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الملخص:
هدد

البحد

توجيددا األدا

البح

إلد معرةددة السدلو التنظيمددي للعداملي باألنديددة الرياةددية ةدي محاةظددة جددو أهددا العنا در المددفيرو ةددي
العالقددة بددي توجيددا األدا

سددلو التنظيمددي للعدداملي  ،اسددتمد البحد

المددن ا الو د ي ،كددان مجتمد

م األعضا ةي مجالس إدارو األنديدة الرياةدية العاملدة بمحاةظدة جددو ،بعيندة قوام دا ( )60مد العداملي ةدي

ن ددادال ااتح دداد ن ددادال ج دددو ،تو د د البحد د

تالةي ددا ،كم ددا ت ددتا اإلدارو بمس ددتو الع دداملي

إلد د إن هن ددا اهتم ددا مد د إدارو األندي ددة الرياة ددية بتص ددحي األخط ددا
رة د ك ددا ت ا ،تس ددتمد األندي ددة الرياة ددية س ددا

اتص دداا

حديث ددة

متطورو تساعد ةي سرعة إنجاز األعمال ،تتمت ب يك تنظيمي جيدد يسداعدها علد تحقيد أهدداة ا ،باإلةداةة إل د

أن أسددلوا القي ددادو المس ددتمد يس دداعدها عل د التقددد الرق ددي ،بين ددل النت ددا ا ج ددود عالقددة إيجابي ددة قوي ددة ب ددي عنا ددر

السددلو التنظيمددي توجيددا األدا للعدداملي ةددي اانديددة الرياةددية ،ممددا يدددل علد أنددا كلمددا تدواةر العوامد

البيئية المال مة المناسددبة داخد األنديدة الرياةدية كلمدا رةد كلدك مد مسدتو توجيدا األدا للعداملي  ،أ

الظددر

د البحد

بضددر رو اسددتمرار اإلدارو بااهتمددا التحسددي المسددتمر ألدا العدداملي لدددي ا مواكبددة التطددو ار ةددي عددالا التكنولوجيددا
تحسي ااتصاا

بما يت

م أهدا

األندية الرياةية ،أهميدة إشد ار العداملي ةدي

دناعة اتمداك القدرار باألنديدة

الرياةية.
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 األندية الرياةية-  السلو التنظيمي-  توجيا اادا: الكلمات المفتاحية

The Relationship between Performance Orientation and Organizational Behavior
among Employees of Saudi Sports Clubs
Abdullah Sultan Al-Boqami
King Abdulaziz University
Abstract
The study aimed to know the organizational behavior of the employees in the sports
clubs in Jeddah and the most important factors affecting the performance guidance and
the relationship between directing the performance and the organizational behavior of
the employees. The study used the descriptive method. The study society was a member
of the boards of sports clubs operating in Jeddah, with a sample of (60) of the employees
of A LITTIHAD club and JEDDAH club, and the study found that there is an interest
from the management of sports clubs to correct and avoidance errors, and management
is concerned with the level of employees and raise their efficiency, and sports clubs use
modern and recent communications tools that helps in the speed of completion of
business, and has a good organizational structure to help them achieve their goals, in
addition to the style of leadership used to help them to progress and advancement. The
results show that there is a strong positive relationship between the elements of
organizational behavior and performance guidance for employees in sports clubs. This
indicates that whenever the factors and environmental conditions are appropriate and
appropriate within the sports clubs, the higher the level of directing the performance of
the staff. The study recommended that the administration should continue to pay
attention to the continuous improvement of the performance of its employees, keep
abreast of developments in the world of technology and improve communications in line
with the objectives of the Sports clubs, and the importance of involving decision makers
in sports clubs.
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المقدمة :
تمث األندية الرياةية إحد قطاعا
ت ددداعيا

ة ددر ار

العم داخ المجال الرياةي تعا ره بطبيعة الحال موجدا

األح ددداة المعا درو ،أيض دات لم ددا ل ددا م د اختصا ددا

مس ددئوليا

زاد

التقدد

م د أهميت ددا أك ددد

مشاركت ا ةي تطوير األلعاا الممتل دة مد كاةدة الجواندا سدوا األخالقيدة أ القانونيدة أ ال نيدة أيضدات مدا تمنحدا مد
اختصا ا

مسئوليا

جديدو للعالمي

القدا مي علد إدارت دا ممدا ةد علد عداتق ا مسدئولية اتمداك قد ار ار هامدة

قد تفير ةي الرياةة السعودية (الغصاا.)2003 ،
تنا لنددا لعنا ددر السددلو التنظيمددي

عالقت مددا بتوجيددا األدا داخد المنظمددا

الرياةددية مد الموةددوعا

اهتماما مناسبي ة المجال الرياةي خا ة ةيما يتعل باألدا اإلدارال داخ األنديدة

ال امة إا أن ا لا تأخذ حي اتز

الرياةية بالمملكة العربية السعودية ،

التي تعد مد أحدد أهدا المفسسدا

الرياةدية ،

هدذا مدا حا لدل هدذه البحد

التعرض لا (متولي.)2014 ،
ةيوجدد بعددل العدداملي باألنديدة الددذي ا يشددعر ا بالرةددا الدوةي ي كلددك لعدددو أسددباا لعد مد أهم ددا ةددغو
العم د  ،تعددد ةدداهرو ةددغو العم د التنظيميددة م د أهددا المعوقددا
تسبا ل ا شعو ار بالضي

التددي تحدديي بالمش درةي اإلداريددي ةددي بيئددة العم د

التوتر (عبدالعظيا. )2004 ،
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لذلك جد الباح

أنا لم الضر رال ااهتما الجاد بالسدلو التنظيمدي ةدي األنديدة الرياةدية ت سديره التنبدف

با توجي ا نحو األدا م أجد تحقيد أهددا

تلدك األنديدة بك دا و ةعاليدة ،عليدا ةدحن رةد

تحسدي مسدتو التوجدا

نحددو األدا قددد يكددون مد بددي أهددا ركددا ز اإلنجدداز الن ددا ي لالسددتمدا ااقتصددادال األمثد لمدوارد األنديددة ةددي المنشد
الرياةية.
مشكلة البحث:
السابقة أكتشف الباح

بالرجوع ال األدبيا

مشكال

تتعل بانم داض مسدتو توجدا األدا ةدي المفسسدا

الحكومي ددة كم ددا ة ددي د ارس ددة المص ددا نة ( ،)2012ا يوج ددد ب دراما زمني ددة مح ددددو لتق ددويا مس ددتو األدا داخ د اإلدا ار
الممتل ة ،كما ةي دراسة (شكرال ،)2005،بعد مراجعة اادبيا

السدابقة أكتشدف الباحد

عالقتا بالسلو التنظيمي– حسا علا الباح

 ،-لذلك يسع الباح

بي توجيا األدا

ةعف توجا العاملي نحو األدا

للوقدو

علد درجدة قدوو أ

عالقة كلك بالسلو التنظيمي السا د ةي األندية الرياةية.

