة مجموعة مف الفرضيات عف
مشكمة البحث  ,وقد تـ اعتماد االستبانة كأداة لجمع البيانات وتحميميا  ,اذ جرى

اختيار عينة قصدية مكونة مف ( )59مدرب في محافظة ديالى  ,ولتحميؿ بيانات
البحث استخدـ البرنامج االحصائي الجاىز ( )SPSSوبرنامج ( )Excelومف اىـ

األدوات االحصائية المستخدمة في التحميؿ ىي ( النسبة المئوية  ,التك اررات ,
الوسط الحسابي  ,االنحراؼ المعياري  ,معامؿ االرتباط  ,معامؿ االختالؼ )  .وقد

افرزت االساليب االحصائية عدد مف النتائج كاف ابرزىا  :أف المقدرات الجوىرية قد

حققت أث اًر معنوياً في تحقيؽ األداء المتميز لدى مدربي الساحة والميداف  ,و أف
النتائج أظيرت بأف ىذا التأثير يزداد في حالة تفاعؿ أبعاد ىذيف المتغيريف ,وىذا

مؤشر يدؿ عمى أف التفاعؿ بيف المقدرات الجوىرية لوُ تأثير تداؤبي في تحقيؽ
التفوؽ والتميز لدى مدربي الساحة والميداف  .وفي اطار مناقشة النتائج قدـ الباحث
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Abstract
This research sought to identify the role of the fundamental
abilities in achieving outstanding performance. The researcher
sought to achieve a number of cognitive and applied goals. The
core competencies are the main source of excellence for the trainers
and help them achieve their achievements in the arena and field
activities.
The main research problem has been an important question:
how can field and field coaches achieve outstanding performance
by developing core competencies? The questionnaire was selected
as a tool for data collection and analysis. A sample of 59 trainers
was selected in Diyala governorate. To analyze the research data,
use the SPSS program and the " Excel) The most important
statistical tools used in the analysis are (percentage, frequency,
arithmetic mean, standard deviation, correlation coefficient,
difference coefficient).
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The results showed that this effect increases in the case of
interaction of the dimensions of these two variables, which
indicates that the interaction between the core competencies Has a
synergistic effect in achieving excellence and excellence in the field
and field coaches. As part of the discussion of the results, the
researcher presented a number of recommendations, the most
important of which is: Emphasizing the importance of developing
the core competencies of field and field coaches, which in turn
leads to achieving excellence, excellence and winning sports
competitions.
Keywords: core competencies, outstanding performance, arena and
field coaches

 : -1مقدمة البحث واهنيتى :

يواجو المدربيف بصورة عامة ومدربي الساحة والميداف بصورة خاصة اليوـ

الكثير مف المشاكؿ التي قد تعيؽ وتؤثر في قدرتيـ عمى المنافسة واالرتقاء في اداء

العبييـ لموصوؿ الى المستوى الذي يحقؽ غاياتيـ وأىدافيـ واىداؼ النادي ولكي
يستطيع المدرب تحقيؽ ذلؾ  ,ال بد ليـ اف يمتمؾ المقدرة اإلستراتيجية التي تمكنيـ
مف التفوؽ عمى منافسييـ .ولذلؾ فاف جوىر المنافسة والتفوؽ يكمف فيما يمتمكو

النادي والمدرب مف مقدرات جوىرية  ,تتمثؿ بكونيا قوى استراتيجية مولدة لمقيمة
ومحققة لألداء المتميز .وترتبط ىذه المقدرة بثالثة محاور رئيسية تتمثؿ بالموارد

المتاحة  ,والمقدرة التي تنفذ مف خالليا نشاطات المدربيف  ,والموازنة بيف الموارد

ونشاطات وحدات التدريب  .اف تكامؿ ىذه المحاور يحقؽ القدرة اإلستراتيجية

لممدرب التي تمكنو مف تحقيؽ ميزة تنافسية في البطوالت الرياضية .اذ توفر بيئة

عمؿ قوية عندما تجعؿ المقدرة تحؿ محؿ رأس الماؿ  ,والميزة التنافسية المستمرة

تتحقؽ مف خالؿ المقدرات الجوىرية المميزة والمطورة لممدرب ( ,الزغبي  ,حسف

عمي  . ) 156 , 2005:اف التفوؽ في االدارة والتخطيط يدعـ انشطة المدرب
ويجعميا مبتكرة تحقؽ أىدافو مف خالؿ فاعمية القيادة والتركيز عمى رأس الماؿ
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البشري كمورد ميـ في تطوير النادي ويساعد في تركيز النتائج  .اف الشيء المسمـ
بو اف جميع المدربيف واالندية الرياضية تمتمؾ مقدرات  ,ولكف اف تكوف ىذه

المقدرات جوىرية فيذا ما يسعى وتسعى اليو جميع المدربيف واالندية وال يحققو إال

البعض منيـ  ,فالمقدرات حتى تكوف جوىرية يجب اف تؤطر األسس ألنشطة
المخرجات واف تساىـ في تحقيؽ قيمة لممدرب و لمنادي وتميزه عف غيره مف

المنافسيف  .وعمى ىذا االساس  ,فأف المدرب الناجح ىو الذي يكوف قادر عمى

استغالؿ مقدراتو الجوىرية ضمف بيئتو التنافسية  .اف اىمية المقدرات الجوىرية
تنبع مف كونيا االساس الذي يمنح المدرب الشيرة واالستم اررية والثبات و تبرز في
بناء فريؽ أو نادي دائمة التميز والتنافس  ,وتبنيو لنظاـ مفتوح يناؿ مف خاللو

الطرائؽ االفضؿ الستخراج االفكار الجديدة  .وتكمف مشكمة البحث في السؤاؿ

التالي :كيؼ يستطيع مدربو الساحة والميداف مف تحقيؽ األداء المتميز مف خالؿ
تطوير المقدرات الجوىرية ؟  ,وكذلؾ تسميط الضوء عمى أبرز المفاىيـ اإلدارية

المعاصرة  ,والتي تشكؿ مرحمة حاسمة في إطار التطور اإلداري والعممي ,
فالمقدرات الجوىرية واألداء المتميز ىما المصدر األساسي لنجاح أي مدرب الرامي

