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 بدولة الكويتالرياضية  األداء الرقابى باألندية واقع

 

 مشعل جاسم خلف الحسينى/ * أ

 مة ومشكلة البحث مقـد
لنسبة لكل فرد ولكلل جممعةلة جلأل اافلراد سمارألعن أط فىلاى فل  أط همية بالغة بان لإلدارة أ إ

إل هللا  و هللفاا التلل  سسللا تومللل نون للر جوللاون ةيلل  ت   لل  اافهللجمتمللم جللأل الممتموللا  و للل  ا
ا  والملعارد المتانللة جكافللبللكل  نسلأل إأللتقفاا  لفرا  اافللراد وجويعجلاته  واإدارة اافلراد   وتونل  اإ

ف لل ةادلف بما س    ااهفاا المرغعب العصلع  إل هلا بضف لل ااألال ق وأ لل المهلف والتكلالي  و ض
 جمكأل . 

ن ااداء جرانيهلا   ولملا نلاتتم ز الوميية اإدارية بإةتمادها ةي  الون ر البىرط ف  نافلة 
إ  أفه جأل ال وق الت ك  فيه وإخ اةه لنمط جو أل بفرجة جادة بالمادة .  البىرط جتغ را بطبيوته ,

تضت  الوميية الر ابية بإةتبارها الون ر الرابم ليوميية اإدارية نعأ ية إكتىلاا اإف رافلا  التل   لف 
  ف توترض بيعغ ااهفاا . ت فث أثناء ةميية التنف ك ونل المىكال  الت  

(12  :241) 
والر ابة داخل ااففسة الرياضية ه  تي  الوميية الت  يت  جأل خاللها جتابوة تنف ك ااةما  
وقياس ااداء وف ا ليمواي ر الر ابية الم فدة الت  تومل ةي  قياس جفط جا يت    جأل ااهفاا 

ي  الكىف ةأل السيبيا  لتفارنها وتعجيه المعضعةة والمراد إفمازها   والر ابة تومل أس ا ة
 إف رافها ف ع جسارها الم فد وجوالمتها   و ل  بهفا العصع  باإدارة إل  أةي  أداء جمكأل . 

(10  :268) 
ولما نافت ااففسة الرياضية جأل المؤأسا  التر عية الت  تيوق دورا هاجا وجلؤثر فل  تعجيله 

و بااأللللليعب الللللللكط سومللللللل ةيلللللل  ت   لللللل  ااهللللللفاا الملللللعاون أل ووللللللغل أو للللللا  فللللللراغه  بالطري للللللة أ
  (97   58:  11)المنىعدة.

ول ف النظ البانث جأل خال  وجعده نالةق نرة وادرة بنادط المهراء الرياض  وجأل خلال  
إللللل  إفت للللار ااففسللللة بنللللادط المهللللراء الرياضلللل  وجللللعده نمللللفرب بالنللللادط والمنتقللللق ونو للللع ةاجللللل 

 لكط يت  جأل خالله جوالمة جستمرة لألأباب ال قيقية الرياضية لألأيعب الر اب  ااجثل ا
 .مدير مدرسة على سالم الصباح المتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية *
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ليمىللكال  جللم جنللم نللفوثها بمللا س  لل  ااهللفاا المنىللعدة التلل  فىللض  جللأل أجيهللا   نمللا النللظ أن 
  وهلكا س ل   النةلرة إلل  الر ابلة جفهعا الر ابلة ين  لر فل  الر ابلة ةيل  الىلمعن الماليلة وال سلابية 

بإةتبارهللا ةن للرا هاجللا جللأل ةناصللر اإدارة التلل  سمللق أن تىللتمل ةيلل  الكث للر جللأل ةناصللر اإدارة 
ااخللرط والتلل  سمكللأل أن تعضللم لهلللا المولللاي ر الر ابيللة المناأللبة التللل  تومللل ةيلل  ت للللعي  ااداء فللل  

ان فاةييلة الر ابلة فل  المؤأسلا  أو ااففسلة الرياضية   وجلأل ثل  فلالمؤأسا  او اله ما  او ااففيلة 
لت   ل  ااهلفاا المعضلعةة و التلال  توملل ةيل  ت   ل   الرياضية أعا تومل ةي  تعن لف المهلعد

بملللا س لللمأل اإألللتثمار ااجثلللل لكافلللة الملللعارد الماليلللة والبىلللرية فللل  المملللا  ااهلللفاا الوييلللا ليفوللللة 
ااففسة الرياضية ه  العأ ية العن لفة ليت  ل   الرياض  بىكل خاص   وجأل جنطي  أن الر ابة ةي 

وهلل    للف ت   للت ناجيلة أو ت  لل  جللزء جنهللا جلأل أن ااهللفاا التلل  وضللوت ألليفا جلأل  بللل التقطلليط 
معاوأل بعضم ال يع  ليمىاكل الت  أظهرتها الر ابة وأوض ت بضفها بالتال  تومل ةي  تالف  هكه ال

أل ت     النماح المتع م والمضجع  ف  أداء رأالتها ف  ج فتاج بما سمكأل هكه ااففسةتو   الومل باإ
ن أط تلفهعر   وأرهلا فكاراتيمية  ادملة ةيل  المعضلع ية فل  أألتإوار الومل المقطط المسلتنف إلل  إ

 بفوللة الكعيلتيي   بااففسلة الرياضلية وللع بسليط فإفله يلؤثر ةيل  المسلتعط الفنل  ليابلا  الرياضلية 
 للادا  اليابللا  الرياضللية   ويوتبللر توللفد اادوار التلل  س للعا بهللا ونللكل  يللؤثر ةيلل   للعة وصللالنية إت

ب لفة ةاجلة وداخلل الممتملم الرياضل  ب لفة خاصلة هل   نادط الرياض  داخل الممتملم الكلعيت ال
  نملللا أن ةلللفا بفوللللة الكعيلللتأنلللف أهللل  ااألللباب الرديسلللية ليمىلللاكل التللل  ت للليط بااففسلللة الرياضلللية 

كللل  أللل ر الوملللل بهلللا جلللأل المىلللكال  الرديسلللية التللل  ت لللع  دون إخ لللاةها لر ابلللة جلللادة وجسلللتمرة ت 
 وجأل هكا المنطي  نان تفك ر ت     المستعيا  واإفمازا  المتع وة ف  البطعال  الفولية والوالمية 

 .بفولة الكعيتااداء الر اب  بااففسة الرياضية  دراأة وا مف   البانث
 همية البحث .أ

ان هللل  المعضلللعةا  التللل  تهللل  الم لللفجلللأل أ  بفوللللة الكعيلللتضلللية ففسلللة الرياااتولللف الر ابلللة ةيللل  
هميللة نب للرة فلل  تنةللي  الومللل   لللكل  س للاو  البانللث جللأل خللال  الرياضلل  لمللا لهللكا المعضللع  جللأل أ 

أال ق الر ابة ف  هلكه الرياضية والتورا ةي  أ الب ث ال ال  ت عي  النةاا الر اب  القاص باالففسة
رياضلية لم اوللة أال ق الر ابة سطب  ةيل  المؤأسلا  الوا  جأل أوإسماد أأيعب فن وجف  إ ففسةاا
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( أو يللف ااهللفاا المطيع للة أللعاء نافللت أهللفاا   لل رة المللفط )تكتيكيللةتمللاه ت فتعن للف جهعدهللا فلل  إ
 ففسة الرياضية . هفاا الواجة لألأهفاا وعيية المفط )إأتراتيمية( ليعصع  إل  اا

 هدف البحث .
ل  جأل و  بفولة الكعيتااداء الر اب  بااففسة الرياضية   وا م يهفا الب ث ال  التورا ةي

أهفاا  تىقيص المىكال   ت  يح اإف راا    قياس ااداء وضم المواي ر الر ابية": خال 
   .بفولة الكعيتبااففسة الرياضية  الر ابة"

 تساؤالت البحث .
"وضم المواي ر   ل  جأل خال  :و  بفولة الكعيتااداء الر اب  بااففسة الرياضية جا وا م 

بااففسة الرياضية  أهفاا الر ابة" تىقيص المىكال   ت  يح اإف راا  الر ابية  قياس ااداء 
   .بفولة الكعيت

 مصطلحات البحث .
 Administrative Controlدارية . الرقابة اإل

وجله النىلاى والمهلاا   أالر ابة الكط سمارس ةي  نل ه مة أو جنةملة ةيل" ه   ل  النع  جأل       
ليللعادح والتقطلليط التلل  تؤديهللا   فهلل  تمتللف لمميللم الومييللا  التلل  تؤديهللا العنللفا  التنةيميللة وب للا 

 ( 111:  6)المعضع  لها".
 إجراءات البحث 

 منهج البحث 
 المنهج العصف  بااأيعب المس ي لمناأبته لطبيوة هكا الب ث.أتقفا البانث ف  دراأته إ

 لبحث جمتمع وعينة ا
 جمتمع البحث 

 