استنادات إل ما سب ةحن هذا البح
األندية الرياةية نحو األدا

قلدة الد ارسدا

التدي جمعدل

يسعي لإلجابة علد السدفال التدالي :مدا هدو مسدتو توجيدا العداملي ةدي

عالقتا بالسلو التنظيمي؟

أهمية البحث:
ترج أهمية البح

ةي كونا مفش اتر لقياس العالقة بي توجيا األدا

السلو التنظيمي باألندية الرياةية يمك

توةي كلك م خالل:
 .1دعا العالقة بي العاملي

اادارو.

.2ةر رو تواةر ر ح القيا التنظيمية داخ ااندية الرياةية.
.3إبراز أهمية اانتما الوةي ي ةي إدارو األندية الرياةية.
 .4إبراز أهمية الرةا الوةي ي ةي التحسي
 .5تأكيد أهمية توجيا األدا

التطوير داخ األندية تحقي السلو التنظيمي.

د رها ةي دعا سلوكيا

التنظيمية ةي األندية.

 .6توجيا نظر المسف لي نحو العدالة التنظيمية بأسلوا يدعا ااستقرار لألندية يحق ااهدا

المنشودو.
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أهداف البحث:
هذا البح

يد
.1

إل تحقي التالي:

معرةد ددة تد ددأيير السد ددلوكيا

التنظيميد دة

الشمصد ددية علد د ند ددوع القيد ددادو مسد ددتو أدا القد ددادو باألنديد ددة

الرياةية بالمملكة العربية السعودية.
التعر إل أها العنا ر المفيرو ةي توجيا األدا لد عينة البح .

.2

التعر عل العالقة بي توجيا اادا

.3

سلو التنظيمي للعاملي باألندية الرياةية بالمملكة العربية

السعودية.
تقد ددديا اقت ارحد ددا

.4

تو د دديا

الرياةي عل تحسي

تسد دداعد إدارو األنديد ددة الرياةد ددية جمي د د اإلدا ار العاملد ددة ةد ددي المجد ددال

رة مستو األدا للعاملي .

فرضيات البحث:
 .1توجد عالقة كا

دالة إحصا ية عند مستو دالة  ٠٥,٠بي نمدي القيدادو توجيدا األدا للعداملي اإلداريدي

ةي ا.
 .2توجددد عالقددة كا

دالددة إحصددا ية عنددد مسددتو دالددة  ٠٥,٠بددي نمددي ااتصددال المتبد ةددي األنديددة الرياةددية

توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا.
 .3توجد عالقة كا

دالة إحصا ية عند مستو دالة  ٠٥,٠بي ال يك التنظيمي ةي األندية الرياةية توجيا

األدا للعاملي اإلداريي ةي ا..
 .4توجد عالقة كا

دالة إحصا ية عند مستو دالة  ٠٥,٠بي مد مشاركة العاملي

توجيا األدا للعاملي

اإلداريي ةي ا..
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دالة إحصا ية عند مستو دالة  ٠٥,٠بي التكنولوجيا المستمدمة توجيا األدا للعاملي

 .5توجد عالقة كا
اإلداريي ةي ا.
مصطلحات البحث:

السددلو التنظيمددي :هد ددو تحددر المنظمددة تجدداه اإلنجدداز ةددي جمي د األنشددطة عل د أسدداس أنددا يعكد ددس التنظدديا الكل د
السلو الجماعي لإلدا ار
توجيا األدا  :يشير الباح

األقسا السلو ال ردال (عبدالعظيا.)2004 ،
إل توجا العاملي نحو األدا  :بأنا حرص العاملي عل إنجاز م دا

احت ار  ،سعي ا للحصول عل معلوما

ةدا ا بم نيدة

راجعة ع أدا ا تطوير قدرات ا م ارات ا.

حدود البحث
حد د بشرية :يطب البح

عل كال م :

−

عينة م مجلس إدارو ك نادال.

−

عينة م أعضا الج از اإلدارال لك نادال.

−

عينة م أعضا الج از ال ني لك نادال.

حد د مكانية :يطبد البحد

علد األنديدة الرياةدية بمحاةظدة جددو ،

قد اختيدار الباحد

علد ندادال ااتحداد ندادال

جدو.
حد د زمنية :يجر البح

خالل عا 1440هد.

االطار النظري والدراسات السابقة
إن المنظمدا

لتدفدال د رهددا بالصدورو المطلوبددة علد الوجددا األكمد ابدد أن يكدون منسدوبوها علد قددر كبيدر

م المسئولية التي تجع السلو مرتبا ،منتظما لتحم المسئولية التي أ جبت ا السلطة ،التدي هدي حد نالدا اإلنسدان
بحكا الوةي ة ةي المفسسة المعينة( .عبدال ادال)2010 ،
40
Journal of Development & Research for Sport Science Activities (JDRSSA) ISSUE (1) June 2020
ISSN 2414-6900
http://dx.doi.org/10.31377/jdrssa.v6i1.666
© 2020 the Authors. Production and hosting by Avicenna FZ LLC. on behalf of JDRSSA –United Arab Emirates. This is an
open-access article under the CC BY-NC license

مفهوم السلوك التنظيمي:
لتأكي ددد

ددحة د ارس ددة الس ددلو التنظيم ددي تكامل ددا داخ د المفسس ددةب اب ددد م د تن ددا ل المس ددتويا

الممتل ددة ة ددي

المفسسةب هي مستو ال رد ،مستو الجماعة ،مستو التنظيا الرسمي ،كذلك معرةة أير ك عل اآلخر ،معرةة
أيدر سددلو ال درد علد المنظمددة ،كدذلك أيددر سدلو الجماعددة علد ال درد ،كمددا يجدا أن يعددر أيددر التنظديا السددا د ةددي
المفسسة ةوابطا عل ال رد عل الجماعة .مما يجا الوقو
ةحن السلو التنظيمي يتعل بد ارسدة سدلو  ،اتجاهدا
مواردها البشرية الماديةب مما يفير عل أهدا