إلى تحقيؽ أىدافو .وتمثؿ فرض البحث في  :ىناؾ دور مؤثر ذات داللة احصائية
لممقدرات الجوىرية عمى تميز األداء لدى مدربي الساحة والميداف  .وتضمنت

مجاالت البحث بالمجاؿ البشري المتمثؿ ببعض بمدربي الساحة والميداف في

محافظة ديالى  .والمجاؿ الزماني مف تاريخ  2018/9/11ولغاية . 2018/11/12

والمجاؿ المكاني ىو اماكف اندية محافظة ديالى أللعاب الساحة والميداف .وتحدد

مصطمحات البحث ب:
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المقدرات الجوىرية  :مجموعة مف المعارؼ والميارات والسموكيات واالتجاىات التي

تستخدـ في تحسيف األداء وبما يساعد العامميف عمى انجاز العمؿ بكفاءة عالية

(.) Agbada : 2013 ,75

تميز األداء  :قدرات فكرية ومعرفية عالية يمتمكيا القائد االداري والتي تمكنيـ مف

توظيؼ تمؾ القدرات في مجاؿ تخصصيـ بالعمؿ وبما يسيـ في تحقيؽ اىداؼ

المنظمة والتفوؽ عمى المنظمات االخرى (سيود  ,ايياب عبد ربو .)83 , 2013 :
 -2الباب الثاني :منوجية البحث واجراءاتى امليدانية :
 : 1-2منيج البحث  :استخدـ الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي .

 :2-2مجتمع وعينة البحث  :تمثؿ مجتمع البحث القصدي مدربي الساحة والميداف

في محافظة ديالى اذ جرى اختيار عينة عمدية مكونة مف ( )59مدرباً مف مدربي

الساحة والميداف في محافظة ديالى .

 :3-2االجيزة واالدوات ووسائل جمع المعمومات المستخدمة في البحث .

ولقد استعمؿ الباحث الوسائؿ واالدوات التي يمكف اف تحصؿ مف خالليا

عمى البيانات والمعمومات المطموبة لحؿ مشكمة البحث وتحقؽ اىدافو وىذه الوسائؿ

واالدوات ىي :
-1

المصادر والمراجع العربية واالجنبية  -2 .المقابالت الشخصية -3 .استمارة

-4

استمارة تفريغ البيانات  -5 .حاسبة الكترونية يدوية  -6 .حاسبة ( lap

جمع البيانات .

. )top

 -7استبانة خاصة بالمقدرات الجوىرية و األداء المتميز .
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 :4-2االستبانة الخاصة بالمقدرات الجوىرية واألداء المتميز .

تعد استمارة االستبانة األداة الرئيسة لجمع البيانات  ,فقد تـ تصميميا لمحصوؿ

عمى البيانات الخاصة بالجانب العممي لمبحث مف خالؿ االعتماد عمى المقاييس

المتوافرة في األدبيات وبصياغة تالئـ ومفيوـ المتغير المراد قياسو فضالً عف
تالئميا لبيئة البحث لتحقيؽ متطمباتيا  .ويوضح الجدوؿ ( )1المتغيرات الرئيسة

والفرعية وتسمسالتيا في عبارات االستبانة المذكورة في الممحؽ ( . )2والتي اعدىا

الباحثاف .

الجدول ( )1توزيع فقرات االستبيان

المتغيرات الرئيسة

نوع المتغير

المقدرات الجوىرية

مستقل

األداء المتميز

تابع

(رئيسي)

المتغيرات الفرعية
الموارد

البشري

(استجابي)

التنظيمية 8

والمادية
كفاءة

عدد العبارات

رأس

المال 5

ارقام العبارات
8-1
13-9

القيادة االستراتيجية

8

21-14

التخطيط االستراتيجي

6

27-22

المعمومات والتحميل

5

32-28

فاعمية العمميات

6

38-33

5

43-39

نتائج التدريب

المقياس المتبع
Harrison & John

( Harrison : 1998 ,
( 46

النموذج األمريكي لمتميز

لـ(

(Malcolm

Baldrige(Macmillan
): 2001

لقد اعتمد الباحثاف استبانة المقدرات الجوىرية واألداء المتميز التي اعداىا

والتي تتضمف ( )43عبارة موزعة بيف ابعاد المقدرات الجوىرية الثالث (قوة الموارد
التنظيمية والمادية  ,كفاءة رأس الماؿ البشري  ,القيادة االستراتيجية)  ,وعدد

العبارات التي تمثؿ متغير المقدرات الجوىرية بأبعاده الثالث ( )21عبارة  .اما
متغير األداء المتميز فقد تمثؿ بالفقرات مف ( )43-22والبالغ عددىا ( )22عبارة

موزعة عمى ابعاده االربع (التخطيط االستراتيجي  ,المعمومات والتحميؿ  ,فاعمية
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العمميات  ,نتائج االعماؿ)  ,استبانة المقياس ممحؽ ( , )2ومدرج االستبانة مؤلؼ

مف احدى عشرة درجة  ,يبدأ بػ( متفؽ بنسبة صفر )  ,وينتيي بػ( متفؽ بنسبة .)10
وكما في الجدوؿ ( , )2ولقد استخرج الباحث االسس العممية لالستبانة واوجدا
معامؿ الثبات بعد عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء ممحؽ ( , )1اذ بمغ معامؿ

الثبات لالستبانة ( )0883ويعتبر معامؿ الثبات ىذا جيد ويمكف اعتماده لغرض
توزيع استبانة المقياس عمى عينة البحث.

جدول ( )2مدرج تفضيالت استبانة البحث

أتفق

بنسبة

صفر

أتفق

بنسبة
1

أتفق

بنسبة
2

أتفق

بنسبة
3

أتفق

بنسبة
4

أتفق

بنسبة
5

أتفق

بنسبة
6

أتفق

بنسبة
7

أتفق

بنسبة
8

أتفق

بنسبة
9

أتفق
بنس

بة
11

 : 5-2التجربة االستطالعية  :تـ اجراء التجربة االستطالعية في يوـ االربعاء

الموافؽ  2018/9/26عمى ( )5مدربيف وتـ استبعادىـ عف التجربة الرئيسة لمبحث

 .وتعد ىذه التجربة تدريبا عمميا لموقوؼ بدقة عمى السمبيات وتالفييا في التجربة

الرئيسة  .وكاف اليدؼ مف اجراء التجربة االستطالعية ما يمي  -1 :التعرؼ عمى

صالحية عبارات االستبانة  -2 .مدى وضوح اسئمة االستبانة لعينة البحث.