روؤألللاء وأة لللاء جملللال  اإدارا    الملللفيريأل ختيلللار جمتملللم الب لللث ويمثيللله  لللاا البانلللث بإ
التنف للكي أل   جللفيروا النىللاى   المللفيريأل الملللال  أل   جرا بلل  ال سللابا    اإداريلل أل   أة للاء اليملللان 

إدارا  )التفتلي    وأة لاء بفوللة الكعيلتبااففسلة الرياضلية يفة   أة لاء الممايلة الومعجيلة " المقت
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 يىللباب والرياضللةمعن ال افعفيللة   اله مللا ( باله مللة الواجللة لالمللال  واإدارط   الواجللة ليرياضللة   الىلل
 .بفولة الكعيت

 عينة البحث 
روؤأاء وأة اء جمال  الب ث بطري ة ةىعادية جأل جمتمم الب ث جأل  ةت  اختيار ة ن

وا النىاى   المفيريأل المال  أل   جرا ب  ال سابا    اإداري أل اإدارا    المفيريأل التنف كي أل   جفير 
  أة اء اليمان المقتيفة   أة اء المماية الومعجية " بااففسة الرياضية بفولة الكعيت  وأة اء 
إدارا  )التفتي  المال  واإدارط   الواجة ليرياضة   الىمعن ال افعفية   اله ما ( باله مة الواجة 

فلرد   ن ث بيغ ةفد  124و ف بيغ ةفد ة نة الب ث الكيية ةلفد   اضة بفولة الكعيت.ليىباب والري
   فرد 104فلرد   و يغ ةلفد ة نة الب ث ااأاأية ةفد  20ة نة الب ث االأتطال ية ةفد 

 . ت ني  ة نة الب ث االأاأية واالأتطال ية( 1ويعضلح جفو  )
 (1جدول )

 طالعيةتصنيف عينة البحث األساسية واإلست

 العينة
روؤساء 

وأعضاء 

مجالس 

 اإلدارات

مديرين 

 تنفيذيين

مديروا 

 النشاط

عضاء أ

اللجان 

 المختلفة

 المديرين

الماليين 

مراقبى و

 الحسابات

عضاء أ

الجمعية 

 العمومية

 اإلداريين

 لشباب والرياضةالهيئة العامة ل

 المجموع
إدارة 

التفتيش 

المالى 

 واإلدارى

اإلدارة 

العامة 

 لرياضةل

إدارة 

الشئون 

 القانونية

ة إدار

 الهيئات

عينة 

 20 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 إستطالعية

عينة 

 أساسية
19 4 6 8 5 34 14 3 4 3 4 104 

المجموع 

 الكلى
20 7 8 9 7 37 16 4 6 4 6 124 

 البيانات  أدوات مجـع
 املقابلة الشخصية  -
 . إعداد : الباحث  بدولة الكويتالرياضية األندية على  واقع االداء الرقابىستبيان إ -

اهلللفاا الب لللث و  ةيللل   وا لللم االداء الر لللاب  لللاا البانلللث بت لللمي  األللتبيان  تسلللاؤالتهت قي لللا د
وا للم  بللارة بهللفا الع للعا ةيلل   82  ويتكللعن االأللتبيان جللأل ةللفد  بفولللة الكعيللتااففسللة الرياضللية 

 : أتبيان بالقطعا  التالية  و ف جر ت مي  اإ بفولة الكعيتااففسة الرياضية ةي   داء الر اب اا
  ستبيانخطوات بناء اإل

 ستبيان حتديد حماور اإلاوال : 
 بفولةداء الر اب  ةي  ااففسة الرياضية وا م ااأتبيان ج اور إأتة   اا البانث بت فيف
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راأللا   ا  وللف إجللراء المسللح المرجولل  لوفيللف جللأل المراجللم والفتعصللل إل هللا البانللث ب  و للف  الكعيللت
 ال ية بمما  اإدارة الرياضية 

 

( جأل القبراء فلي جملا  اإدارة  12( ةي  ةفد )  2 جرف  اا البانث بورض تي  الم اور ) 
أن سكعن   وأةعاا  ةىرة( 10جلم جراةاة أال ت ل خبرته  في المما  ةأل ةفد )( 1 جرف )الرياضية 

أن سكلعن ة لع ه ملة تلفري  بضنلف نييلا  و   ناصل ةيي دنتلعراه الفيسلفة فلي التر يلة الرياضلية
 و ل  بغرض :   التر ية الرياضية ب س  اإدارة الرياضية

 * التورا ةي  جفط جناأبة الم اور ليهفا الكي وضوت جأل أجيه .
 .بفولة الكعيتااففسة الرياضية ةي   داء الر اب وا م االيع عا ةي  * جفط نفاسة هكه الم اور 

 الم عر أو ةفا وجعده . * المعاف ة ةي  وجعد

 * المعاف ة ةي  صياغة الم عر أو توفيل صياغته .
 (  2جدول ) 

 واقع الرقابةاستبيان محاور نسبة آراء الخبراء حول 
 12ن=         بدولة الكويتاألندية الرياضية االدارية على               

 

 المحـــــور م
موافققققق    ققققق  
 وجود المحور

غيققر موافقق    قق  
 المحـوروجود 

موافقققققق    قققققق  
 صياغة المحـور

غيقققر موافققق    ققق  
 صياغة المحـور

 % 41.67 % 58.33 - %100 وضع المعايير الرقابية 1

 - %100 - %100 قياس االداء 2

 - %100 - %100 تشخيص المشكالت 3

 - %100 %20 %80 تصحيح االنحراف 4

 % 33.33 % 66.67 - %100 اهداف العم ية الرقابية 5

ااففسلللة ةيللل   وا لللم االداء الر لللاب األللتبيان ج للللاور آراء القبلللراء نللللع  ( 2جلللفو  ) يعضلللح
كثر جلأل %( فض80ة )لرت   البانث ب بع  الم عر الكط س    فسب  ن ث إ بفولة الكعيتالرياضية 

إألتمارة إألتطال  فله تل   بلع  جميلم الم لاور   لف فإجممع  جعاف ة السادة القبراء   و ناءا ةي   ل  
جرفلل   بفولللة الكعيللتااففسللة الرياضللية ةيلل   داء الر للاب وا للم ااأللتبيان لقبللراء نللع  ج للاور إرأي ا

 %( . 100% ال  80(   والت  ن  ت فسبة تتراوح جا ب أل )2)
 حتديد عبارات احملاور ثانيا : 
  اا البانث بت فيف جممعةة جأل الابارا  القاصة بكل ج عر وف ا آلراء القبراء 
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راجم المتق  ة والفراأا  الساب ة في المما    و ف راة  البانث جا ييي ةنف وجستنفا ةي  الم
 ت فيف الابارا  :

 * تناأق الابارا .                                                     
 * وضعح الابارا . 

 * تفادط ترن ق الابارا  أي ال ت مل أكثر جأل جون  .
 وضوت جأل أجيه . * تناأق الابارا  جم الهفا الكي

  بارة وزةت وف ا لما ييي :  86و ف بيغ ةفد الابارا  التي توبر ةأل الم اور ةفد 
 . ارا  ب 14فد ة  ه" ويمثي وضع المعايير الرقابية"   * الم عر ااو 

 .بارة   24فد " ويمثيه ة داءقياس األ* الم عر الثافي " 
 بارة .  14 " ويمثيه ةفد تشخيص المشكالت* الم عر الثالث " 
 ارا  . ب 15فد " ويمثيه ة نحرافتصحيح اإل* الم عر الرابم " 

 ارا  . ب 19فد " ويمثيه ة هداف العم ية الرقابيةأ* الم عر القاج  " 
 ستبيان يف صورته املبدئية عرض اإل

التي   أتبيان في صلعرته المبفدية )ااول لة( جت منا الم اور والابارا اا البانث بولرض اإ
ليم عر الكي   ( بغرض التضكف جأل جفط جناأبة الابارا1 جرف ةي  القبراء ) (3 جرف )تمثيها

وجفط ةأل الم عر ة   وجفط نفاسة الابارا  ليتوب ر تمثيه   وجناأبة الابارة ليةاهرة الم اأ
 ت فيف ج زان الت فير المناأق لت  يح الابارا  . اصالن تها لي ياغة ونك

بوض الابارا  لوفا جناأبتها ونكل  التي توتبر غ ر جيمعأة ت تلاج و ف  اا القبراء ب كا 
في قياأها إل  أداة تقيسها   و ف أوض ت آراء القبراء ضرورة التوفيل اليفةي لبوض الابلارا  بملا 

داريلة الر ابلة اإوبيولة سالد  الم طي ا  الىادوة فلي جملا  اإدارة الرياضلية   ونلكل  بملا يناألق 
تفللاا القبللراء نللع  إ النسللبة الممعيللة( 3  و يعضللح جللفو  ) بفولللة الكعيللتياضللية ااففسللة الر ةيلل  

 .اإأتبيان  ورات فيف  بارا  ج 
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 ( 3 دول )ـج
 12اإلستبيان        ن= وراتفاق الخبراء حول تحديد عبارات محإل  النسبة المئوية         