عنده معرةتا ،أير البيئة المارجية عل المنظمةب

العداملي  ،أدا دا ،كدذلك تدأيي ار البيئدة علد المنظمدة ،علد

المنظمة (عبدال ادال ،2010 ،ص.)39

من اإلشارات أعاله يمكن استخالص اآلتي:
إن السلو التنظيمي هو دراسة سلو األةراد داخ المنظمة.
إن السلو التنظيمي هو ت اع بي علمي :الن س ،ااجتماع م علو أخر  ،مث  :اإلدارو ،ااقتصاد ،السياسة.
ولعل الباحث يهدف من دراسة السلوك التنظيمي إلى اآلتي:
التعر عل مسببا
التنبف بالسلو

السلو التنظيمي اإليجابي السلبي العوام المحركة لذلك.

كلك م خالل معرةة أسباا السلو التنظيمي.

دراسة السلو التنظيمي داخ المنظمةب ابد أن تشم ال رد الجماعة ،التنظيا داخ المنظمة.
ك هذا يتوقف عل سلو ال رد ،الذال يفير ةي المنظمة إيجابا سلبا ،حسا سلو ال رد الجماعة.
أنواع السلوك التنظيمي:
هنا نوعي م السلوكيا

التنظيميدة الصدادرو مد قبد األةدراد من دا اإليجابيدة من دا السدلبية علد المنظمدة

أن تعمد د جاه دددو باتج دداه تعزي ددز ت دددعيا األ لد د من ددا الح ددد مد د الثاني ددة ب ددد

تحقيد د الوةد د األةضد د ل ددا حالي ددا

مستقبليا.
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تعتمددد عمليددا

التعزيددز حسددا (الم دددال آخددر ن )2015 ،أنددا هنددا نددوعي مد السددلوكيا

مث  :زيادو اإلنتاجية ،تنمية الم ا ار  ،الرةا الوةي ي ،األدا العالي ،التصرةا

هددي اإليجابيددة

األخالقية ،اإلبداع ،تطور المنظمة،

السلو المدني.
السلوكيا

السلبية مث  :زيادو معدل د ران العم  ،عد الرةدا ،انم داض اإلنتاجيدة ،الصدراعا  ،التصدرةا

الالأخالقية.
عالقة السلوك التنظيمي بتوجيه األداء
يقددو التسلسد اإلدارال ألال مفسسددة علد أسدداس تبددادل العالقددا

بددي الروسددا

المرو سددي

إل قاعدتاب م هذا الم و ةحن كام ال ر التنظيمي يمث تسلسال إداريا م العالقا

تدددرج ا مد قمددة التنظدديا
التصاعدية التنازلية تجمد

بي عنا ر السلطة ،المسئولية ،المحاسبة اإلدارية (عبدال ادال.)2010 ،
ةتوجيددا األدا يتددأير بال يكد الددوةي ي ،السددلو التنظيمددي اإلدارال داخد المفسسددة ،تأكيددد تأديدة الوةددا ف ،يعتمددد
توجيا األدا عل السلطة اإلدارية ة م ا لد رها ،كما يعتمد -أيضا -عل الدلي التنظيمي ،اإلغنا الوةي ي.
السلطة اإلدارية :هي الح المكتسا الذال تمنحا الوةي ة لشاغل ا ،أ القدوو التدي تعطد للموةدف إل ددار األ امدر
إل مرو سيا توجي ا إل أدا األعمال المطلوبة من ا.
الددددليل التنظيمد دي :ه ددو المريط ددة التنظيمي ددة :يتمي ددز بالش ددمول الت ص ددي
السلطا  ،المسئوليا  ،الواجبا

المحددو لك منصا إدارال ،العالقا

يحت ددوال علد د معلوم ددا

بي اإلدا ار الر يسة ةي المفسسة.

اإلغناء الوظيفي :هو أحدد أسداليا تصدميا الوةي دة ((الوةدا ف)) :بمعند تصدميا الوةي دة بحيد
عنا ر الحرية ،المسئولية ،ااستقاللب بحي
إل إش ار

عد د الوة ددا ف،
تحمد ةدي يناياهدا

يتاح للموةف أدا عملا اتماك الق ار ار التي ةدي مسدتواه د ن حاجدة

أ رقابة مركزية إا رقابة المول تعال

كاتا.

عناصر السلوك التنظيمي:
أعتمد الباح

ةي بنا بحثا عل عنا ر السلو التنظيمي التالية:
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 .1الهيكدددل التنظيمد دي  :ه ددو عب ددارو عد د البن ددا أ الش ددك ال ددذال يح دددد التركي ددا ال ددداخلي للعالق ددا
المنظمة ،ة و يوة التقسيما
يتطلبا تحقي أهدا

أ الوحدا

الس ددا دو ة ددي

الر يسة ال رعية التي تضطل بممتلف األعمال األنشطة التي

المنظمة (حمود :٢٠٠٢ ،ص.)١٦٩٩

 .2نمط القيادة :إن النمي القيادال المتب ةي المنظمة م العنا در األساسدية لنجداح اإلدارو ةاعليت ا.
إك إن القيادو أنماط ا كا
أهدا

أير كبير ةي حركية الجماعة نشا المنظمة ةي خلد الت اع د اإلنسداني الدالز لتحقيد

ال رد المنظمة عل حد سوا (حمود :٢٠٠٢ ،ص.)١٧٠

- ٣نمدط االتصدداالت  :تلعدا ااتصداا

د ار هامددا داخد المنظمدا  ،يمكد تشدبي ا بالددد الددذال يجدرال ةدي عددر

اإلنسان ،يحم الغذا إل كاةدة أجد از الجددسا ،ةددحن ااتددصاا
انسياا العم داخ المنظما  ،ترت

عل تدة

بالنددسبة للمنظمدا

تلعدا د ار هامدا ةدي المحاةظدة

ك ا و العم كلما كاندل هندا أنظمددة جيدددو لالتددصاا  ،كانددل

ك دا و المدديري عاليدة ةدي ااتصاا ( .ماهر:٢٠٠٥ ،ص)٣٤٠
- ٤المشاركة في اتخدا القد اررات :جدد

اإلدارو ةدي المنظمدا

ن الق ارر م توسي دا رو المشاركي كلما أمك

الحديثدة أن هندا ةدر رو لألخدذ بمبددأ المشداركة ةدي

عد تركيز القرار ةي يد ةرد احد( .عيا رو ،حجازي :٢٠٠٦ ،

ص)٤٥٥
- ٥طبيعة العمل:
يقصد بطبيعة العم ما إكا كان ر تينيا تقليديا أ غير ر تيني يتضم التجديد اابتكار.
- ٦تكنولوجيا العمل :إننا نعيش ةي عالا أحديل ةيا التكنولوجيا يورو ا ينكرهدا أحدد ،ةقدد اقتحمدل التكنولوجيدا جميد
مجاا

الحياو الصناعية ،الزراعية ،التجارية ،الرياةية ،أ ب عالا اليو يمتلف ع عالا السنوا

الماةية.

