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لريبضة العبمه لالىظيفي للعبملني ببهليئة إدارة املعرفة وعالقتهب ببألداء 
 بدولة الكىيت

 )*( / محمد الجاسمالباحث                                                           

 :المستخمص
نظرا لمتطورات اليائمة التي تشيدىا الساحة العالمية في شتى المجاالت وخاصة مجال اإلدارة        

الرياضية ذلك االمر الذى دعا الى ضرورة االتجاه الى مواكبة تمك التطورات وذلك عن طريق استخدام 
قدم والنيوض األساليب الحديثة في إدارة تمك الييئات والمؤسسات وذلك في سبيل تحقيق االرتقاء والت

األداء ب عالقة ادارة المعرفولذلك جاء ىذا البحث لمتعرف عمى ، الييئات والمؤسسات الرياضية بيذه
مل تشإ، الباحث المنيج الوصفي استخدم ،بالييئة العامة لمرياضة بدولة الكويتالوظيفي لدى العاممين 

وقد تم اختيار عينة البحث  ، (111والبالغ عددىم )بالييئة العامة لمرياضة العاممين مجتمع البحث 
( فردًا وبنسبة مئوية قدرىا 27بالطريقة الطبقية العشوائية من المجتمع األصمي والبالغ قواميا )

 االدارة االليكترونية بين إحصائياً  دالة طردية ارتباطية عالقة وجود(، وجاءت أىم النتائج ب17.21)
 معامل بمغ حيث قوية العالقة درجة وكانتبالييئة العامة لمرياضة  العاممين لدى الوظيفى واالداء
الييئة العامة تطبيق إدارة المعرفو داخل  عمى العمل(، واوصى الباحث بضرورة .2.33) االرتباط
 لما ليا من دور ميم في فاعمية األداء الوظيفى لدى العاممين. لمرياضة

 .الوظيفى،الييئة العامو لمرياضة، األداء إدارة المعرفوالكممات االفتتاحية: 
    مقدمة ومشكمة البحث :
اجتيازىا نو إذا كان نجاح المنظمات وفاعميتيا و أإلدارة الحديثة عمى اقتناع تام بلقد أصبحت ا
األىداف ذه ن الموارد البشرية ىي الوسيمة لتحقيق ىإا فلتحقيق أىدافي مرىوناً  مراً ألمراحل النمو المختمفة 

 فعاالً  ن تتبنى مدخالً أأولوياتيا و  بمنظمات بإعادة ترتيمر الذي يستوجب قيام الوالمتكاممة األ الميمة
 (1:12).المعرفةإلدارة 

 
ن ىنااك تييارات فاي األسااليب التكنولوجياة واإلدارياة والقيادياة والتاي أ (م1002"محمدد رجد)") ويرى

 احدة مننيا و ألى الرياضة نجد إذا نظرنا إومتييرات دولية ومحمية متشعبة ف أظيرت تحديات كبرى

 

 *دولة الكويت -وزارة التربية -مدرس تربية رياضية)*( 
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االىتمام المتزايد بيا، وخالل ىذا التوسع وذلك التفرع  خذت تتوسع وتتفرع نتيجةأاألنشطة اإلنسانية التي 
 (55:15) .كان من الضروري االىتمام باإلطار العممي في تنظيميا

وتعد ادارة المعرفة من احدث المفاىيم اإلدارية والتي نمت االدبيات المتعمقة بيا كما ونوعا  وقد 
عمال لتبنى مفيوم إدارة المعرفة، كما ان ادرة شيدت السنوات الماضية اىتماما متزايدا من جانب قطاع اال

المعرفة جزء من نظم المعمومات اإلدارية والتي تستخدم الموارد البشرية والبرمجيات واالجزاء المادية في 
تحسين األداء الوظيفي وتكمن في العمميات التي تساعد المنظمات عمى توليد والحصول عمى المعرفة ، 