 % م % م % م % م % م

 ية المحور األول : وضع المعايير لرقاب

1 66.67 % 2 91.67 % 3 16.67 % 4 58.33 % 5 75.00 % 

6 100 % 7 58.33 % 8 58.33 % 9 100 % 10 100 % 

11 50.00 % 12 91.67 % 13 83.33 % 14 100 %   

 المحور الثانى : قياس االداء 

15 91.67 % 16 58.33 % 17 91.67 % 18 33.33 % 19 100 % 

20 91.67 % 21 100 % 22 100 % 23 66.67 % 24 91.67 % 

25 66.67 % 26 100 % 27 58.33 % 28 66.67 % 29 100 % 

30 91.67 % 31 75.00 % 32 100 % 33 100% 34 66.67 % 

35 58.33 % 36 91.67 % 37 91.67 % 38 41.67 %   

 المحور الثالث : تشخيص المشكالت 

39 100% 40 100% 41 100% 42 91.67 % 43 91.67 % 

44 91.67 % 45 66.67 % 46 58.33 % 47 100% 48 83.33 % 

49 58.33 % 50 75.00 % 51 66.67 % 52 100%   

 المحور الرابع : تصحيح االنحراف 

53 66.67 % 54 100% 55 66.67 % 56 100% 57 91.67 % 

58 58.33 % 59 58.33 % 60 91.67 % 61 100% 62 100% 

63 66.67 % 64 100% 65 91.67 % 66 41.67 % 67 75.00 % 

 هداف الرقابة أالمحور الخامس : 

68 91.67 % 69 100% 70 100% 71 66.67 % 72 91.67 % 

73 58.33 % 74 100% 75 58.33 % 76 91.67 % 77 75.00 % 

78 66.67 % 79 91.67 % 80 91.67 % 81 58.33 % 82 100% 

83 100% 84 75.00 % 85 91.67 % 86 66.67 %   

   اإأللتبيان وراالتفللاا القبللراء نللع  ت فيللف  بللارا  ج لل النسللبة الممعيللة( 3يعضللح جللفو  )
 %16.67( فسلبة تتلراوح جلا بل أل )3) جرفل رأي القبلراء   اأتمارة األتطال ن ث ن  ت الابارا    ف 

%( فلاكثر جلأل جممللع   50ة )ث ب بلع  الابلارا  التل  ت  لل  فسلب%(   و لف ارت ل  البانلل100إلل  
( يعضللح ةللفد الابللارا  التللي تلل  نللكفها نللكل  أر للاا الابللارا  4فو  )والمللادة القبللراء   ة السللجعاف لل

 الم كوفة وف ا د اراء القبراء .
 ( 4جدول ) 
 وأرقامها وفقـاً  آلراء الخبراء اـعــدد العبارات التي تم حذفه

 أرقــام العبارات المحــذوفة  دد العبارات التي تم حذفها المحـــور

 3 1 المعايير الرقابية وضع

 38/ 18 2 قياس االداء

 - - تشخيص المشكالت

 66 1 تصحيح االنحراف

 - - اهداف العم ية الرقابية
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أتبيان   ت  نكفها جأل نل ج عر جأل ج اور اإةفد الابارا  التي  (4يعضح جفو  )
 ( .5يمفو  )نما يت ح وف ا د ل وتعزيوهاو كل  أصبح ةفد  بارا  نل ج عر جأل الم اور 
 ( 5جدول ) 

 ندية الرياضيةاأل على  داء الرقابىواقع األستبيان إمحاور 
 وتوزيعها وعدد العبارات التى تنتمى إليها

  ــدد العبارات توزيع أرقام العبارات المحــــــــاور م

 13 13-1 وضع المعايير الرقابية 1

 22 35-14 داءقياس األ 2

 14 49-36 تشخيص المشكالت 3

 14 63-50 نحرافتصحيح اإل 4

 19 82-64 هداف العم ية الرقابيةأ 5

 82 اإلجمـــــــالــي
 

 

 بفولة الكعيتااففسة الرياضية ةي   داء الر اب وا م ااأتبيان إج اور (  5يعضح جفو  ) 
ء داوا لللم ااألللتبيان إاور ج للل  ن للث بيلللغ ةلللفد  بللارا   وتعزيوهلللاوةللفد الابلللارا  التللل  تنتملل  إل هلللا 

  بارة . 82ةفد  بفولة الكعيتااففسة الرياضية ةي   الر اب 
 ستطالعية الدراسة اإل

ةيلل   بفولللة الكعيللتااففسللة الرياضللية ةيلل   وا للم االداء الر للاب  للاا البانللث بتطب لل  األلتبيان 
وجللأل  ة نللة الب للث الكييللةجللأل فللرد تلل  اختيللاره  بطري للة ةىللعادية  20ة نللة األلتطال ية و عاجهللا ةللفد 

   ت لني  ة نلة الب لث االأاألية واالألتطال ية(  1نملا يت لح بملفو  ) لو نلة االأاألية  خلارج ا
 و ل  بهفا جا ييي:ا 27/9/2020ا إل  21/9/2020في الفترة جا ب أل و ل  

وا لم باأتبيان ( الثبا  –ال فا ) الويمية  نسلاب المواجالو   * وضعح صياغة الابارا  القاصة
  بفولة الكعيتالرياضية  ااففسةةي   االداء الر اب 

بفولللة ااففسللة الرياضللية ةيلل   وا للم االداء الر للاب * تللفريق المسللاةفيأل ةيلل  نيبيللة تطب لل  األلتبيان 
 ت فيف جا تستغر ه الفراأة الم فافية جأل و ت .وتفريغ النتادج   الكعيت

 املعامالت العلمية 
  دولة الكويتباألندية الرياضية على  داء الرقابىواقع األالصدق الستبيان 

 

 . بدولة الكويتاألندية الرياضية على  واقع االداء الرقابىالستبيان صدق االتساق الداخلي 
 ةألفردَا  20ةي  أفراد الو نة االأتطال ية الكط يبيغ ةفدها ال فا  اا البانث ب ساب 
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  نفة قيمة جواجل االرتباى ب أل درجة نل  بارة ةيو ل  ب ساب   وري  صفا االتساا الفاخي 
 ( .7   6 أل )  نما هع جعضح بالمفولنكل بيانبوف والفرجة الكيية لهكا البوف جم االأتبكل 

 

 (  6 دول )ـج

 صـدق االتساق الداخلي بين درجـة كل عبارة 
 20ن =       واجمالى درجة المحور الذي تنتمي إليه العبارة                      

معامل  ا
معامل  م االرتباط

معامل  م االرتباط
معامل  ا االرتباط

معامل  م االرتباط
 االرتباط

 المحور األول: وضع المعايير الرقابية

1 0.589* 2 0.507* 3 0.623 * 4 0.511* 5 0.689* 

6 0.552* 7 0.580* 8 0.619* 9 0.490* 10 0.735* 

11 0.643* 12 0.548* 13 0.454*     

 المحور الثانى: قياس األداء

14 0.546*  15 0.567 * 16 0.463 * 17 0.539 * 18 0.562 * 

19 0.490* 20 0.629 * 21 0.534 * 22 0.490 * 23 0.554* 

24 0.558* 25 0.684* 26 0.506 * 27 0.503* 28 0.648* 

29 0.648 * 30 0.503 * 31 0620 * 32 0.567 * 33 0.620* 

34 0.556* 35 0.459 *       

 المشكالتتشخيص  المحور الثالث:

36 0.636* 37 0.549 * 38 0.792 * 39 0.582 * 40 0.603 * 

41 0.697 * 42 0.693 * 43 0.692* 44 0.656 * 45 0.626 * 

46 0.579 * 47 0.480 * 48 0.560 * 49 0.616 *   

 تصحيح االنحراف المحور الرابع:

50 0.574* 51 0.587 * 52 0.622 * 53 0.645 * 54 0.761* 

55 0.691* 56 0.715 * 57 0.707 * 58 0.475 * 59 0.630* 

60 0.582 * 61 0.567 * 62 0.626 * 63 0.508 *   

 المحور الخامس: أهداف الرقابة

64 0.578 * 65 0.473* 66 0.636* 67 0.711* 68 0.454 * 

69 0.468* 70 0.517 * 71 0.559* 72 0.459* 73 0.591* 

74 0.706* 75 0.533* 76 0.525* 77 0.611* 78 0.739* 

79 0.524* 80 0.602* 81 0.714* 82 0.468*   

 0.05* دا  ةنف جستعط      0.444( = 18،0.05* قيمة "ر" المفولية ةنف ) 
 

 الم لعروجعد ةال لة ارتباويله داللة إن لاديا بل أل درجلة نلل  بلارة و  ( 6يعضح جفو  ) ر   
قي  جواجال  االرتباى جميوها تفعا نف الفاللة اإن ادية الكط تنتم  إليه الابارة   نما يت ح أن 

 وهكا سكعن جؤورا ل فا البناء الفاخي  لالأتبيان. 0.05ةنف جستعط 
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 (  7 دول )ـج
  بيانالستلمعامل االرتباط بين المحاور والدرجة الكلية 

 معامل االرتباط اورـالمح م

 *0.894 وضع المعايير الرقابية 1
 *0.906 ءقياس األدا 2
 *0.899 تشخيص المشكالت  3
 *0.934 تصحيح االنحراف 4
 *0.897 اهداف العملية الرقابية 5

 0.05* دا  ةنف جستعط      0.444( = 18،0.05* قيمة "ر" المفولية ةنف )      
 

والفرجلة  وجعد ةال ة ارتباويه دالة إن لاديا بل أل درجلة نلل ج لعر ( 7يعضح جفو  ) ر   
  نملللا يت لللح أن قلللي   بفوللللة الكعيلللتااففسلللة الرياضلللية ةيللل   وا لللم االداء الر لللاب تبيان ألللال الكييلللة

وهكا سكعن جؤورا ل فا  0.05جواجال  االرتباى جميوها تفعا نف الفاللة اإن ادية ةنف جستعط 
 البناء الفاخي  لالأتبيان .