مؤشرات توجه األندية الرياضية نحو األداء:
يشير الباح

إل األبعاد التالية كمفش ار لمد توجا ااندية الرياةية نحو األدا ( :خصا نة)2012،
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 −تقي دديا أدا الع دداملي  :م ددد اس ددتناد تقي دديا أدا الع دداملي ة ددي األندي ددة الرياة ددة إلدد أدا ددا ال عل ددي لم ددا
ة ددا ا ،م ددد اعتم دداد ه ددذا التقي دديا عل د مع دداير أس ددس موة ددوعية ،ك ددذلك ح ددرص الروس ددا عل د
استمدا الموة ي لطاقات ا الكاملة تقدير األدا الجيد.
 −ترقيددة العدداملي

نمددوها الددوةي ي :يشددير هددذا البعددد إلد مددد ارتبددا ترقيددة المددوة ي

تقدددم ا الددوةي ي

بأدا ا ال علي إنجازات ا.
 −تش دريعا

ل دوا

األنديددة الرياةددة :مددد دعددا تش دريعا

ل دوا

األنديددة الرياةددة لمبدداد

الك ددا و عنددد تعيددي المددوة ي  ،ةيمددا إكا كانددل هددذه التشدريعا

قدديا الجدددارو

تددفدال إلد تحقيد الك ددا و ةددي األدا

تساعد عل استمدا الموة ي ألقص طاقات ا لصال العم .
 −األدا اإلبداعي اابتكدارال :مدد تشدجي الروسدا

التشدريعا

التنظيميدة للسدلوكيا

األةكدار اإلبداعيدة

اابتكارية عند الموة ي  ،دارست ا بجدية تقديرها توةي ا مكاةأت ا.
 −توجددا العدداملي نحددو األدا  :يشددير هددذا البعددد إل د حددرص العدداملي عل د إنجدداز م ددا
احت ار  ،سعي ا للحصول عل معلوما

ةددا ا بم نيددة

راجعة ع أدا ا تطوير قدرات ا م ارات ا.

الدراسات السابقة
.1دراسة الخصاونة (:)2012
هدةل الدراسة تحديد مستو توجا الدو از ار

األج دزو الحكوميدة ااتحاديدة ةدي د لدة اإلمدا ار العربيدة المتحددو

نحو األدا  ،م خالل استطالع آ ار الموة ي الحكوميي ااتحاديي المشاركي ةدي عددد مد البدراما التدريبيدة التدي
عقدددها مع ددد التنميددة اإلداريددة خددالل عددا  ، 2007أشددار نتددا ا البح د

إل د أن مسددتو توجددا الددو از ار

األج دزو

الحكوميددة نحددو األدا كددان متوسددي ،أن هنالددك تباينددا ةددي تقدددير المددوة ي لمسددتو توجددا األج دزو التددي ينتمددون إلي ددا
نحو األدا يعز إل المسم الوةي ي للوةي ة التي يشغل ا الموةف بتقدير أعلد ل دذا التوجدا نحدو األدا مد قبد
اإلدارو العليا (مد ار

مساعد مد ار ) ،مقارنة م اإلدارو التن يذية (روسا أقسا

 /أ موة ي تن يذيي ).

.2دراسة عبد العزيز الشرابي (2006م)
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ه ددد

الد د تقد ددويا العمد د اإلدارال بن ددادال الجد دديش المصد درالث ،قد ددد اتبد د الباحد د

األسلوا المسحي ،شملل عينة الدراسة عينة طبقية عمدية م بي القياديي
مد كد ةئددة لتكددون العينددة  30ةددرد ،اسددتمد الباحد

اإلداريي

المد ددن ا الو د د ي باسد ددتمدا
المدديري ال نيدي بواقد 10

اسددتمارو ااسددتبيان ،كانددل أهددا النتددا ا هددي التأكيددد علد أهميددة

در ا
اسددلوا القيددادو المتب د بنددادال الجدديش ممددا يددفير عل د تن يددذ األعمددال ،التأكيددد عل د ااسددتم اررية ةددي تن يددذ اإلجد ا
اإلدارية المبسطة أن تكون معلندة لجميد األج دزو اإلداريدة ،الحاجدة إلد

جدود ميزانيدة تقديريدة لكد نشدا علد حدده،

مراعاو عد ت ضدي نشدا علد اآلخدر ،ةدر رو أن يكدون ندادال الجديش ج داز مسدتق تمامدا أن ين صد عد ج داز
الرياةة.
 .3دراسة محمد علي شكري" ()2005
هدةل الدراسة إل قياس األدا لد اإلداريي ةي اتماك القرار باألندية الرياةية ،استمدا الباح

المن ا الو د ي،

بلددغ عدددد أة دراد العينددة ( )125عضددو مجلددس إدارو مددد ار عمددو األنديددة الرياةددية م د عدددد ( )14نددادال رياةددي،
المقابلددة الشمصددية ااسددتبيان تحلي د الويددا

اسددتمد الباح د

لجمد البيانددا  ،أسد ر النتددا ا أن مجلددس

كددأد ا

إدارو النادال ا يقو بوة السياسة العامة التي ينت ج ا النادال ،ا يوجد بالمطة برنداما زمندي لتقدويا مسدتو األدا
داخ د اإلدا ار الممتل ددة ،ا يتدداب مجلددس اإلدارو تص درةا

القددادو تجدداه العدداملي  ،عددد جددود معددايير علميددة دقيقددة

لتقويا القادو اإلداريي ةي اتماكها للقرار.
 .4دراسة خالد بن عبد هللا الحنيطة" (2003م)
است دة ل التعر عل ثالقيا التنظيمية السا دو لد العاملي ة المددما
بك ددا و األدا ث ،
لجم البيانا

،

قددد اسددتمد الباحد

المددن ا الو د ي  -الد ارسددا

الطبيدة بدو ازرو الددةاع

المسددحية ،

أس ر أها النتا ا أن القيا التنظيمية المطبقة داخ المدما

إيجابية بي القيا التنظيمية

المتغي ار الشمصية

الطيدران

عالقت دا

اسددتمد ااسددتبيان كددأداو ر يسددية

الطبية مرت عة ،

أن هندا عالقدة

الوةي ية.