خداميا ، ونشرىا، وتحويل المعمومات اليامو والخبرات التي تمتمكيا المنظمة التي اخيارىا ، تنظيميا، است
والتخطيط  التعمم ، ،ة كاتخاذ القرارات ، حل المشكالتتعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية المختمف

 (94:12).االستراتيجي
وتشكل إدارة المعرفة احد التطورات الفكرية المعاصرة، حيث تعاظم دورىا في تحقيق الميزة 
التنافسية في مجال منظمات االعمال وقد تبمور ذلك في ظيور وظائف جديدة في اليياكل التنظيمية 

جتمع إدارة المعرفة ويتميز م تمسؤوليالبعض ىذه المنظمات، خاصة الكبرى منيا وتعكس ىذه الوظائف 
ىو المعرفة وليس راس المال او الخامات  وغيرىا من عناصر اإلنتاج  فيو الرئيسيالمعرفة بان المورد 

ولكن عمى الرغم من كثرة ما كتب حول إدارة المعرفة فمى االدبيات اليربية ووجود نماذج متعددة تنطمق من 
ر الباحثين يتضمن االبعاد المتعددة منظورات مختمفة اال انو ال يوجد حتى االن نموذج يحظى بقبول جميو 

لممفيوم، خاصة في المنظمات العامة، ولتطبيق إدارة المعرفة، قامت بعض الشركات الكبرى في الواليات 
اليربية، وكذلك بعض المدن في استراليا وانجمترا باتخاذ اإلجراءات الضرورية لتحقيق اإلدارة  وأروباالمتحدة 

والوصول الى المنظمة المعرفية او التعميمية ومن ىذه اإلجراءات الضرورية  ةالمنظمالفعالة لممعرفة داخل 
 (91:19). رواالبتكاالتعميم والتيير، تيير اليياكل التنظيمية، الثقافة التنظيمية، واالستراتيجية، وتشجيع 

اخر، اما االن فقد أصبحت إدارة المعرفة مدمجة في العديد من الفاعميات المجتمعية وبمعنى         
إدارة المعرفة قوة مؤثرة تستفيد منيا مختمف المجتمعات في تحقيق تقدميا عمى المجتمعات  أصبحت

 (79 :71) .وثقافياً األخرى او عمى األقل تصبح مساوية ليا تكنولوجيا وعمميا 
 المعرفة،المعرفة بالياتيا وانظمتيا المعاصرة تحوال من إدارة المعمومات الى إدارة وتشكل إدارة 

اليوم  اإلنتاج، اماحيث كانت إدارة المعمومات تعظم من شان النظم التكنولوجية، باعتبارىا من اىم عناصر 
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عمومات تنظر الى العنصر البشرى عمى انو من اىم العناصر التي تتعامل مع الم المعرفة فإدارة
إدارة المعرفة الى جميع العمميات التي تتكامل مع المعمومات وتكنولوجيا  تومن ثم تم والتكنولوجيا،

 (124:1) .القدرات اإلبداعية لإلنسانالمعمومات وتربطيا ب
الى ان ىناك الكثير من العقبات التي تواجو ادارة المعرفة في  م(1006" )حمد"ذكية متذىب و 

كيياب تصور واضح لمفيوم إدارة المعرفة وممارستو، وتضارب  في المجتمع العربي،المؤسسات الخدمية 
بعيدا عن  الفرديمصادر الحصول عمى البيانات والمعمومات، وتفسير المشكالت بصورة شخصية، والعمل 

 وقيمة المعرفةمشاركة االخرين في المعرفة وتراجع دور القيادة في تبنى ثقافة تنظيمية ترفع من قيمة 
 (14:4).االبداع في تطوير المعرفةالمشاركة فييا، بل ومن قيمو 

لتحقيق  الرياضية،ويعتبر العنصر البشرى من اىم العناصر والموارد التي تعتمد عمييا المؤسسات 
 التأملالتي تفرض عمينا نوعا من  والمحمية العالميةأىدافيا ورؤيتيا االستراتيجية في ظل المتييرات 