  كويتبدولة الاألندية الرياضية على  واقع االداء الرقابىالثبات الستبيان 
ةيلل  أفللراد الو نللة االأللتطال ية السللاب ة خللال  الفتللرة جللأل      االأللتبيانتل  نسللاب جواجللل ثبللا   

    Coefficient Alphaفبلا  و بتطب ل  جواجلل ألفلا نر و لل  ا 27/9/2020ا إل  21/9/2020
ا باأللتقفا ةيلل  ففلل  ة نللة الفراأللة االأللتطال ية السللاب ةلالأللتبيان  للاا البانللث بللإجراء الثبللا  ثلل  

  وتل   ت لت ففل  ولروى التطب ل  ااو  Retest – Testوري ة تطب   االختبار ث  إةادة تطبي ه 
 .( 8جفو  ) نساب جواجل االرتباى ب أل التطبي  أل  نما هع جعضح ف  

 ( 8 دول )ـج
 باستخدام طريقة تطبيق الستمارة االستبيان معامل الثبات 

 20 ن =            نباخو بتطبيق معامل ألفا كر و  قهإعادة تطبيو  االختبار                      

 اورــالمح م

 التطبيق الثانى التطبيق األول
الفرق بين 

 التطبيقين
معامل 
 االرتباط

معامل الثبات 
المتوسط  نباخوألفا كر

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

 *0.495 *0.889 0.85 3.978 30.40 3.817 29.55 وضع المعايير الرقابية 1

 *0.506 *0.972 0.65 5.669 49.40 5.928 48.75 قياس األداء 2

 *0.569 *0.941 1.00 4.155 31.00 4.507 30.00 تشخيص المشكالت  3

 *0.484 *0.963 1.05 3.694 32.20 4.428 31.15 تصحيح االنحراف 4

 *0.619 *0.978 0.60 4.996 42.30 4.932 41.70 أهداف الرقابة 5

 0.05* دا  ةنف جستعط      0.444( = 18،0.05* قيمة "ر" المفولية ةنف )      
 الألتبيانفبلا  و وجواجلل ألفلا نر  بل أل التطبي ل أل( جواجل االرتبلاى بل أل  8يعضح جفو  ) ر   

باويله داللة . ن لث يت لح وجلعد ةال لة ارت بفوللة الكعيلتااففسلة الرياضلية ةي   وا م االداء الر اب 
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   بفوللة الكعيلتااففسلة الرياضلية ةيل   وا لم االداء الر لاب لم اور اأتبيان  التطبي  ألإن اديا ب أل 
 وهكا سون  أن االأتبيان يتمتم بمواجال  ثبا  ةالية .

  بدولة الكويتاألندية الرياضية على  واقع االداء الرقابىالصورة النهائية الستبيان 
  أراء القبللراء تلل  المعاف للة ةيلل  وجللعد بوللض الابللارا  ت للت نللل أللتطالبنللاءا ةيلل  فتيمللة إ

ج لللعر جلللم تولللفيل صلللياغة بولللض هلللكه الابلللارا  ونلللكل  نلللكا اللللبوض اآلخلللر و لللكل  اصلللبح ةلللفد 
 بارة   ونكل  أوض ت آراء القبراء ب لرورة أن يلت  ت ل يح  82الابارا  المكعفة لالأتبيان ةفد 

 ( .ال   ال  نف جا  د  فوثالث  ) راالأتبيان وف ا  لم زان ت في
( والقاصة بإجراء المواجال  الويمية سكعن البانث 8 7 6وجأل خال  فتادج المفاو  ر   )

جأل النانية  بفولة الكعيتااففسة الرياضية ةي   داء الر اب وا م ااأتبيان ت    جأل صالنية إ  ف
ب   ةي  ة نة ميية التطأتمارة االأتبيان جوفة لوة نم اور و بارا    وجأل ث  ت بح إالويمي

را  المقتيفة أاأية   ب  ث تمثل الفرجة الكيية لفرد ة نة الب ث جممع  درجا  الاباالب ث اا
  أتبيان .التي يتكعن جنها اإ

 الدراسة األساسية 
جرفل   بفوللة الكعيلتااففسلة الرياضلية ةيل   داء الر اب وا م ااأتبيان  اا البانث بتطب   إ 

راد ة نة الب ث بوف التضكف جأل صف ه وثباته   و ف تمت إجلراءا  التطب ل  فلي الملفة ( ةي  أف4)ر   
 .ا31/10/2020ا إل  17/10/2020جأل 

 

  االسلوب االحصائي
 : ه   و 0.05جستعط الفاللة   ن ادية التالية ةنف اا البانث بإأتقفاا الموالما  اإ

                                                      

 المتوسط الحسابى. -
 

Arithmetic Mean         

 نحراف المعيارى. اإل  -
 

Standard Deviation 

 . رتباطمعامل اإل  -
 

Coefficient of correlation 

 .النسبة المئوية -
 

The percent 

 Chi-square .                               2ختبار كاإ -
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 عرض ومناقشة النتائج 
 : عرض النتائج  اوال

 رات حمور وضع املعايري الرقابية افراد عينة البحث لعبانتائج استجابات  عرض -1
 (9جدول )

 الستجابات افراد  وترتيب العبارات 2كاالتكرار والنسبة المئوية وقيمة 
 104لعبارات محور وضع المعايير الرقابية         ن= البحثعينة                 

 

مس سل 
  بارات
 المحور

الوزن  ال ال  حد ما نعم
 النسب 

 2قيمة كا
 ٪نسبة  تكرار ٪ نسبة تكرار ٪نسبة  تكرار الترتيب المحسوبة

1 81 77.88 22 21.15 1 0.96 288 99.26* 1 

2 60 57.69 40 38.46 4 3.85 264 46.46* 2 

3 53 50.96 45 43.27 6 5.77 255 36.49* 3 

 م3 *46.41 255 1.92 2 50.96 53 47.12 49 4

5 48 46.15 54 51.92 2 1.92 254 46.69* 6 

6 42 40.38 59 56.73 3 2.88 247 47.56* 9 

 م3 *43.41 255 2.88 3 49.04 51 48.08 50 7

8 31 29.81 55 52.88 8 7.69 211 32.83* 13 

9 46 44.23 53 50.96 5 4.81 249 38.80* 8 

 م9 *28.52 247 8.65 9 45.19 47 46.15 48 10

11 44 42.31 54 51.92 6 5.77 246 37.00* 11 

12 46 44.23 55 52.88 3 2.88 251 44.57* 7 

13 39 37.50 54 51.92 11 10.58 236 27.48* 12 

 5.99( =  0.05،  2عند )  2قيمة كا
لابلللارا  فلللراد ة نلللة الب لللث أألللتمابا  الم سلللع ة إ 2( أن قيملللة نلللا 9 يت لللح جلللأل جلللفو  )

 . 0.05جميوها دالة إن اديا ةنف جستعط جونعية  ضم المواي ر الر ابيةج عر و 
افراد ة نة الب ث لابارا  ج عر وضم المواي ر أتمابا  أن ا( 9) جفو فتادج يت ح جأل 

بلللل أل جللللا و نسللللبة جمعيللللة تتللللراوح ( 81   31) فولللل  ( جللللا بلللل أل ) للللف تللللراوح التكللللرار لإلجابللللة  الر ابيللللة
 و نسلبة جمعيلة( 59   22)إلل  نلف جلا( جلا بل أل )تراوح التكرار لإلجابلة وي ,(77.88%  % 29.81)

و نسللبة ( 11   1) ال ( جلا بل أل )تلراوح التكلرار لإلجابلة وي , (%56.73  %21.15بل أل )جلا تتلراوح 
,  27.48بلل أل )جللا الم سللع ة تتللراوح  2وأن قيمللة نللا ,(%10.58  % 0.96بلل أل )جللا جمعيللة تتللراوح 

ن للث جللاء  لمميللم  بللارا  الم للعر  داللللة إن للادية فلل  االأللتمابة فللروا  ا     وهلل  (99.26
  ونافلللت أةيللل   (0.05المفوليلللة ةنلللف جسلللتعط جونعيلللة ) 2الم سلللع ة أكبلللر جلللأل قيملللة نلللا 2قيملللة نلللا
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  وان  بفوللة الكعيلتبااففسلة الرياضلية تعجلف جولاي ر ر ابيلة الفرجا  تكراراد لإلجابة ) فو  ( ه  أفه 
بعضلم   وان الممايلة الومعجيلة ت لعا ج لفدة بف لة  بفوللة الكعيلتفسة الرياضية باافالمواي ر الر ابية 