التعليق على الدراسات السابقة
يتض م العرض الساب لما تا عرةا م نتا ا للدراسا

السابقة المذكورو ما يلي:
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ندرو الدراسا

األبحاة العلمية السابقة التي تنا لل عالقة توجيا األدا بالسلو التنظيمي ةي األندية الرياةية ةي

حد د ما اطل عليا الباح
ات ا الدراسا

السابقة عل

جا المصوص.

ةي البيئة العربية بوجا عا البيئة السعودية عل

جود عالقة ارتباطية دالة إحصا ية بي أبعاد السلو التنظيمي

أمك ااست ادو م العرض الساب للدراسا

السابقة ةي

ياغة ةر ض البح

التوجا نحو األدا .

مشكلتا ،كذلك ةي مناقشدة النتدا ا

ت سيرها.
منهجية البحث:
أن اختي ددار الم ددن ا المال دا لح د المش ددكلة يعتب ددر م د المط دوا
األساس اختار الباح

المن ا الو

الم م ددة الت ددي يترت ددا علي ددا نج دداح البح د

عل د ه ددذا

ي بأسلوا المس لح مشكلة البح .

عينة البحث:
يق ددو الباح د

باختي ددار عين ددة البح د

بالطريق ددة العش دوا ية م د خ ددالل الحص ددر الش ددام ألعض ددا مج ددالس إدارو األندي ددة

الرياةية العاملة بمحاةظة جدو  ،نظ اتر لمحد دية الوقل بعدل الصدعوبا
عشوا ية م العاملي ةي األندية الرياةدية بمحاةظدة جددو محد البحد
علد المعلومددا

الالزمددة إلجد ار هددذا البحد

اإلج ار يدة التدي تحدول د ن اختيدار عيندة

 ،ةقدد جدد الباحد

أندا مد الممكد الحصدول

مد خددالل توزيد اسددتبانة معدددو ألغدراض هددذا البحد

علد عينددة قوام ددا

() 60م العاملي ةي نادال ااتحداد ندادال جددو  ،ةدي الوقدل الدذال ا تعتبدر هدذه العيندة مد العيندا
العشوا ية بالمعن اإلحصا ي للكلمة ،ةحن الباح
يجع من ا عينة

الحة لجم المعلوما

ااحتماليدة

يعتقد بأن تنوع األندية التدي ينتمدي ل دا العداملي المشدار إلي دا آن دا

ل ذا البح .

المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
تا ت ريغ تحلي ااستبانة م خالل برناما  SPSSاإلحصا ي تا اسدتمدا ااختبدا ار اإلحصا ية التالية:
 .1النسا المئوية التك ار ار .
 .2معام ارتبا بيرسون لقياس

د ال ق ار .
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 .3معادلة سبيرمان ب ار ن للثبا .
.6

اختبار  tلمتوسي عينة احدوOne sample T test.

مناقشة نتائج البحث:
تدا اسدتمدا اختبدار  Tللعيندة الواحددو ) ( One Sample T testلتحليد ةق د ار ااسددتبانة  ،تكدون ال قدرو إيجابيدة
بمعند أن أةدراد العينددة يواةقدون علد محتواهدا إكا كاندل قيمددة  tالمحددسوبة اكبددر مد قيمدة  tالجد ليددة التدي تسددا ال
( 97.1أ مسددتو الدالددة اق د م د  ٠٥,٠الددوزن الن ددسبي اكب ددر م د  ،)% ٦٠تكددون ال ق درو سددلبية بمعن د أن أة دراد
العيندة ا يواةقدون علد محتواهدا إكا كانددل قيمدة  tالمحسدوبة أ دغر مد قيمدة tالجد ليدة التدي تسدا ال ( 97.1-أ
مستو الدالة اقد مد  ٠٥,٠الوزن النسبي اق م  ،)% ٦٠تكون آ ار العينة ةي ال قدرو محايددو إكا كددان مددستو
الدالة ل ا اكبر م .٠٥,٠
تحليل محاور البحث:
جد ل رقا ( )1تحلي محا ر البح
المحور

األ ل

المتوسي

اانح ار

الوزن

الحسابي

المعيارال

النسبي

قيمة t

مستو الدالة

القيادو

3.58

0.807

71.59

9.637

0.000

نمي ااتصال

3.79

0.588

75.84

18.060

0.000

ال يك التنظيمي

3.73

0.509

74.66

19.319

0.000

مد مشاركة العاملي

3.27

0.673

65.46

5.446

0.000

التكنولوجيا

4.14

0.504

82.85

30.401

0.000
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جمي ةق ار المحور
3.68

األ ل(السلو

73.63

0.483

0.000

18.944

التنظيمي)
الثاني

توجيا أدا العاملي

4.04

0.417

80.73

33.360

0.000

جمي المحا ر

3.76

0.444

75.23

23.003

0.000

تحليل فقرات (القيادة):
يتب ددي أن المتوس ددي الحس ددابي لجميد د ةقد د ار (القي ددادو) تس ددا ال ،٥٨,٣

الد ددوزن النس ددبي يس ددا ال  % ٥٩,٧١مس ددتو

الدالدة تسدا ال  ٠٠٠,٠ممدا يددل علد أن أسدلوا القيدادو ةددي الندادال يسداعد علد تقددم ا ،كمدا يوجدد يقدة تعدا ن بددي
القيادو الموة ي  ،أيضا توجدد بالنادال قيادو داعمة تشج المرو سي عل إبدا آ ار ا تقديا المقترحا
اقتراحا

تستجيا

المرو سي .