 الحاليةوالمبتكر في كيفية الحفاظ عمى ىذا المورد اليام وتطويره وتنميتو حتى يؤدي واجباتو  والتفكير الجاد
 (17:11)واقتدار. بكل فاعميو  ستقبميةوالم

ليا مقومات الخدمة  تما توفر  إذاالتي يمكن  المؤسساتفي مقدمة  الرياضيةوتأتى الييئات 
واالشراف  المختمفةوبرامج النشاط في مجاالتو  المناسبةوالمعرفة  العمميةمن حيث االنشاء واإلدارة  المناسبة

إيجابية في توفير فرص االستثمار األمثل ليذه النسبة العالية من افراد  مساحةالمتخصص أن تساىم 
تيم وينمون ممكاتيم اياليم مناخا صحيحًا يمارسون فيو ىو  ئويييالمجتمع مما ينمي قدراتيم ومواىبيم 

 (3:13) .يم بعيدا عن مواطن االنحرافاإليجابية ومعارفيم وميارات ماتجاىاتييكتسبون اإلبداعية و 
أن معظم المؤسسات العربية ال تعطى أولوية  م(1006" ) حمدزكية مفي حين أوضحت دراسة " 

يتم تداولو  ال المعرفةإلدارة المعرفة، كما انيا ال تمتمك استراتيجيات فاعمة لتطبيقيا بل أن مصطمح إدارة 
 (42:4) .فييا بشكل كبير

حقل اإلدارة ذلك ألن العامل  فياىتمام الباحثين والمفكرين  الوظيفيولقد أثار موضوع األداء 
كما انو يعتبر أحد المؤشرات الدالة عمى مستوى  اإلدارية،المنظمات  فيلو  الحقيقيالبشرى ىو المحور 

 (9:13) .كفاءة العاممين وبموغيم مستوى اإلنجاز المطموب وفق اإلمكانيات المتاحة
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إدراك ت، القدرا ،: الجديةىى الوظيفيأن محددات األداء م(2888) "حسنوترى" راوية 
)الميام( ويشير )الجيد( الناتج من حصول الفرد عمى التدعيم )الحوافز( عمى الطاقة الجسمانية الدور

الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء  فييأما )القدرات(  ،والتى يبذليا الفرد ألداء ميمتو  ،والعقمية 
لدور أو الميمة إلى ويشير إدراك ا ،وال تتيير وتتقمب ىذه القدرات عبر فترة زمنية قصيرة  ،الوظيفة 

وتقوم األنشطة والسموك  ،توجيو جيوده فى العمل من خاللو  الضرورياالتجاه الذى يعتقد الفرد أنو من 
 (711:2). يامو ، بتعريف إدراك الدور(الذى يعتقد الفرد بأىميتو فى أداء )م

مجال اإلدارة  ونظرا لمتطورات اليائمة التي تشيدىا الساحة العالمية في شتى المجاالت وخاصة
الرياضية ذلك االمر الذى دعا الى ضرورة االتجاه الى مواكبة تمك التطورات وذلك عن طريق استخدام 

 بيذهاألساليب الحديثة في إدارة تمك الييئات والمؤسسات وذلك في سبيل تحقيق االرتقاء والتقدم والنيوض 
سوزان دروزة"  ،(28()1008النادى ) لنوا“دراسة اكدت الييئات والمؤسسات الرياضية كما 

 (،14م()1004فينج) (،13( )1002فانسيكا) ،(4م()1004حسان المومنى) ،(22م()1007)
المعرفة لممنظمات والييئات  عمى أىمية إدارة (12( )1004شين وشان) ( ،11م()1001المشارى)

بالمنظمات وتنسيق أنشطة المنظمة المختمفة، حيث انيا تعمل عمى تبسيط العمميات وتبنى فكرة االبداع 
 في اتجاه تحقيق أىدافيا وتطوير اداء العاممين بيذه المنظمات.