 - 3تشخيص المعوقات والسمبيات التي قد تحصؿ او تصادؼ الباحثاف -4 .
زمف االختبار .

 : 6-2التجربة الرئيسة  :قاـ الباحثاف بإجراء التجربة الرئيسة عمى مدربي الساحة
والميداف في محافظة ديالى بتاريخ  2018/10/7ولغاية  2018/10/25اذ قاـ
الباحثاف بشرح استمارة االستبيانة وتوضيحيا لعينة البحث  ,ثـ توزيعيا عمى العينة

وبعد انتياء مف االجابة عمى عبارات االستبانة تـ التأكد عمى عدـ ترؾ اي عبارة

بدوف إجابة وكذلؾ ذكر أكثر مف اجابة في االستبانة وراعا الباحثاف عدـ التدخؿ في
جملة كلية الرتبية االساسية
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اختيار المختبر وعدـ التأثير عميو والتحيز إلجابة ما وكذلؾ عدـ نقؿ اإلجابة مف
قبؿ الزميؿ وبعد االنتياء مف ممئ استمارة االستبانة تـ تجميع االستبانة لغرض

تفريغيا واجراء العمميات االحصائية عمييا فيما بعد .

 : 7-2الوسائل اإلحصائية  :تـ استخداـ الحقيبة االحصائية االجتماعية اؿ(

(SPSSفي معالجة البيانات مف خالؿ الوسائؿ اإلحصائية التالية  -1:النسبة
المئوية  -2 .التكرار  -3 .االنحراؼ المعياري  -4 .الوسط الحسابي  -5 .معامؿ
االختالؼ  -6معامؿ االرتباط البسيط(بيرسوف)
الباب الثالث

 :3عرض النتائج وحتليلوا ومناقشتوا  :يسعى ىذا الباب إلى عرض نتائج الدراسة
وتحميميا وذلؾ باالعتماد عمى الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ
االختالؼ لكؿ عبارة مف عبارات االستبانة  ,وقد اعتمد البحثاف عمى مقياس

( )Likertفي إجابات العينة الذي استخدـ مقياس ( , )10 – 0إذ بمغ الوسط
المعياري (الفرضي) لممقياس (. )6 = 2/1+11( )6

 :1 -3عرض وحتلًل ومهاقشة نتائج املتغري املشتقل املقدرات اجلىهرية
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

الجدوؿ ( )3الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ

لممتغيرات الفرعية ( قوة الموارد التنظيمية والمادية  ,كفاءة رأس الماؿ البشري ,

القيادة االستراتيجية) واجمالي ( المقدرة الجوىرية)
الوسط

المتغيرات
قوة

الحسابي

الموارد

التنظيمية
والمادية

كفاءة

رأس

المال البشري
القيادة

االستراتيجية

إجمالي
المقدرة

الجوىرية

الوسط

الفرضي

5.42

االنحراف

المعياري
2.17

6.24

معامل

االختالف
35%

33%

2.29
6
2.24

5.11

2.04

6.1

37%

35%

تـ قياس ىذا المتغير مف خالؿ ثالثة ابعاد فرعية ىي (قوة الموارد التنظيمية

والمادية ,كفاءة رأس الماؿ البشري ,القيادة االستراتيجية) ,إذ يشير الجدوؿ ( )3إلى
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ االختالؼ المتعمقة بوجية نظر

العينة المبحوثة بخصوص متغير المقدرات الجوىرية ,إذ يعكس الجدوؿ المذكور

وسطاً حسابياً عاماً لممتغير بمغ ( )6,1وىو فوؽ الوسط المعياري البالغ ( ,)6وكاف
االنحراؼ المعياري العاـ ومعامؿ االختالؼ حوليما ( )%35( )2,04وىذا يدؿ
عمى اف آراء العينة تيتـ الى حد ما بمتغير المقدرات الجوىرية ,وىو بطبيعة الحاؿ
انعكس بشكؿ ايجابي عمى اجابات عينة البحث ,اذ كانت االوساط الحسابية لجميع
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

أبعاد (المتغيرات الفرعية) متغير المقدرات الجوىرية اعمى مف الوسط الفرضي بشكؿ
نسبي  ,وىذا يشير اف مدربي العاب الساحة والميداف يمتمكوف مجموعة مف

الميارات والخبرات والقدرات التي يمكف اف تسيـ الى حد ما في تحسيف ادائيـ
وتفوقيـ  ,وفيما يأتي تشخيص لواقع المتغيرات الفرعية :

-1

قوة الموارد التنظيمية والمادية  :يشير الجدوؿ ( )3إلى األوساط الحسابية

واالنحرافات المعيارية ومعامؿ االختالؼ المتعمقة بوجية نظر العينة المبحوثة

بخصوص (قوة الموارد التنظيمية والمادية) ,إذ يعكس الجدوؿ المذكور وسطاً حسابياً
عاما لممتغير الفرعي االوؿ فوؽ الوسط المعياري ,إذ بمغ ( ,)5,42وكاف التشتت
ّ
مرتفع في اإلجابة يؤكده االنحراؼ المعياري العاـ البالغ ( ,)2,17وقد بمغت معامؿ
االختالؼ عمى المقياس ليذا المتغير مف العينة المبحوثة ( )%35وىو األمر الذي
يعكس ضعؼ ميؿ األفراد عينة البحث تجاه قوة الموارد التنظيمية والمادية مف خالؿ
تنظيميـ لمقدراتيـ المادية مف أجؿ صياغة إستراتيجية تمكنيـ مف العمؿ بشكؿ

متميز.