تحليل فقرات (نمط االتصال):
تا يتبي أن المتوسي الحسابي لجمي ةق ار (نمي ااتصال ) تسا ال ،٧٩,٣
مسددتو الدالددة تسددا ال  ٠٠٠,٠ممددا يدددل عل د أن نظ ددا
يساها ةي تحقي أهدا
ةي س ولة ااتصاا
المعلوما

اات ددصال باألنديددة الرياةددية مح د البح د

النادال ،أن األندية الرياةية مح البح

تستمد

ةي األندية الرياةية مح البح  ،يرج الباح

إنجداز األعمدال إلد

سدا

ااتدصاا

الدوزن النسبي يسا ال ،% ٨٤,٧٥
سدا

اتدصاا

جيددد حي د

إنددا

حديثة متطدورو تسداعد

هذه النتيجة إل السرعة ةي الحصدول علد

المستمدمة ةي المفسسا

التي طبقل علي ا الدراس.

تحليل فقرات الهيكل التنظيمي:
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يتب ددي أن المتوس ددي الحس ددابي لجميد د ةقد د ار (ال يكد د التنظيم ددي) تس ددا ال  ،٧٣,٣الد ددوزن النس ددبي يس ددا ال %٦٦,٧٤
مستو الدالدة تسدا ال  ٠٠٠,٠ممدا يددل علد أن هندا
التنظيمددي باألنديددة الرياةددية مح د البح د
التنظيمي لألندية الرياةية مح البح

مسدتو عددالي مد ااتصداا

ممددا يددفدال إل د سددرعة ةددي إنجدداز العم د
جيد م

التعدا ن بدي أجد از ال يكد

جددودو عاليددة  ،إل د أن ال يك د

ج ة نظدر أةدراد العيندة.

تحليل فقرات (مدى مشاركة العاملين):
يتبي أن المتوسي الحسابي لجمي ةق ار (مد مشاركة العاملي ) تسدا ال  ،٢٧,٣الدوزن النسدبي يسدا ال % ٤٦,٦٥
مس ددتو الدال ددة تس ددا ال  ٠٠٠,٠مم ددا ي دددل عل د
يشاركون إل حد ما ةي ة أهددا

حددا

ج ددود
العم

مس ددتو مناس ددا م د التع ددا ن ب ددي ال ددزمال  ،أن الع دداملي
ن الق ار ار التي تتعل بوحدا

العم  ،يعدز الباحد

هدذه

النتيجدة إلد المدستو العلمي المدمة التي يتمت ب ا أةراد العينة.
تحليل فقرات (التكنولوجيا):
يتبي أن المتوسي الحسابي لجمي ةق ار (التكنولوجيا) تدسا ال  ، ١٤,٤الدوزن النسدبي يسدا ال  ،% ٨٥,٨٢مسدتو
الدالددة تسددا ال  ٠٠٠,٠يدددل عل د أن األنديددة الرياةددية مح د البح د
المستمدمة باألندية الرياةية الكبر أد

إل سرعة ةي إنجاز العم

تح ددرص

علد د مواكبددة التطددو ار التكنولوجيددة

تحسي مستو جودو المددما .

تحليل فقرات توجيه األداء:
يتبددي أن المتوسددي الحسددابي لجمي د ةق د ار المحددور الثدداني ( :توجيددا األدا ) ت ددسا ال  ،٠٤,٤الددوزن النسددبي يسددا ال
 ،%٧٣,٨٠مسدتو الدالدة تسدا ال  ٠٠٠,٠ممدا يددل علد
للعدداملي لتحمد مسددف لية األعبددا اليوميددة للعمد

أن توجيدا األدا بشدك عدا جيدد ،حيد

أندا توجدد قددرو

تددوةر اإلدارو التدددريا المناسددا للعدداملي لتمكددن ا مد أدا أعمددال ا

بصددورو جيدددو ،كددذلك يحددرص العدداملي ةددي تحقي د أهدددا

النددادال ،لدددي ا القدددرو عل د التددأقلا م د الحدداا

الطار ددة،

إنجاز األعمدال المطلوبدة بوقل كاةي.
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مما يدل عل أن هنا أيدر للسلو التنظيمي عل توجيا األدا للعاملي ةي األندية الرياةية ةي جدو  ،أن السلو
التنظيمي المتددوةر ةدي األنديدة الرياةدية محد البحد
توجيا األدا

مال دا جيدد ،تفكدد هدذه النتيجدة علد

جدود عالقدة طرديدة بدي

عنا ر السلو التنظيمي.

اختبار فرضيات البحث:

الفرضية األولى :توجد عالقة كا
اإلداريي ةي ا.

دالة إحصا ية عند مستو دالة  ٠,٠٥بدي نمددي القيددادو توجيدا األدا للعداملي
جد ل رقا ()2

معام اارتبا بي نمي القيادو مستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا
المحور

نمي القيادو

اإلحصا ا

مستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا

معام اارتبا

0.387

مستو الدالة

0.000

حجا العينة

180

قيمة  rالمحسوبة عند درجة حرية "  " ١٧٨مستو دالة" " ٠,٠٥يسا ال ٠,١٤٧

تا استمدا اختبار بيرسون إليجاد العالقة بي نمي القيادو مدستو توجيا األدا للعداملي اإلداريي ةي ا عند مسدتو

دالة  =α 05.0النتدا ا مبيندة ةدي جدد ل رقدا  8الدذال يبدي أن قيمدة مسدتو الدالدة تسدا ال  ٠٠٠,٠هدي اقد مد

 ، ٠٥,٠كما أن قيمدة rالمحدسوبة تدسا ال ٣٨٧,٠هي اكبر م قيمة  rالجد لية التي تسا ال  ،١٤٧,٠مما يدل عل
جود عالقة كا

دالة إحصا ية عندد مسدتو  =α 05.0بدي نمدي القيدادو مددستو توجيدا األدا للعدداملي اإلداريدي

ةي ا  ،هذا يفكد بشك كبير عل أهميدة نمدي القيدادو أسددلوا اإلدارو الم دستمد ةددي تعامل دا مد المرو سدي
منح ا الثقة الوقو

دعم دا

إل جانب ا تح يزها تدشجعي ا علد اإلبداع اابتكار التطوير ،تحقي رغبات ا توةير ل ا

األم الوةي ي.
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الفرضددية الثانيددة :توجددد عالقددة كا
الرياةية مح البح

دالددة إحصددا ية عنددد مسددتو دالددة  ٠,٠٥بددي نمددي ااتصددال المتبد ةددي األنديددة

توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا.