  وان تطب لل  الموللاي ر الر ابيللة س تللاج اللل  الرياضلل  التابوللة للله  النللادط جوللاي ر ر ابيللة لقيللاس اداء
ااففسلة الرياضلية كفاءا  اداريلة   وان المولاي ر الر ابيلة تعضلم فل  ضلعء االجكافلا  المتانلة داخلل 

 . الكعيت بفولة
ويوزط البانث  ل  ال  ان خطط ااففسة الرياضية تقتيف ف  درجة تفاص يها وتو  فاتها   
ولكل  فه  ت تاج ال  نث لر جلأل المولاي ر تتفل  جلم هلكه التف ليال    و لف تل  االتفلاا ةيل  جولاي ر 

 واض ة وج فدة تتس  بسهعلة تطبي ها وأهعلة فهمها و ية تكيفتها .
بمثابة ف اى يت  اختيارها بترن ز جو أل ليتفل ل ةي  افماز البراجج او  المواي ر توتبر إن

القطة المو نة ب  ث ان قياس االداء ةأل وري ها توط  دالدل ج فدة ةأل جفط د ة االداء   
 (215:  2نفد بف ة جا الكط سمق ان ا عا بر ابته . )أبمون  افه سمق ان 

ف  ةلفا ت فيلف ( 3)ا 2005 هللا ابو السبحثروت محمد عبد  تي  النتادج جم دراأة وتتف 
المواي ر الر ابية بف ة وةفا تفوينها   وةفا االأترواد بالمواي ر الر ابية المست فثة ف  ه ما  اخرط 

. 
 بدولـة الكويـتاألداء الرقـابى باألنديـة الرياضـية ما واقـع  "  ادلالتساؤ  الوهكا سم ق ةأل 

 . " ؟ بدولة الكويتاألندية الرياضية بوضع المعايير الرقابية  وذلك من خالل

 داء عينة البحث لعبارات حمور قياس األفراد أستجابات إنتائج  عرض -2
 (10جدول )

 الستجابات  وترتيب العبارات 2كاالتكرار والنسبة المئوية وقيمة 
 104افراد عينة البحث لعبارات محور قياس االداء           ن=                          

مس سل 
 بارات 
 المحور

الوزن  ال ال  حد ما نعم
 النسب 

 2قيمة كا
 ٪نسبة  تكرار ٪ نسبة تكرار ٪نسبة  تكرار الترتيب المحسوبة

14 46 44.23 51 49.04 7 6.73 247 33.49* 17 

15 46 44.23 52 50.00 6 5.77 248 36.09* 16 

16 49 47.12 51 49.04 4 3.85 253 40.76* 8 

17 66 63.46 32 30.77 6 5.77 268 52.24* 2 

18 46 44.23 54 51.92 4 3.85 250 41.62* 13 

 م8 *40.76 253 3.85 4 49.04 51 47.12 49 19
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20 44 42.31 59 56.73 1 0.96 251 52.29* 10 

21 43 41.35 59 56.73 2 1.92 249 49.86* 14 

22 41 39.42 59 56.73 4 3.85 245 45.37* 18 

23 50 48.08 47 45.19 7 6.73 311 33.25* 1 

24 47 45.19 51 49.04 6 5.77 257 35.80* 6 

 م18 *45.37 245 3.85 4 56.73 59 39.42 41 25

 م10 *38.22 251 4.81 5 49.04 51 46.15 48 26

27 38 36.54 57 54.81 9 8.65 237 33.71* 22 

28 39 37.50 58 55.77 7 6.73 240 38.33* 21 

29 41 39.42 57 54.81 6 5.77 243 39.26* 20 

30 56 53.85 46 44.23 2 1.92 262 47.62* 4 

31 51 49.04 48 46.15 5 4.81 254 38.22* 7 

 م2 *53.15 268 1.92 2 38.46 40 59.62 62 32

33 55 52.88 46 44.23 3 2.88 260 44.57* 5 

 م10 *44.57 251 2.88 3 52.88 55 44.23 46 34

 م14 *45.83 249 2.88 3 54.81 57 42.31 44 35

 5.99( =  0.05،  2عند )  2قيمة كا
افلللراد ة نلللة الب لللث لابلللارا  الم سلللع ة الألللتمابا   2( أن قيملللة نلللا10يت لللح جلللأل جلللفو  )

 . 0.05جميوها دالة إن اديا ةنف جستعط جونعية  ج عر قياس االداء
ة نلة الب لث لابلارا  ج لعر قيلاس افلراد ألتمابا  أن ا( 10)ر ل  ملفو  فتادج اليت ح جأل 

% 36.54ب أل )جا و نسبة جمعية تتراوح ( 66   38) فو  ( جا ب أل ) ف تراوح التكرار لإلجابة  االداء
جللا و نسللبة جمعيللة تتللراوح ( 59   32)إللل  نلللف جللا( جلللا بلل أل )تللراوح التكللرار لإلجابللة وي ,(63.46%  

و نسبة جمعية تتلراوح ( 9   1) ال ( جا ب أل ) تراوح التكرار لإلجابةوي , (%56.73  %30.77ب أل )
   وهلل  (53.15,  33.25بلل أل )جللا الم سلع ة تتللراوح  2وأن قيمللة نللا ,(%8.65  % 0.96بلل أل )جلا 

الم سلع ة  2ن لث جلاء  قيملة نلالمميم  بارا  الم لعر  فروا  ا  داللة إن ادية ف  االأتمابة 
  ونافلت أةيل  اللفرجا  تكلراراد لإلجابلة )  (0.05المفوليلة ةنلف جسلتعط جونعيلة ) 2أكبر جأل قيمة نلا

  سىللمم الوللاجي أل ةيلل  ت سلل أل ادادهلل   بفولللة الكعيللتان قيللاس االداء بااففسللة الرياضللية  فولل  ( هلل 
وان    بفوللللة الكعيلللتوان الممايللة الومعجيلللة ت لللعا بت  للي  أياألللا  جميللل  االدارة لألففسللة الرياضلللية 

  دارط المباولللر يلللؤدط الللل  االرت لللاء بمسلللتعط االفمللللاز قيلللاس االداء ليولللاجي أل جلللأل  بلللل رديسللله  اال
ليمماية الومعجية تسه  ف  ازاللة  بفولة الكعيتوالت ارير المرفعةة جأل جمي  ادارة ااففسة الرياضية 

وان اأال ق ت عي  االداء الر اب  تسه  ف  تطعير جستعط ااففسة الرياضية   جوع ا  الوميية الر ابية
 .بفولة الكعيتاليمنة االوليمبية ت عا بقياس اداء ااففسة الرياضية   وان  بفولة الكعيت
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ت لعا بقيلاس االداء الفويل  لمورفلة جلا  بااففسلة الرياضليةويوزط البانلث  لل  الل  ان االدارة 
  وان ألالجة االداء تتع لف   لمورفلة جلفط ج لفار االف لراا ةنلهينمز ف هلا وج ارفتله بالمايلار الر لاب

بقيلاس  فل  قيلاس االةملا  المنملزة   فملأل النانيلة الويميلة هنلاة األت الة ان ف لعاةي  ج لفار الف لة 
  واال نافت تكالي  الر ابة اكبر بكث ر جأل الفعادف الت  توعد ةيل  اله ملة كل افىطة اله مة الرياضية

 الرياضية جنها . 
  وان سقبر داءلمواي ر واالفماى الم فدة لالالبف جأل ة ف ج ارفة ب أل النتادج الم   ة و  أل ا

  واال ف ف  الر ابة جبررها واأبابها . تطيم اتقا   رار او اجراء بىافهابنتيمة الم ارفة نل جأل سس
(5  :378) 

 بدولـة الكويـتاألداء الرقـابى باألنديـة الرياضـية ما واقـع  "  ادلالتساؤ  الوهكا سم ق ةأل 
 . " ؟ تبدولة الكوياألندية الرياضية بقياس االداء  وذلك من خالل

 حث لعبارات حمور تشخيص املشكالت افراد عينة البنتائج استجابات  عرض -3
 (11جدول )

 وترتيب العبارات الستجابات افراد  2التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا
 104عينة البحث لعبارات محور تشخيص المشكالت         ن=                        