 -2كفاءة رأس المال البشري :

يشير الجدوؿ ( )3إلى األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ

االختالؼ المتعمقة بوجية نظر العينة المبحوثة بخصوص (كفاءة رأس الماؿ

عاما لممتغير الفرعي الثاني
البشري) ,إذ يعكس الجدوؿ المذكور وسطاً حسابياً ّ
(كفاءة رأس الماؿ البشري) فوؽ الوسط المعياري ,إذ بمغ ( ,)6,24وكاف التشتت
مرتفع في اإلجابة يؤكده االنحراؼ المعياري العاـ البالغ ( ,)2,29وقد بمغ معامؿ
االختالؼ عمى المقياس ليذا المتغير مف العينة المبحوثة ( ,)%33وىذا يدؿ عمى
أف النادي يمتمؾ مدربيف والعبيف يتمتعوف بالخبرة  ,وتوظؼ تكنولوجيا المعمومات
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

في النادي لتبادؿ المعرفة الضمنية  ,وتكافئ المدربيف والالعبيف الذيف يتشاركوف

بالمعرفة .

 -3القيادة االستراتيجية :

يشير الجدوؿ ( )3إلى األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ

االختالؼ المتعمقة بوجية نظر العينة المبحوثة بخصوص (القيادة االستراتيجية) ,إذ

عاما لممتغير الفرعي الثالث (القيادة
يعكس الجدوؿ المذكور وسطاً حسابياً
ّ
االستراتيجية) فوؽ الوسط المعياري ,إذ بمغ ( ,)5,11وكاف التشتت مرتفع في
اإلجابة يؤكده االنحراؼ المعياري العاـ البالغ ( ,)2,24وقد بمغ معامؿ االختالؼ

عمى المقياس ليذا المتغير مف العينة المبحوثة ( ,)%37وىذا يعني َّ
أف إدارة النادي

تعتمد الى حد ما في اختيار المدربيف والالعبيف عمى السيرة الذاتية والمعرفة والخبرة

والميارة التي تساعد عمى تحقيؽ مستويات عالية مف األداء  ,فضالً عف ذلؾ َّ
أف
النادي يعمؿ عمى بذؿ جيود كبيرة بيدؼ تنمية الميارات القيادية لممدربيف .

ولغرض ترتيب األىمية لمتغيرات المقدرات الجوىرية ) (Zجرى استخداـ الوسط

الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ لتحديد استجابات ودوافع وميوؿ

المستجيبيف عينة البحث ,والجدوؿ ( ,)4يوضح اف (كفاءة رأس الماؿ البشري)

والذي تـ ترميزه بػ) (Z2احتؿ المرتبة االولى مف وجية نظر العينة المبحوثة مقارنة
مع باقي االبعاد  ,اذ ظير اف معامؿ االختالؼ ( .)%33في حيف جاء بالمرتبة
الثانية مف الترتيب المتغير الفرعي (قوة الموارد التنظيمية والمادية) الذي تـ ترميزه

بػ) (Z1اذ بمغ معامؿ االختالؼ ( ,)%35و اف المتغير الثالث في ترتيب االىمية
كاف مف قبؿ المتغير (القيادة االستراتيجية) والذي تـ ترميزه بػ) (Z3اذ بمغ معامؿ

االختالؼ (. )%38
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
م .سامل خلف فود

أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

الجدول ( )4تحديد اىمية أبعاد المتغير المقدرات الجوىرية باالعتماد عمى
معامل االختالف

رمز

الوسط

انحراف معياري

معامل

االختالف

االىمية

5.42

2.17

34%

الثاني

6.24

2.29

33%

االول

)(z3

القيادة االستراتيجية

5.11

2.24

38%

الثالث

)(Z

المقدرات الجوىرية

6.1

2.04

35%

االبعاد
)(z1

االبعاد
قوة الموارد التنظيمية

والمادية

) (z2كفاءة رأس المال البشري

تحديد

 :2-3تشخًص واقع األداء املتمًز :

يبيف الجدوؿ ( )5الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ

لممتغيرات الفرعية (التخطيط االستراتيجي  ,المعمومات والتحميؿ  ,فاعمية العمميات ,

نتائج التدريب ) واجمالي المتغير (األداء المتميز)
الوسط

المتغيرات

الحسابي

التخطيط

االستراتيجي
المعمومات

6.51

فاعمية العمميات 6.60
نتائج التدريب
المتميز

المعياري
2.34

6.32

والتحميل

إجمالي

الوسط الفرضي

االنحراف

األداء

معامل االختالف
35%
2.21

6

37%

2.25

34%

6.39

2.19

36%

6.47

2.26

36%
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

قيس ىذا المتغير مف خالؿ اربعة ابعاد فرعية ىي (التخطيط االستراتيجي,

المعمومات والتحميؿ ,فاعمية العمميات ,نتائج التدريب ) ,إذ يشير الجدوؿ ( )5إلى
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ االختالؼ المتعمقة بوجية نظر

العينة المبحوثة بخصوص متغير األداء المتميز  ,إذ يعكس الجدوؿ المذكور وسطاً

حسابياً عاماً لممتغير بمغ ( )6,47وىو فوؽ الوسط المعياري البالغ ( , )6وكاف
االنحراؼ المعياري العاـ ومعامؿ االختالؼ حوليما ( )%36( )2,26وىذا يدؿ
عمى اف آراء العينة تيتـ بمتغير األداء المتميز ,وىو بطبيعة الحاؿ انعكس بشكؿ

ايجابي عمى اجابات عينة البحث ,اذ كانت االوساط الحسابية لجميع المتغيرات

الفرعية لمتغير األداء المتميز اعمى مف الوسط الفرضي  ,وفيما يأتي تشخيص لواقع

المتغيرات الفرعية :

 - 1التخطيط االستراتيجي :

يشير الجدوؿ ( )5إلى األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ

االختالؼ المتعمقة بوجية نظر العينة المبحوثة بخصوص (التخطيط االستراتيجي),

عاما لممتغير الفرعي االوؿ (التخطيط
إذ يعكس الجدوؿ المذكور وسطاً حسابياً ّ
االستراتيجي) فوؽ قيمة الوسط المعياري ,إذ بمغ ( ,)6,51وكاف التشتت مرتفع في
اإلجابة يؤكده االنحراؼ المعياري العاـ البالغ ( ,)2,34وقد بمغت معامؿ االختالؼ