جد ل رقا ()3
معام اارتبا بي نمي ااتصال المتب
المحور
نمي ااتصال المتب ةي األندية
الرياةية مح البح

اإلحصا ا

مستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا

معام اارتبا

0.644

مستو الدالة

0.000

حجا العينة

180

قيمة rالمحسوبة عند درجة حرية "  " ١٧٨مستو دالة" " ٠,٠٥يسا ال ٠,١٤٧
تددا اسددتمدا اختبددار بيرسددون إليجدداد العالقددة بددي نمددي ااتصددال المتب د ةددي األنديددة الرياةددية مح د البح د

م ددستو

توجيدا األدا للعداملي اإلداريدي ةي دا عندد مسدتو دالدة  =α 05.0النتدا ا مبيندة ةدي جددد ل رقددا  9الدذال يبدي أن
قيمة مسدتو الدالدة تسدا ال  ٠٠٠,٠هدي اقد مد  ، ٠٥,٠كمدا أن قيمددة rالمحسدوبة تسدا ال  ٦٤٤,٠هدي اكبدر مد
قيمة  rالجد لية التي تسا ال  ،١٤٧,٠مما يددل علد

جود عالقة كا

دالة إحصدا ية عندد مسدتو  =α 05.0بدي

نمي ااتصال المتب ةي النادال مستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا.
تفكد هذه النتيجة عل أهمية الد ر الدذال تلعبدا ااتصداا
كما يستمد النادال سدا

اتصداا

حديثدة مطدورو حيد

داخد الندادال حيد
تدتا ااتددصاا

تسداعد الندادال علد تحقيد أهدداة ا،

بدي إدا ار الندادال بسد ولة بسدرعة ممدا

يكون لا أير كبير عل تحسي
الفرضدددية الثالثدددة :توج ددد عالق ددة كا

دال ددة إحص ددا ية عن ددد مس ددتو دال ددة  ٠٥,٠ب ددي ال يك د التنظيم ددي ة ددي األندي ددة

الرياةية توجيا ادا العاملي اإلداريي ةي ا.
جد ل رقا ()4
معام اارتبا بي ال يك التنظيمي لألندية الرياةية مح البح

توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا
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المحور
ال يك التنظيمي لألندية

اإلحصا ا

مستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا

معام اارتبا

0.608

مستو الدالة

0.000

حجا العينة

180

قيمة  rالمحسوبة عند درجة حرية "  " ١٧٨مستو دالة" " ٠,٠٥يسا ال ٠,١٤٧
ت ددا اس ددتمدا اختب ددار بيرس ددون إليج دداد العالق ددة ب ددي ال يكد د التنظيم ددي لألندي ددة الرياة ددية محد د البحد د

توجي ددا األدا

للعاملي اإلداريي ةي ا عند مسدتو دالدة  =α 05.0النتدا ا مبيندة ةدي جدد ل رقدا  10الدذال يبدي أن قيمدة مسدتو
الدالة تسا ال  ٠٠٠,٠هي اق م  ،٠٥,٠كمدا أن قيمدة rالمحدسوبة تسا ال  ٦٠٨,٠هدي اكبدر مد قيمدة rالجد ليدة
التي تسا ال  ،١٤٧,٠مما يدل عل
لألندية الرياةية مح البح

جود عالقة كا

دالة إحصا ية عند مستو  =α 05.0بي ال يك التنظيمدي

مدستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي دا ،يعدز الباحد

ال يكد التنظيمددي لألنديددة الرياةددية محد البحد

حيد

هدذه النتيجدة إلد طبيعدة

يسدداعد تقسدديا العمد علد تحقيد اانديددة الرياةددية ألهددداة ا،

كما يتواةد ال يكد التنظيمدي مد طبيعدة م دا األنديدة الرياةدية محد البحد

هندا تناسد

تواةد بدي الوةدا ف،

هذا ما أة رتا نتيجة تحلي عندصر ال يك التنظيمي.
الفرضددية الرابعددة :توجددد عالقددة كا

دالددة إحصددا ية عنددد مسددتو دالددة  ٠,٠٥بددي مددد م ددشاركة الع دداملي

توجيددا

األدا للعاملي اإلداريي ةي ا.
جد ل رقا ()5
معام اارتبا بي مد مشاركة العاملي
المحور
مد مشاركة العاملي

مستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا

اإلحصا ا

مستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا

معام اارتبا

0.492

مستو الدالة

0.000
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180

حجا العينة

قيمة  rالمحسوبة عند درجة حرية "  " ١٧٨مستو دالة" " ٠,٠٥يسا ال ٠,١٤٧
تا استمدا اختبار بيرسون إليجاد العالقة بي مدد مشداركة العداملي

مددستو توجيدا األدا للعداملي اإلداريدي ةي دا

عند مستو دالدة  =α 05.0النتدا ا مبيندة ةدي جدد ل رقدا  11الدذال يبدي أن قيمدة مسدتو الدالدة تسدا ال ٠٠٠,٠
هددي اق د م د  ، ٠٥,٠كمددا أن قيم ددة rالمح ددسوبة تسددا ال  ٤٩٢,٠هددي اكبددر م د قيمددة  rالجد ليددة التددي تسددا ال
 ،١٤٧,٠ممددا ي دددل علد د

ج ددود عالقددة كا

دالددة إحصددا ية عنددد مسددتو  =α 05.0بددي مددد مشدداركة العدداملي

مستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا.
هذا يفكد عل أهمية الد ر الذال تلعبا إدارو ااندية الرياةية مح البح
اتم دداك القد د ار ار

ةي إعطا العاملي ال ر ة للمشاركة ةددي

ةد د األه دددا  ،تشد دجيع ا علد د إبد دددا ال د درأال ااقت ارحد ددا

الد ددسماح ل د ددا بالمش دداركة ة ددي تس دديير

األعمال.
الفرضية الخامسة  :توجدد عالقدة كا

دالدة إحصدا ية عندد مسدتو دالدة  ٠,٠٥بدي التكنولوجيدا المسدتمدمة توجيدا

األدا للعاملي اإلداريي ةي ا.
جد ل رقا ()6
معام اارتبا بي التكنولوجيا المستمدمة مستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا
المحور