مس سل 
 بارات 
 المحور

 ال   حد ماال نعم
الوزن 
 النسب 

 2قيمة كا
 ٪نسبة  تكرار ٪ نسبة تكرار ٪نسبة  تكرار الترتيب المحسوبة

36 38 36.54 57 54.81 9 8.65 237 33.71* 12 

37 40 38.46 59 56.73 5 4.81 243 43.29* 10 

38 44 42.31 57 54.81 3 2.88 249 45.83* 3 

39 43 41.35 58 55.77 3 2.88 248 46.64* 4 

40 41 39.42 59 56.73 4 3.85 245 45.37* 8 

41 43 41.35 57 54.81 4 3.85 247 43.52* 6 

42 34 32.69 63 60.58 7 6.73 235 46.79* 13 

 م4 *42.77 248 3.85 4 53.85 56 42.31 44 43

44 36 34.62 63 60.58 5 4.81 239 48.60* 11 

 م6 *43.52 247 3.85 4 54.81 57 41.35 43 45

 م13 *13.51 235 16.35 17 41.35 43 42.31 44 46

47 65 62.50 35 33.65 4 3.85 269 53.67* 1 

48 43 41.35 54 51.92 7 6.73 244 34.86* 9 

49 50 48.08 49 47.12 5 4.81 253 38.10* 2 

 5.99( =  0.05،  2عند )  2قيمة كا
افلللراد ة نلللة الب لللث لابلللارا  تمابا  الم سلللع ة الأللل 2( أن قيملللة نلللا11يت لللح جلللأل جلللفو  )

 . 0.05جميوها دالة إن اديا ةنف جستعط جونعية  ج عر تىقيص المىكال 
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افللللراد ة نللللة الب للللث لابللللارا  ج للللعر أللللتمابا  أن ا( 11)ر لللل  مللللفو  فتللللادج اليت للللح جللللأل 
جلا و نسلبة جمعيلة تتلراوح ( 65   34) فول  ( جلا بل أل ) ف تلراوح التكلرار لإلجابلة  تىقيص المىكال 

و نسللبة ( 63   35)إللل  نلللف جللا( جلللا بلل أل )تللراوح التكللرار لإلجابللة وي ,(%62.50  % 32.69بلل أل )
( 17   3) ال ( جللا بلل أل )تللراوح التكلللرار لإلجابللة وي , (%60.58  %33.65بلل أل )جللا جمعيللة تتللراوح 

بلللل أل جللللا الم سللللع ة تتللللراوح  2وأن قيمللللة نللللا ,(%16.35  % 2.88بلللل أل )جللللا و نسللللبة جمعيللللة تتللللراوح 
ن ث لمميم  بارا  الم عر  فروا  ا  داللة إن ادية ف  االأتمابة    وه  (53.67,  13.51)

  ونافلت أةيل   (0.05المفولية ةنف جستعط جونعيلة ) 2الم سع ة أكبر جأل قيمة نا 2جاء  قيمة نا
 تبفوللة الكعيلااففسلة الرياضلية اللفرجا  تكلراراد لإلجابلة ) فول  ( هل  ضلوف اللفور الر لاب  للالدارة ب

ااففسللة الرياضللية   وتللفخل االهللعاء الىق للية فلل  اتقللا  ال للرارا  داخللل يللؤدط اللل  زيللادة المىللكال 
هناة ازدواجيلة فل  تطب ل  الومييلة الر ابيلة وان  يؤثر أيبا ةي  أ ر الوميية الر ابية   بفولة الكعيت

 . ف فان الث ةجأل  بل اة اء المماية الومعجية واة اء المهة االدارية المقت ة جما يؤدط ال  

ويوزط البانث  ل  ال  ان اه  المىكال  الت  تعاجله الر ابلة داخلل اله ملا  الرياضلية هل  
ةللفا التللزاا جمللال  االدارا  بتطب لل  اليللعادح وال للعاف أل المنةمللة ليومللل جمللا يللؤدط اللل  تكلللرار ورود 

ض االهللعاء المالنةلا  جللأل المهللة ال كعجيللة   نملا ان ت لل ف االخطللاء وةللفا ت ل ي ها فتيمللة لللبو
 الكاتية يؤدط ال  تفا   المىكال  .

إن وظيفة الر ابة تت مأل اوجه النىاى الت  تومل ةي  ان تتمى  ال عادث والت رفا  جم 
القطط المرأعجة   وجون   ل  ان يتورا المفير ةي  االف رافلا  المقتيفلة ةلأل القطلط المرألعجة 

  ةأل جواي ر الومل وان يتقك الالزا ف ع وان س فد االوقاص المسمعل أل ةأل نفوث هكه االف رافا
ت  يح االوضا  بما سوملل ةيل  ألرةة االفتلاج با لل التكلالي  واف لل فتلادج   ويتع لف  لل  ةيل  
أرةة ونفاسة البيافلا  التل  ت لل الل  الملفير نتل  يلتمكأل جلأل جوالملة المع لف وت ل يح االخطلاء 

 (87:  4ف  الع ت المناأق . )

( ف  ةفا جورفلة 3ا )2005 ثروت محمد عبد هللا ابو السبح أةوتتف  تي  النتادج جم درا
 .االة اء باليعادح وال عاف أل الت  تنة  الومل داخل اله مة

 بدولـة الكويـتاألداء الرقـابى باألنديـة الرياضـية ما واقـع  "  ادلالتساؤ  الوهكا سم ق ةأل 
 . " ؟ بدولة الكويتاألندية الرياضية بتصحيح االنحراف  وذلك من خالل
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 حث لعبارات حمور تصحيح االحنراف افراد عينة البنتائج استجابات  عرض -4
 (12جدول )

 الستجابات افراد  وترتيب العبارات 2كاالتكرار والنسبة المئوية وقيمة 
 104عينة البحث لعبارات محور تصحيح االنحراف           ن=                   

 

مس سل 
 بارات 
 المحور

الوزن  ال اال  حد م نعم
 النسب 

 2قيمة كا
 ٪نسبة  تكرار ٪ نسبة تكرار ٪نسبة  تكرار الترتيب المحسوبة

50 45 43.27 57 54.81 2 1.92 251 48.25* 3 

51 42 40.38 60 57.69 2 1.92 248 50.84* 6 

 م3 *44.57 251 2.88 3 52.88 55 44.23 46 52

53 37 35.58 65 62.50 2 1.92 243 57.48* 10 

 م3 *48.25 251 1.92 2 54.81 57 43.27 45 54

55 47 45.19 54 51.92 3 2.88 252 44.10* 2 

56 50 48.08 51 49.04 3 2.88 255 43.41* 1 

57 43 41.35 57 54.81 4 3.85 247 43.52* 7 

58 48 46.15 53 50.96 3 2.88 245 43.76* 8 

59 37 35.58 58 55.77 9 8.65 236 34.87* 13 

 م8 *37.64 245 5.77 6 52.88 55 41.35 43 60

61 40 38.46 58 55.77 6 5.77 242 40.24* 11 

62 39 37.50 58 55.77 7 6.73 240 38.33* 12 

63 37 35.58 51 49.04 16 15.38 229 17.91* 14 

  5.99( =  0.05،  2عند )  2قيمة كا
افلللراد ة نلللة الب لللث لابلللارا    الم سلللع ة الألللتمابا 2( أن قيملللة نلللا12يت لللح جلللأل جلللفو  )

 . 0.05جميوها دالة إن اديا ةنف جستعط جونعية  ج عر ت  يح االف راا
افراد ة نة الب ث لابارا  ج عر ت  يح أتمابا  أن ا( 12)ر   مفو  فتادج اليت ح جأل 

بللل أل جلللا و نسلللبة جمعيلللة تتلللراوح ( 50   37) فوللل  ( جلللا بللل أل ) لللف تلللراوح التكلللرار لإلجابلللة  االف لللراا
و نسلبة جمعيلة ( 65   51)إل  نللف جلا( جللا بل أل )تراوح التكرار لإلجابة وي ,(48.08%  % 35.58)

و نسلبة ( 16   2) ال ( جلا بل أل )تلراوح التكللرار لإلجابلة وي , (%62.50  %49.04بل أل )جلا تتراوح 
,  17.91بلل أل )جللا الم سللع ة تتللراوح  2وأن قيمللة نللا ,( %15.38  % 1.92بلل أل )جللا جمعيللة تتللراوح 

ن للث جللاء  لمميللم  بللارا  الم للعر  فللروا  ا  داللللة إن للادية فلل  االأللتمابة    وهلل  (57.48
 . (0.05المفولية ةنف جستعط جونعية ) 2الم سع ة أكبر جأل قيمة نا 2قيمة نا

ويوزط البانث  ل  ال  ان اأال ق الر ابلة تسلتقفا ةلفة اولكا    فلالبوض جنهلا يب لث فل  
االخللر يهللت  بكفللاءة الوللاجي أل فلل  تنف للك االةمللا  واأللال ق اخللرط صلل ة المع للف المللال    والللبوض 
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تتواجلللل جلللم اتماهلللا  وادراة الولللاجي أل فللل  نللل أل يرنلللز اللللبوض االخلللر ةيللل  قيلللاس االداء الكيللل    
و للالرغ  جللأل اخللتالا ادوا  الر ابللة اال افهللا جميوللا تب للث فلل  هللفا وانللف وهللع ت فيللف االف رافللا  

تللتمكأل االدارة جللأل اتقللا  االجللراءا  الت لل ي ية فلل  األلر   الناتمللة ةللأل الموللاي ر المعضللعةة نتلل 
 و ت جمكأل  بل ان تتفا   االف رافا  وتكعن القسادر فادنة .