عمى المقياس ليذا المتغير مف العينة المبحوثة ( ,)%35وتشير ىذه النتيجة إلى أف
مستوى االىتماـ بدراسة البيئة ووضع الخطط الالزمة لمتكيؼ معيا بمستوى فوؽ

المتوسط في لمعينة المبحوثة .
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

 -2المعمومات والتحميل :

يشير الجدوؿ ( )5إلى األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ

االختالؼ المتعمقة بوجية نظر العينة المبحوثة بخصوص (المعمومات والتحميؿ) ,إذ

عاما لممتغير الفرعي الثاني (المعمومات
يعكس الجدوؿ المذكور وسطاً حسابياً ّ
والتحميؿ) فوؽ الوسط المعياري ,إذ بمغ ( )6,32وىذا يشير عمى اف مستوى االتفاؽ
ألفراد العينة كاف بمستوى مقبوؿ الى حد ما  ,وكاف التشتت مرتفع في اإلجابة يؤكده
االنحراؼ المعياري العاـ البالغ ( ,)2,21وقد بمغت معامؿ االختالؼ عمى المقياس

ليذا المتغير مف العينة المبحوثة (. )%37
 -3فعالية العمميات :

يشير الجدوؿ ( )5إلى األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ

االختالؼ المتعمقة بوجية نظر العينة المبحوثة بخصوص (فاعمية العمميات) ,إذ

عاما لممتغير الفرعي الثالث (فاعمية
يعكس الجدوؿ المذكور وسطاً حسابياً
ّ
العمميات) فوؽ الوسط المعياري ,إذ بمغ ( ,)6,60وكاف التشتت مرتفع في اإلجابة
يؤكده االنحراؼ المعياري العاـ البالغ ( ,)2,25وقد بمغ معامؿ االختالؼ عمى

المقياس ليذا المتغير مف العينة المبحوثة ( .)%34وىذا يشير إلى مستوى اتفاؽ

مقبوؿ عمى اف المدرب يراجع ويحدث عممياتو انسجاماً مع متطمبات التغيير

والوصوؿ إلى الحالة األفضؿ.
 -4نتائج التدريب :

يشير الجدوؿ ( )5إلى األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامؿ

االختالؼ المتعمقة بوجية نظر العينة المبحوثة بخصوص (نتائج التدريب) ,إذ

عاما لممتغير الفرعي الرابع فوؽ الوسط
يعكس الجدوؿ المذكور وسطاً حسابياً ّ
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

المعياري ,إذ بمغ ( ,)6,39وكاف التشتت مرتفع في اإلجابة يؤكده االنحراؼ
المعياري العاـ البالغ ( ,)2,19وقد بمغ معامؿ االختالؼ عمى المقياس ليذا المتغير
مف العينة المبحوثة (. )%36

ولغرض ترتيب األىمية لمتغيرات األداء المتميز )(y

جرى استخداـ الوسط

الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ لتحديد استجابات ودوافع وميوؿ

المستجيبيف عينة البحث ,والجدوؿ ( ,)6يوضح اف (فاعمية العمميات) والذي تـ

ترميزه بػ) (Y3احتؿ المرتبة االولى مف وجية نظر العينة المبحوثة مقارنة مع باقي

االبعاد ,اذ ظير اف معامؿ االختالؼ ( . )34%في حيف جاء بالمرتبة الثانية مف
الترتيب (التخطيط االستراتيجي) والذي تـ ترميزه بػ) (Y1اذ بمغ معامؿ االختالؼ

( ,)35%ويوضح الجدوؿ ( )6اف المتغير الثالث في ترتيب االىمية كاف مف قبؿ
(نتائج التدريب) الذي تـ ترميزه بػ) (Y4وقد بمغ معامؿ االختالؼ ( ,)36%كما

يبيف الجدوؿ ( )6اف (المعمومات والتحميؿ) الذي تـ ترميزه بػ) (Y2جاء بالمرتبة

االخيرة بمعامؿ اختالؼ ( )37%في ترتيب االىمية ألبعاد المتغير المستجيب

(األداء المتميز),

جدول ( )6تحديد اىمية أبعاد األداء المتميز باالعتماد عمى معامل االختالف
معامؿ

تحديد

رمز

االختالؼ

االىمية

 Y1التخطيط االستراتيجي

6.51

2.24

35%

الثاني

 Y2المعمومات والتحميؿ

6.32

2.21

37%

الرابع

 Y3فاعمية العمميات

6.60

2.25

34%

االوؿ

 Y4نتائج التدريب

6.39

2.19

36%

الثالث

 yاألداء المتميز

6.47

2.26

36%

االبعاد

االبعاد
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

اخلامتة :

تمثمت جيود ىذا البحث في محاولتو لعرض منيجية في تشخيص بعديف

رئيسيف وتحميميما مع مجموعة مف المتغيرات الفرعية  ,واعتماداً عمى ىذه األبعاد
والمتغيرات وما توصمت إليو نتائج البحث الحالي إف المقدرات الجوىرية تشكؿ

ضرورة استراتيجية وليس خيا اًر مف بيف مجموعة مف الخيارات االستراتيجية التي
تواجو مدربي الساحة والميداف  ,ألف مف بيف أىـ أسباب إعاقة وعرقمة نشاطو ىو

عدـ امتالكو األدوات واألساليب المعاصرة التي تسمح لو بتحسيف أسرع  ,وتكيؼ

دائـ مع المدربيف في الدوؿ المتقدمة  .وتُعَّد المقدرات الجوىرية وسيمة ميمة لتوفير
القدرات الالزمة في عممية التكيؼ مع البيئة وادارة التغيير واالستجابة لمضغوط
التنافسية المختمفة التي يواجيا مدرب الساحة والميداف  ,مف خالؿ توفير النادي

الدعـ واالسناد لجيود التغيير واعادة اليندسة والتطوير المستمر ,بما يحقؽ الكفاءة
والفاعمية والتفوؽ ليا ولممدرب .واف سعي المدرب والنادي إلى بموغ األداء المتميز
أمر ال يتـ إال مف خالؿ تحديد واستخداـ ناجح لممقدرات الجوىرية واستراتيجية