التكنولوجيا المستمدمة

اإلحصا ا

مستو توجيا األدا للعاملي اإلداريي ةي ا

معام اارتبا

0.683

مستو الدالة

0.000

حجا العينة

180

قيمة  rالمحسوبة عند درجة حرية " " ١٧٨ومستوى داللة" " ٠,٠٥يساوي ٠,١٤٧
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تا استمدا اختبار بيرسون إليجاد العالقة بدي التكنولوجيدا المسدتمدمة مددستو توجيدا األدا للعداملي اإلداريدي ةي دا
عند مستو دالدة  =α 05.0النتدا ا مبيندة ةدي جدد ل رقدا  12الدذال يبدي أن قيمدة مسدتو الدالدة تسدا ال ٠٠٠,٠
هي اق م  ، ٠٥,٠كمدا أن قيمدة rالمحدسوبة تسا ال  ٦٨٣,٠هي اكبر م قيمة rالجد لية التي تسدا ال ،١٤٧,٠
مما يددل علد

جدود عالقة كا

دالة إحصا ية عندد مسدتو  =α 05.0بدي التكنولوجيدا المسدتمدمة مسدتو توجيدا

األدا للعدداملي اإلداريددي ةي ددا ،سددبا هددذه النتيجددة هددو التطددور التكنولددوجي ال ا د

النقلددة النوعيددة ةددي النددادال نتيجددة

استمدا التكنولوجيا التي كدان ل دا األيدر الكبيدر ةدي سدرعة إنجداز األعمدال تقدديا المددما
تحس د مسددتو جددودو المدددما

المقدمددة ت ددس ي المعد دامال

المدددما

النادال تدولي أهميدة بالغدة اسدتمدا التكنولوجيا ةي تطوير العم

للمسددت يدي

المميدزو للطلبدة العداملي

ك د هددذه األسددباا جعلددل إدارو

اارتقا باألدا .

نتائج البحث:
هددد

هددذا البحد

إلد إلقددا الضددو علد عنا ددر السددلو التنظيمددي ةددي األنديددة الرياةددية مددد تددأييره علد توجيددا

األدا للعاملي اإلداريي  ،قد تو د البح
 .1أة ددر البحد د

إل النتا ا التالية:

أن هن ددا مواةق ددة بنس ددبة  %٧٥علد د ت ددوةر س ددلو تنظيمدددي جي ددد بالن ددادال  ،حيد د

الرياةددية مح د البح د

تددولي التكنولوجيددا أهميددة كبي درو ةددي العم د

تستمد األندية الرياةية مح البح

سدا

اتصداا

إن ااندي ددة

تسددع لمواكبددة التطددور التكنولددوجي ،كمددا

حديثدة متطدورو تسداعد ةدي سدرعة إنجداز األعمدال،

ت تمتد د ب يكد د تنظيم ددي جي ددد يس دداعدها علد د تحقيد د أه ددداة ا ،باإلة دداةة إل د د أن أس ددلوا القي ددادو المس ددتمد
يساعدها عل التقد الرقدي ،طبيعدة العمد ةدي اانديدة الرياةدية تعتبدر جيددو حيد

تمدن العداملي ااحتد ار

التقدير تحق ل ا ااستقرار الوةي ي.
 .2بينددل النتددا ا جددود عالقددة إيجابيددة قويددة بددي عنا ددر السددلو التنظيمددي توجيددا األدا للعدداملي ةددي اانديددة
الرياةية  ،مما يفكد عل

حة ال رةيا

التي تبناها البح  ،العالقة بين مدا عالقة طردية مما يدل عل
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أنا كلما تواةر العوام

الظر

كلمدا رةد

البيئيدة المال مدة المناسددبة داخد األنديدة الرياةدية محد البحد

كلك م مستو توجيا األدا للعاملي .
 .3أة د ددر النتد ددا ا ترتيد ددا عنا د ددر السد ددلو التنظيمد ددي م د د حي د د
التكنولوجيددا المسددتمدمة األكثددر مواةقددة مد
ال يكد التنظيمددي يددا طبيعددة العمد

ج ددة نظددر أعضددا العينددة ،يددا جددا عنددصر نمددي ااتصددال تدداله

بعدد كلددك كددان عنصددر القيددادو يددا جددا ةددي المركددز األخيدر عنصددر مددد

مشداركة العدداملي ةددي اتمدداك القد ار ار  ،حيد
األدا م حي

تأييرهد ددا عل د د توجيد ددا األدا حيد د د

تعتبددر التكنولوجيددا المسددتمدمة ل ددا د ر كبيددر تددأيير علد توجيددا
ةر الكثير م الوقل الج د التكاليف.

سرعة إنجاز األعمال س ولة تقديا المدما

 .4أة ر النتا ا أن ال يك التنظيمي لا أير كبير عل توجيا األدا  ،حي

أكد

النتا ا أن تقسيا العمد ةدي

النددادال يسدداعد علد تحقيد أهددداة ا ،أن ال يكد التنظيمددي لألنديددة الرياةددية محد البحد
م دا العداملي ةدي الندادال ،كمدا يوجدد بصدورو كبيدرو تواةد
باإلةاةة إل

جد ددا

جود مستو عالي م ااتصاا

يتواةد مد طبيعددة

تناسد للوةددا ف م د طبيعدة ال يكد التنظيمددي،

التعدا ن بدي أج از ال يك التنظيمي.

التوصيات:
ةددي ةو مجتم البح

العينة الممتارو ةي ةو نتا ا الباح

 .1ةد د معايد ددير ة دوابي اتمد دداك الق د ار ار

يو ي الباح

بما يلي :

دار الشمصددية المج ددامال
كل ددك لتقلي د ااعتب د ا

عن ددد اتم دداك

الق ار ار باألندية الرياةية.
 .2تحديد موعد د رال يابل لمناقشة التقارير التي يرةع ا العاملون باألندية الرياةية.
 .3تشجي العاملي بالنادال عل استمدا

سيلة اتصال التي أ ةحت ا نتا ا البح

ةي المسا

العاجلدة

باألندية الرياةية.
.4ةر رو األهتما بالعاملي الجدد المتابعة ل ا باستمرار.
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 .1تطوير النادال لل ياك التنظيمية تصميا هياك جديدو تتسدا بالمر ندة كلددك لتددتمك م د تعزيدز قددرت ا علد
التكيف م الظر

الطار ة المستجدا

 .2زيادو مشاركة العاملي ةي ة أهدا
 .3إعطا العاملي المزيد م الصالحيا

المارجية الظدر

البيئيدة التي تواج ا.

العم

ن الق ار ار التي تتعل بوحدا

حدا

العم .

ةي اتماك الق ار ار ال امة تحم مسف ليت ا.
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