ن نللل ادارط س للعا بومييللة الر ابللة فلل  نللفود القطللط التلل  وضللوها   وجهمللة ة للع الر ابللة إ
ةلأل األبابها ونيل  ال عا ل  توف جملرد اكتىلاا االخطلاء او االف رافلا  التل  و ولت   وافملا الب لث 

سمكأل تمنق و عةها ف  المست بل   وتعجيه ال ادم أل ةيل  الوملل الل  ولرا اف لل الداء االةملا  . 
ان الغلرض االأاأل  فل  ةمييلة  م1991حليم المنيـرى ، عصـام بـدوى (   وجا اوار اليه 28:  8)

الح والتعجيلله الر ابللة لللي  اكتىللاا المقالفللا  فلل  نللف  اتهللا   ولكللأل المهلل  هللع رألل  الطريلل  لالصلل
 (88:  4)ويكعن  ل  ةأل وري  ت فير المسمعلية و يان نيبيه ت  يح االخطاء . 

ا أفله سملق ةيل  1990 إبراهيم كرم وعبد الحميد مطر وتتف  هكه النتيمة جم جا أوار اليه
النةاا الر اب  أن يبيغ ةأل االف رافا  بسرةة وف  الع لت المناألق  وةلفا ت ل ف ااخطلاء واالتملاه 

 ( .78:  1اإصالح وجوالمة المىاكل ) إل 
( فل  ان الر ابلة 3ا )2005 ثروت محمد عبـد هللا ابـو السـبح وتتف  تي  النتادج جم دراأة

التهفا ال  ت  يح االخطاء وافما تهفا ال  ت  فها   وةفا اأتقفاا اأيعب التفتلي  المفلاج ء 
 .ب عرة جستمرة

 بدولـة الكويـتداء الرقـابى باألنديـة الرياضـية األما واقـع  "  ادلالتساؤ  الوهكا سم ق ةأل 
 . " ؟ بدولة الكويتاألندية الرياضية بتشخيص المشكالت  وذلك من خالل

 

 ات حمور اهداف العملية الرقابية افراد عينة البحث لعبارنتائج استجابات  عرض -5
 (13جدول )

 فراد الستجابات ا وترتيب العبارات 2كاالتكرار والنسبة المئوية وقيمة 
 104عينة البحث لعبارات محور اهداف العملية الرقابية        ن=                       

مس سل 
 بارات 
 المحور

الوزن  ال ال  حد ما نعم
 النسب 

 2قيمة كا
 ٪نسبة  تكرار ٪ نسبة تكرار ٪نسبة  تكرار الترتيب المحسوبة

64 43 41.35 59 56.73 2 1.92 249 49.86* 13 
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65 56 53.85 47 45.19 1 0.96 263 50.22* 4 

66 60 57.69 41 39.42 3 2.88 265 48.60* 2 

67 65 62.50 37 35.58 2 1.92 271 57.48* 1 

68 57 54.81 44 42.31 3 2.88 262 45.83* 5 

69 42 40.38 58 55.77 4 3.85 246 44.39* 17 

70 52 50.00 51 49.04 1 0.96 259 49.07* 6 

71 41 39.42 62 59.62 1 0.96 248 55.41* 14 

72 36 34.62 66 63.46 2 1.92 242 59.15* 18 

73 35 33.65 65 62.50 4 3.85 239 53.67* 19 

74 41 39.42 61 58.65 2 1.92 247 51.94* 15 

75 46 44.23 55 52.88 3 2.88 251 44.57* 12 

76 51 49.04 51 49.04 2 1.92 257 46.18* 8 

77 49 47.12 51 49.04 4 3.85 253 40.76* 11 

78 51 49.04 50 48.08 3 2.88 256 43.41* 9 

79 58 55.77 44 42.31 2 1.92 264 49.00* 3 

 م6 *40.52 259 4.81 5 41.35 43 53.85 56 80

 م9 *37.00 256 5.77 6 42.31 44 51.92 54 81

 م15 *23.68 247 11.54 12 39.42 41 49.04 51 82

 5.99( =  0.05،  2عند )  2مة كاقي
افلللراد ة نلللة الب لللث لابلللارا  الم سلللع ة الألللتمابا   2( أن قيملللة نلللا13يت لللح جلللأل جلللفو  )
 . 0.05جميوها دالة إن اديا ةنف جستعط جونعية  ج عر اهفاا الوميية الر ابية

افلراد ة نلة الب لث لابلارا  ج لعر اهلفاا أتمابا  أن ا( 13)ر   مفو  فتادج اليت ح جأل 
بلل أل جلا و نسلبة جمعيلة تتلراوح ( 65   35) فول  ( جلا بل أل ) لف تلراوح التكلرار لإلجابلة  لومييلة الر ابيلةا
و نسلبة جمعيلة ( 66   37)إلل  نلف جلا( جلا بل أل )تراوح التكرار لإلجابلة وي ,(62.50%  % 33.65)

و نسللبة ( 12   1) ال ( جلا بل أل )تلراوح التكلرار لإلجابلة وي , (%63.46  %35.58بل أل )جلا تتلراوح 
,  23.68بلل أل )جللا الم سللع ة تتللراوح  2وأن قيمللة نللا ,(%11.54  % 0.96بلل أل )جللا جمعيللة تتللراوح 

ن للث جللاء  لمميللم  بللارا  الم للعر  فللروا  ا  داللللة إن للادية فلل  االأللتمابة    وهلل  (59.15
  ونافلللت أةيللل   (0.05المفوليلللة ةنلللف جسلللتعط جونعيلللة ) 2الم سلللع ة أكبلللر جلللأل قيملللة نلللا 2قيملللة نلللا

جم بفاسلة التنف لك  بفولة الكعيتااففسة الرياضية ان الر ابة تبفا ب جا  تكراراد لإلجابة ) فو  ( ه الفر 
ااففسللة الرياضللية بوتتوللاون اليمنللة االوليمبيللة فلل  ت فيللف أهللفاا الر ابللة   الفويلل  ليومييللا  االداريللة 

فلل  التوللرا ةيلل  جللفط  تسللاةف بفولللة الكعيللتااففسللة الرياضللية وان الر ابللة داخللل    بفولللة الكعيللت
ااففسللة بتتوللاون فلل  ت فيللف أهللفاا الر ابللة  والرياضللة الت للفا فلل  االداء   وان اله مللة الواجللة ليىللباب

ااففسلللة ب  وان الر ابلللة ةيللل  جسلللتعط اداء الولللاجي أل تهلللفا الللل  النهلللعض  بفوللللة الكعيلللتالرياضلللية 
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 بفولللة الكعيللتألففسللة الرياضللية لاليللة   والتاكللف جللأل  افعفيللة اففللاا المللعارد الم بفولللة الكعيللتالرياضللية 
سوللف جللأل المهللاا االأاأللية لير ابللة   نمللا تسللاةف الر ابللة ةيلل  التاكللف جللأل ان االةمللا  االداريللة تللؤدط 

 ةي  العجه االكمل . 
ويوزط البانلث  لل  الل  ان الر ابلة ةمييلة جسلتمرة ابتلفاء جلأل التقطليط نتل  ةمييلة التنف لك 

اللل  ان الفللرد س للعا بللاداء الومللل المطيللعب جنلله   نمللا ان الر ابللة  وافمللاز االةمللا    و التللال  تللؤدط
تسلله  فلل  رفللم جسللتعط المهللارا  االداريللة لالفللراد   وافهللا تسللاةف فلل  التوللرا ةيلل  جللفط الت للفا فلل  

 االداء وان الر ابة ةي  جستعط االفراد ضرورة لينهعض باله ما  الرياضية .
سكلللعن بو لللفا ةلللأل التنف لللك   وللللي  جهمتللله ان  ن جميللل  ادارة اله ملللة الرياضلللية ال سمكلللأل انإ

يتقك ال رارا  ف ط   ولكأل يفخل فل  صلمي  اخت اصلاته جتابولة تنف لك ال لرارا  التل  يتقلكها ويتاكلف 
 درويــ الــدين كمــال (   وجللم جللا أوللار إليلله 86:  4جللأل ان التنف للك سسلل ر وف للا ليقطللة المعضللعةة )

 -ت فيلف المولاي ر أو الم لايي  الر ابيلة  -وهل ةي  أن الر ابة تمر بلثالث جرانلل  م1993وأخرون 
جورفلللة االف رافلللا  أو االختالفلللا  بللل أل جلللا تللل  و للل أل جلللا أريلللف إتماجللله والكىلللف ةلللأل  -قيلللاس ااداء 

 (.67:  10أأباب تي  االف رافا  والومل ةي  ت  ي ها )

( فللل  ان 3ا )2005 ثـــروت محمــد عبـــد هللا ابـــو الســبح وتقتيللف تيلل  النتلللادج جللم دراأللة
ابللة التهللفا اللل  ت لل يح االخطللاء وافمللا تهللفا اللل  ت لل فها   وةللفا األلتقفاا األليعب التفتللي  الر 