تنافسية محددة وادارتيا بشكؿ ناجح يسيـ في زيادة القيمة التي يخمقيا ويعزز موقفو
التنافسي في إطار البيئة التي يعمؿ بيا  .وأظيرت النتائج أف عينة مجتمع البحث

قد حققت نجاحاً مقبوال إلى حد ما في اعتماد عممية األداء المتميز  ,وأف ىناؾ

اىتماماً مقبوالً إلى حد ما ايضاً بأبعاد عممية األداء المتميز ,وقد ُيعزى ذلؾ إلى
قناعة المدربيف بأف األداء المتميز ُيعد ضرورةً وليس خيا اًر لو مف أجؿ استم ارره

وديمومتو عمى التفوؽ واألنجاز  ,وىذا مؤشر يدؿ عمى أف المدربوف وانديتيـ
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

يبحثوف عف الجوانب التي تميزىـ عف االندية األُخرى في مستوى الخدمات المقدمة

وفي أداء أعماليـ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ .
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

ويوصي الباحثاف بتقديـ عدد مف التوصيات استناداً إلى النتائج التي توصال

الييا فضالً عف تقديـ مجموعة مف المقترحات ضرورة اىتماـ االندية في امتالكيا
القدرة الكافية مف المعرفة لدى مدربييا إليجاد التجانس المطموب بيف مواردىا

التنظيمية والمادية وبيف قدراتيـ مف أجؿ امتالؾ مقدرة جوىرية تؤدي إلى تحقيؽ

أداء متفوؽ ,مف خالؿ االىتماـ بالبحث والتطوير .وكذلؾ ضرورة قياميـ باالستفادة

السيما مف خالؿ تخصيص
مف كفاءة رأس الماؿ البشري في تحقيؽ األداء المتميز ّ
مبالغ مالية مناسبة لتطوير المدربيف عمى شكؿ حوافز وأجور تدريب وايفاد ,ومف
خالؿ امتالؾ النادي مدربيف والعبيف يتمتعوف بالميارة والقدرة والمعرفة والخبرة.

السيما مف
وضرورة االستفادة مف قوة الموارد التنظيمية والمادية في األداء المتميز ّ
خالؿ مؤشر امتالؾ النادي موارد مادية وتنظيمية تمكنو مف النجاح في تقديـ
خدمات متميزة إلى الجميور  .وضرورة قياـ النادي بتنظيـ

مقدرتو التكنموجية

وتحديثيا بشكؿ مستمر سواء كانت نظـ اتصاؿ أـ أنظمة تسييؿ العمميات أـ النظـ
الرقابية مف أجؿ مواكبة التغيرات السريعة والمستمرة في ىذا الجانب  .وضرورة قياـ

المدربيف باالستفادة مف فاعمية العمميات فيما يمكنو مف تقديـ انجازات جديدة لمنادي

 ,ومتابعة تقارير ساعات العمؿ واجراءاتو العممية باستمرار لمسيطرة عمى جودة

التدريب المقدمة  .وضرورة قياـ المدرب باالستفادة مف التخطيط االستراتيجي في
تحقيؽ األداء المتميز مف خالؿ وضع الخطط االستراتيجية بعد األخذ بنظر

االعتبار جميع المتغيرات الداخمية والخارجية  .وكذلؾ ضرورة قياـ العينة المبحوثة

باالستفادة مف المعمومات وتحميميا في تحقيؽ األداء المتميز مف خالؿ تحميؿ

البيانات وتحويميا إلى معمومات ذات قيمة تستخدـ في عممية اتخاذ القرار

االستراتيجي والعممية التدريبية لالعبيف .
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

املصادر:

 - 1الزعبي  ,حسف عمي ؛ نظـ المعمومات االستراتيجية  -مدخؿ استراتيجي ,
ط( 1االردف  ,عماف  ,دار وائؿ لمنشر والتوزيع . ) 2005 ,

 - 2سيمود  ,ايياب عبد ربو ؛ واقع ادارة التميز في جامعة االقصى وسبؿ

تطويرىا في ضوء النموذج االوربي لمتميز  ( EFQMرسالة ماجستير  ,جامعة

االقصى – اكاديمية االدارة والسياسة لمدراسات العميا-غزة . ) 2013 ,

3 - Agbada, A.O & Odejimi, D.O,(2013), " Core Competences
and Optimising Bank Capital Management in Nigeria",
International Journal of Financial Research, Vo1.4, No.1.p75
4- Harrison, J. S & John , C.H, (1998), "Foundation in Strategic
Management " , South western Publishing , USA .p46
5 - Macmillan, H and Mahan, T., (2001), "Strategic Management",
Oxford University Published, New York.
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

املالحق

الممحق (  ) 1اسماء السادة الخبراء والمختصين الذين تم عرض استمارة
االستبانة عمييم

ت

اسم

الخبير

المختص

أو المقب

العممي

1

نصير قاسـ خمؼ

أ.د

2

كامؿ عبود حسيف

أ.د

3

محمد وليد

أ.ـ.د

4

رجاء عبد الكريـ

أ.ـ.د

5

شياب أحمد عكاب

أ.ـ.د

االختصاص

ادارة وتنظيـ  +كمية

التربية

البدنية

كمية

التربية

البدنية

طائرة
عمـ

الرياضة – جامعة ديالى

النفس

الرياضي  +ساحة
وميداف
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مكان العمل

الرياضة – جامعة ديالى

اختبار وقياس  +كمية

التربية

البدنية

تدريب  +ساحة كمية

التربية

البدنية

كمية

التربية

البدنية

طائرة

وميداف

ادارة وتنظيـ
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الرياضة – جامعة ديالى
الرياضة – جامعة ديالى

وعموـ

وعموـ

وعموـ
وعموـ
وعموـ

الرياضة – جامعة ديالى

وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

ملحق ()2

م  /استبانة

السيد المدرب المحترـ .......................
تحية طيبة ....

نضع أمامكـ استبانة بحثنا الموسوـ " دور المقدرات الجوىرية في تحقيق األداء
المتميز لدى مدربي الساحة والميدان في محافظة ديالى " ,,وبما أنكـ المعنيوف

باألمر ولكونكـ األقدر مف غيركـ  ,وأممنا كبير في تعاونكـ معنا  ,نرجو منكـ
اإلجابة عمى عباراتيا بكؿ دقة وموضوعية ,عمى أمؿ اف يخرج بنتائج تخدـ مسيرة

البحث العممي  ,ولكي تكتمؿ الصورة  ,يرجى قراءة المالحظات اآلتية :

 ال تستخدـ إجاباتكـ إال ألغراض البحث العممي ,فال حاجة لذكر االسـ أو التوقيع
عمى استمارة االستبانة.

 تكوف االجابة بوضع عالمة ( ×) في الحقؿ الذي يمثؿ رأيؾ لمفقرة المطروحة.

 تتـ االجابة عمى جميع االسئمة  ,ألف ترؾ سؤاؿ بدوف اجابة يؤدي الى اىماؿ
االستبانة كميا.

 يعد رأيؾ الموضوعي ىو المطموب  ,فميس ىناؾ اجابات صحيحة أو خاطئة .
مع فائؽ شكرنا وتقديرنا لتعاونكـ معنا.....متمنيف لكـ دواـ التألؽ والنجاح.

أوالً :المقدرة الجوىرية  :النادي والمدرب في ادارة أنشطتيـ بالشكؿ الذي يؤكد

تحقيؽ الميزة التنافسية مف خالؿ كفاءة االستخداـ لمقدرات والقابميات والموارد

التنظيمية والبشرية لموصوؿ الى تطبيقات المعايير العالمية عمييا.
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

-1قوة الموارد التنظيمية والمادية  :سعي النادي والمدرب لصياغة استراتيجية

متميزة مف خالؿ تطوير ىيكؿ تنظيمي يعكس عالقات تعاوف وتنظيـ المقدرات

التكنولوجية والبحثية والتطويرية لمخدمات بشكؿ يتفوؽ عمى بقية االندية .
ت

العبارات
يسعى

1

اتفـــــق بنســــــــبة
7 8 9 11
النادي

والمدرب

الى

6

5

4

3

2

1

تنظيم

مقدراتيم المادية عبر تكوين فكرة عن

المواقع المتميزة في النادي .
2

يصيغ النادي استراتيجيات مبدعة لتنظيم
مقدراتو المادية .
يمتمك النادي موارد مادية وتنظيمية

3

تمكنو من النجاح في تقديم خدمة مميزة
لممدربين والالعبين .

يستند النادي الى تكنولوجيا معمومات
4

متطورة في تقديم الخدمة المتميزة ذات

االداء العالي.

تطور قدرات النادي والمدرب وامكاناتيم
5

المعموماتية والتقنية عمى نحو يتماثل مع

ما تقوم بو األندية المتقدمة في العالم.

يسعى النادي لتنظيم مقدراتو الجوىرية

6

لتكوين مقياس لميارات تطوير المستوى
التدريبي لممدرب والميارى لالعب .

يتابع النادي بجدية نفقات البحث
7

والتطوير لدى االندية الرياضية العراقية

المنافسة.
8

يشيع النادي تطوير فكرة استخدام فرق

العمل الجماعي في ىيكمو التنظيمي.
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

1

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

 -2كفاءة رأس المال البشري  :المعرفة والقدرات والميارات المتجسدة في المدربيف
والالعبيف والتي تكتسب

خالؿ حياتيـ وتضيؼ قيمة لمنادي  ,فيي الموجود

االستراتيجي لو الذي ال يمكف االستغناء عنو  ,ألنو سبب البقاء وتحقيؽ التفوؽ

جملة كلية الرتبية االساسية

- 442 -

وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

اتفـــــق بنســـــــبة
8 9 11

ت

الفــقــــــــرات

9

يمتمك النادي مدربين والعبين يتمتعون

7

6

م .سامل خلف فود

5

4

3

2

1

1

بالميارة والقدرة والمعرفة والخبرة التي

تمكنيم تحقيق األداء المتميز .
 11يحتفظ

النادي

بالمدربين

والالعبين

الكفوئين وتكافئيم بما يتناسب وقدراتيم

وانجازاتيم .

 11يشجع االدارة العميا لمنادي عمى تطبيق
األفكار المبدعة التي تؤدي الى تقديم

خدمة ذات جودة عالية.

 12ال يخصص النادي في موازنتو مبالغ
مالية مناسبة لتطوير المدربين والالعبين

عمى شكل حوافز وأجور تدريب وايفاد.

 13يستخدم المدربون والالعبين كل ما
يمتمكونو من قدرات ومعرفة في تقديم
اداء ممتاز لخدمة النادي .

 -3القيادة االستراتيجية  :السمطة المسؤولة عف صياغة االستراتيجية وتنفيذىا
بالطريقة التي تؤثر في مستقبؿ النادي وتحقيؽ أىدافو في األمديف القريب والبعيد.
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وقائع املؤمتر العلني االول
لنقابة االكادميني العراقيني

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

اتفــق بنســــــــــــــبة
7 8 9 11

ت

الفــقـــــــرات

14

يجري اتخاذ الق اررات االستراتيجية من قبل

6

م .سامل خلف فود

5

4

3

2

1

االدارة العميا لمنادي بمشاركة المدربين

واغمب الالعبين .
15

تخول االدارة العميا الصالحيات الكاممة

لممدربين والمسؤولين التنفيذيين لتسييل
عممية اتخاذ القرار وأداء االعمال بسرعة

ودقة.
16

تمارس االدارة العميا لمنادي التخطيط
المناسب

التشغيمي

وترسم

البرامج

المالئمة في تطوير النادي وخدماتو .
17

يستقطب النادي الموارد البشرية المتميزة
بقدراتيا التحميمية والتفاعمية في البيئة

التعميمية المتغيرة.
18

تعد قيادة النادي العميا مقبولة من قبل

جميع المدربين والالعبين كونيا تعمل
بجد لخمق بيئة عمل آمنة وظروف عمل

مناسبة ليم .
19

يمتمك المدرب القدرة عمى خمق عالقات

العمل الجماعي بالشكل الذي يساعد في

تطوير

فرق

يمتمك

النادي

الالعبين .
21

المدربين

و

العمل

اإليجابية

استراتيجية
الالعبين

عن

تخصيص اإلمكانات المادية .
21

بين
لتطوير
طريق

يدعم المدرب االندفاع الذاتي لمعمل الجاد
 ،ويتقبل المقترحات التي تصب في

مصمحة النادي.
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1

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

ثانياً :األداء المتميز  :تحقيؽ التميز والوصوؿ الى نتائج أكثر ايجابية ترتبط
بتطوير ىيكؿ وعمميات النادي وجودة األداء فيو  ,باالستناد الى تقنيات متقدمة