 المفاج ء ب عرة جستمرة.
 بدولـة الكويـتاألداء الرقـابى باألنديـة الرياضـية ما واقـع  "  ادلالتساؤ  الوهكا سم ق ةأل 

 . " ؟ بدولة الكويتاألندية الرياضية أهداف الرقابة االدارية على  وذلك من خالل
 ستخالصات والتوصيات اإل

 ستخالصات اإلاوال : 
فلل  ضللعء النتللادج التلل  تلل  التعصللل ال هللا وفلل  نللفود ة نللة الفراأللة   وادوا  جمللم البيافللا  
المستقفجة وف  ضعء اهفاا الب ث وجأل خلال  المراجولة التل   لاا بهلا البانلث ليفراألا  والب لعث 

مللا ييلل  اهلل  اإأتقالصللا  التلل  خي للت ال هللا التلل  أجريللت فلل  هللكا الممللا    سوللرض البانللث في
 الفراأة:

  بفولة الكعيتبااففسة الرياضية تعجف جواي ر ر ابية. 
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  سىمم الواجي أل ةي  ت س أل اداده . بفولة الكعيتبااففسة الرياضية قياس االداء 
  واضلل ة بفرجلة نافيللة تمكننللا جلأل قيللاس جسللتعط االداء  بفوللة الكعيللتااففسللة الرياضللية اهلفاا  

سسلللله  فلللل  ت   لللل   بفولللللة الكعيللللتبااففسللللة الرياضللللية وان تنللللع  وأللللادل القيللللاس لمسللللتعط االداء 
 االهفاا.

  انلللف العألللادل الهاجلللة ليتولللرا ةيللل  ف لللاى ال لللعة  بفوللللة الكعيلللتبااففسلللة الرياضلللية قيلللاس االداء
 وال وف لمهاا االت اد.

  ة ةي  المماية الومعجية .التوتمف ب عرة اأاأي النادطفاةيية الر ابة ةي  االفىطة داخل 
  يؤدط ال  زيادة المىكال . بفولة الكعيتبااففسة الرياضية ضوف الفور الر اب  لالدارة 
   س وف الوميية الر ابية. بفولة الكعيتبااففسة الرياضية ت ارب االخت اصا  والمسمعليا 
  لت ل يح  بفوللة الكعيلتضلية ااففسلة الرياالر ابة الفعرية المفاجمة انف اهل  األال ق الر ابلة داخلل

 االف رافا .
  يؤدط لي  ع  ةي  ت ارير وا اية. بفولة الكعيتد ة تنف ك الوميية الر ابية بااففسة الرياضية 
  جم بفاسة التنف ك الفوي  ليومييا  االدارية. بفولة الكعيتالر ابة تبفأ بااففسة الرياضية 
  ةي  تنف ك القطط با ل االجكافا . بفولة الكعيتتساةف الر ابة بااففسة الرياضية 
 وان   تهفا الوميية الر ابية ال  التاكف جأل ان االةما  تس ر ف  اتماه ت   ل  االهلفاا الم لفدة

 .بفولة الكعيتتكىف الر ابة ةأل الموع ا  الت  توترض أ ر الومل داخل ااففسة الرياضية 
 ثانيا : التوصيات 

 ي ت  التعصل إل ها يعصي البانث بما ييي:أتقالصا  التفي ضعء فتادج الب ث واإ
بمولاي ر ر ابيلة جسلت فثة جلأل ه ملا  اخلرط لرفلم نفلاءة  بفوللة الكعيلتااففسة الرياضية اأترواد  -1

 االداء .
 بمستعط اداده . بفولة الكعيتااففسة الرياضية بت فس  ت رير لكل جسمع   -2
يلللادة فاةييلللة الر ابلللة ةيللل  االفىلللطة داخلللل االةتملللاد ب لللعرة اأاألللية ةيللل  الممايلللة الومعجيلللة لز  -3

 . نادطال
 .بفولة الكعيتااففسة الرياضية تفو ل الفور الر اب  ليمماية الومعجية ةي  جمي  ادارة  -4
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إجلللراء ب لللعث جسلللت بيية توملللل ةيللل  وضلللم نيلللع  لموالملللة السللليبيا  التللل  ظهلللر  جلللأل خلللال   -5
 اأتمابا  الو نة   ف الب ث .

تلللعف ر المويعجلللا  للللفط اة لللاء الممايلللة الومعجيلللة تملللاا بضألللال ق االت لللا  لجراةلللاة زيلللادة االه -6
 .بفولة الكعيتااففسة الرياضية ب

بفولللللة ااففسللللة الرياضللللية بلزيللللادة نفللللاءة ال للللادمعن ةيلللل  الومييللللة الر ابيللللة ا اجللللة دورا  تفريبيللللة  -7
 .الكعيت

بىلكل ال س لفث ت لارب فل   تبفولة الكعيلااففسة الرياضية بت فيف العصف العظيف  ليواجي أل  -8
 االخت اصا  والمسمعليا  لت عية الوميية الر ابية .

 .بفولة الكعيتااففسة الرياضية بة ف ورش ةمل لتعضيح السياأا  اليعادح المنةمة ليومل  -9
بفولللة ااففسللة الرياضللية ل  ادارة اة للف الي للاءا  الفوريللة الة للاء الممايللة الومعجيللة جللم جملل -10

  ىة اجعر تتوي  باتقا  ال رار ف ها .لمنا الكعيت
 قائمة املراجع

 أوال: املراجع العربية
إبررراهيم كرررم د عبررد الحميررد   .1

 م(1990) مطر
جوع لللا  ت   للل  أهلللفاا التر يلللة البففيلللة والرياضلللة ليه ملللا   :

الرياضللية بفولللة الكعيللت   المميللة الويميللة ليتر يللة الرياضللية 
ضللللية بنلللل أل يللللة الرياوالرياضللللة   الوللللفد السللللابم   نييللللة التر 

 .بال اهرة  جاجوة نيعان
برررادى اسررريان الدوسررررى د   .2

عبررررررردل عيرررررررد ال صررررررراب 

 (م2007)

 االدارة ف  المما  الرياض    ورنة دار الوي    الكعيت. :

ثررروت محمرررد عبرررد ل ابرررو   .3

 (م2005السبح)
ت لللللعي  أألللللال ق الر ابلللللة داخلللللل ااففسلللللة الرياضلللللية   رألللللالة  :

 ية الرياضية , جاجوة ونطا.جاجست ر   نيية التر 
الررررريم المنيررررررىد عصرررررام   .4

 (م1991بدوى)
 االدارة ف  الم فان الرياض   المكتبة االكادسمية  ال اهرة. :

انفرررررى محمرررررود سرررررليمان   .5

 (م1994واخرون)
 اصع  االدارة   نيية التمارة   جاجوة الز ازي . :

عمررررررررو  نرررررررايم د علرررررررى   .6

 (م1998الشرقاوى)
"االألللللل  واالصللللللع  الويميللللللة"   دار  تنةللللللي  ادارة االةمللللللا  :

 النه ة ليطباةة والنىر   ال اهرة .
ن  بلللة خلللرادط ر ابيلللة لت  لللي  جسلللتعط ااداء اإدارط بااففسلللة  :عمرررررررو مصررررررطفى كامررررررل   .7
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الرياضية الم رية   الممية الويمية   نيية التر ية الرياضية  (م2008الشتيحى)
   جاجوة أأ عى .

كمرررال درويرررش د اسرررماعيل   .8

 (م2005د عثمان)اام
  دار السللللللوادة  2التنةيمللللللا  فلللللل  الممللللللا  الرياضلللللل    ى :

 ليطباةة   ال اهرة .
كمرررررال درويرررررشد أ ررررررف   .9

 (م2000)عبدالمعز
 .  اهيية  جكتبة ااصف اء  ال اهرةالمنةما  الرياضية ا :

كمرررررال درويرررررش د محمرررررد   .10

الحمررررررررررراامى د سرررررررررررهير 

 (م1993المهندس)

التطبي للا  "   اله مللة الم للرية  اإدارة الرياضللية " ااألل    :
 الواجة ليكتاب   ال اهرة .

مفتررررررررررررررررررى إبررررررررررررررررررراهيم   .11

 (م1999اماد)
 تطبي ا  اإدارة الرياضية   جرنز الكتاب لينىر   ال اهرة .    :

نبيرررررل الحسرررررينى النجرررررار د   .12

 (م2007ناجى خشبة)
اإدارة المت فجلللة " أف لللل الممارألللا  "   المكتبلللة الو لللرية  :

   المن عرة . لينىر والتعزيم
نهررررررررى سررررررررليمان أامررررررررد   .13

 (م2010القليوبى)
فملللا ج ج ترنلللة لقلللرادط ر ابيلللة جلللأل جنةلللعر الملللعدة الىلللاجية  :

بلللبوض اإت لللادا  الرياضلللية  رألللالة دنتلللعراه جنىلللعرة  نييلللة 
 التر ية الرياضية  جاجوة ونطا .

 ثانيا : املراجع األجنبية
14.  Hart Gordon MR 

(1994) 
: 

Strategies and methods of effective 
supervision , ERIC , digest. 

 