وعمميات تعمـ تؤدي بالنتيجة الى تفوقو عمى االندية المنافسة االخرى.

-1التخطيط االستراتيجي  :مقدرة النادي والمدرب عمى صياغة خططيـ  ,بعد
تحميؿ جميع المتغيرات البيئية المحيطة بيـ  ,بحيث تكوف واقعية.
اتفــــق بنســـــــبة
8 9 11

ت

الفــقــــــــــــــرات

22

يضع النادي والمدرب خططيم  ،بعد

7

6

5

4

3

2

1

األخذ بنظر االعتبار جميع المتغيرات

الداخمية والخارجية.
23

يضع النادي خطة تعكس رسالتو
وغاياتو وأىدافو ورؤية ادارتو العميا

بشكل واقعي قابل لمتحقيق.
24

يمتزم المدرب والنادي بالمعايير العالية

لألداء عند صياغة وتنفيذ اىدافيم
واستراتيجياتيم .
25

يتبنى المدرب والنادي أسبقيات متتابعة

في وضع خططيم في األمدين القريب

والبعيد.
26

يتبنى النادي والمدرب وضع الخطط
االستراتيجية

المناسبة

في

تقديم

الخدمات المتميزة.
27

يضع المدرب خطط لتطوير ميارات
الالعبين وتعزيز قدراتيم باستمرار بيدف

خمق ميزة تنافسية لو ولمنادي .
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1

دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

م .سامل خلف فود

-2المعمومات والتحميل  :قدرة النادي والمدرب عمى وضع معايير موضوعية لتقييـ
كفاءة االداء وتحديثيا بصورة مستمرة مف خالؿ اجراء المقارنة مع االندية االخرى .
اتفـــــــق بنســــــــــــــــــــــبة
7 8 9
11

ت

الفـــقــــــــرات

28

يحمل المدرب المعمومات الواردة من

6

5

4

3

2

1

1

الالعبين بكل جدية ألجل تحسين

الخدمات المقدمة ليم .
29

يسعى النادي والمدرب لمحصول عمى
المعمومات من االندية  ،وخصوصاً
المتميزة العتمادىا في المقارنة معيا .

31

يقوم النادي والمدرب بتحميل البيانات
وتحويميا الى معمومات ذات قيمة

تستخدم في عممية اتخاذ القرار
االستراتيجي.

31

يمتمك المدرب والنادي انظمة معمومات

وأساليب

رسمية

لجمع

مناسبة

المعمومات من البيئة الخارجية.

32

تسيم

عممية

والنادي

في

التحميل

الفاعمة

لممعمومات التي يقوم بيا المدرب
وتفوقيم .

نجاح

استراتيجيتيم

-3فاعمية العمميات  :التزاـ النادي والمدرب بتوثيؽ اجراءات العمؿ مف اجؿ تحقيؽ
متطمبات نظـ الجودة ومراجعتيا باستمرار لتطويرىا نحو االفضؿ.
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دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
وامليدان يف حمافظة دياىل
أ .م .د عثمان حممىد شحاذه أ.م .د حممد فاضل مصلح

ت

الفــقــــــــرات

33

يتابع النادي تقارير ساعات العمل

اتفــــق بنســـــــــــــــبة
7 8 9 1

6

م .سامل خلف فود

5

4

3

2

1

1

واجراءاتيا العممية باستمرار لمسيطرة عمى

جودة الخدمة.
34

يؤكد النادي والمدرب عمى تقديم ما ىوه

35

يوثق النادي والمدرب اجراءات العمل

افضل من نتائج وانجازات رياضية .

36

تحقيقاً لمتطمبات نظم الجودة .

يعتمد النادي والمدرب معايير موضوعية

دقيقة لتقييم كفاءة ادائيم  ،وصوالً لتقديم
37

انجازات مميزة قياساً ببقية االندية .

يستند قياس األداء لمنادي والمدرب عمى
مراعاة التطوير االستراتيجي لمعمميات

واألنشطة التي يقومون بيا.
38

تعتبر الموارد والقدرات التي يمتمكيا
النادي والمدرب كافية لتقديم انجازات

جيدة .

 -3نتائج التدريب  :قدرة النادي والمدرب عمى تييئة مناخ عمؿ ايجابي والمحافظة عميو
مف اجؿ تحقيؽ اعمى النتائج.
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دور املقدرات اجلوهرية يف حتقيق األداء املتنيز لدى مدربي الشاحة
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اتفـــــق بنســــــــــــــــــبة
7 8 9 11

ت

الفــقـــــــــــــرات

39

يعتمد المدرب معايير اداء طموحة لتقديم

41

يوفر المدرب متطمبات االلتزام والمشاركة

6

م .سامل خلف فود

5

4

3

2

1

افضل األساليب التدريبية .

الفاعمة في التحسين المستمر لتطوير

قدرات الالعبين ومياراتيم .
41

توجد مواكبة جادة من قبل النادي
والمدرب لمتطورات والمستجدات الحاصمة

في البيئة العممية.
42

يجري النادي والمدرب دراسات بين الحين
واآلخر لتطوير اداء العمل التدريبي في

تقديم الخدمة بأسموب سريع ومتميز.
43

يعمل

النادي

عمى

جعل

القواعد

واإلجراءات في العمل مرنة وسريعة

االستجابة الحتياجات المدربين والالعبين

.
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