 :إليو والحاجة أىمية البحث
 النقاط التالية: فيوالحاجة إليو  البحثيمكن تحديد أىمية 

 االمر الحاجة الى القاء الضوء عمى مفيوم إدارة المعرفة، عمى اعتبار انو من المفاىيم الحديثة،-1
 .يحسن من سبل ممارستو بالييئة العامة لمشباب والرياضة بدولة الكويت الذي قد

يعد ىذا البحث من الدراسات التي تتناول معرفة دور إدارة المعرفة وعالقتيا باألداء الوظيفي -7
 ..بالييئة العامة لمشباب والرياضة بدولة الكويت لمعاممين

المداخل واألدوات المؤثرة في نجاح المؤسسات، مما يبرز الحاجة  تعد إدارة المعرفة اليوم من اىم-9
 الى الكشف عن اىم عممياتيا وممارستيا ونواتجيا.

 ىدف البحث:



 المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية –جامعة طنطا  –كلية التربية الرياضية 
 

 0202عدد ديسمبر                  - 114 -               المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية
 

 بدولة لمرياضة العامو بالييئة الوظيفيواألداء  المعرفةإدارة  التي بين عالقةال ايجادإلى  البحثيدف ي     
 من خالل التعرف عمى:الكويت 
 الكويت بدولة لمرياضة العامو بالييئةواقع ادارة المعرفة لدى العاممين  -1
 الكويت بدولة لمرياضة العامة بالييئةواقع األداء الوظيفي لمعاممين   -7

 تساؤالت البحث:
 ؟الكويت  بدولة لمرياضة العامة بالييئةما واقع ادارة المعرفة لدى العاممين -1
 ؟ الكويت بدولة لمرياضة العامة بالييئةما واقع األداء الوظيفي لمعاممين -7
 ؟ الكويت بدولة لمرياضة العامة بالييئة ما عالقة إدارة المعرفة باألداء الوظيفي لمعاممين-9
 :البحث في الواردة المصطمحات ببعض التعريف
 المعرفة:إدارة 

 (12:3) .الى عممياتيا عمى انيا عمميات معرفية خاللوتنظر المؤسسة من  الذي اإلطارذلك 
  األداء الوظيفي:

تمام الميام المكونة لوظيفة الفرد، وىو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بيا  ىو درجة تحقيق وا 
الفرد متطمبات الوظيفة. وغالبا ما يحدث لبس وتداخل بين األداء والجيد فالجيد يشير إلى الطاقة 

 (711:2النتائج التي حققيا الفرد. )المبذولة، أما األداء فيقاس عمى أساس 
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 الدراسات السابقة :
 اوال :الدراسات العربية

 عمى التنظيمية الثقافة أثر"  بعنوان دراسة:  (1( )1007" )عكاشة محمد احمد أسعد"  دراسة -1
 الوظيفي األداء مستوى عمى التنظيمية الثقافة أثر الدراسة واستيدفت ،" الوظيفي األداء مستوى
 من العينة وتتكون موظف 1511 من الدراسة مجتمع اختيار وتم الوصفي المنيج الباحث واستخدم
 النتائج أىم وكانت ،البيانات لجمع كأداة االستبيان واستخدم ،المجتمع من% 72 بنسبة موظف 917
 العاممين أن الدراسة وأظيرت الوظيفي األداء مستوى عمى التنظيمية لمثقافة إيجابي اثر ىناك انو

 . واالبتكارية اإلبداعية بالجوانب المتعمقة والقدرات الميارات مستوى تطوير الى بحاجة

دراسة بعنوان "العالقة بين متطمبات ادارة المعرفة وعممياتيا  (22م( )1007" )دراسة "سوزان دروزة -7
وأثرىا عمى تميز األداء المؤسسي" واستيدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين متطمبات ادارة المعرفة 
في جائزة الممك عبداهلل الثانى لتميز االداء المؤسسي والشفافية وعمميات ادارة المعرفة ، واستخدمت 

( من مديرات االدارات والمشرفات 142نيج الوصفي ، واشتممت عينة البحث عمى عدد )الباحثة الم
االداريات بإدارة التربية والتعميم ، وتضمنت ادوات جمع البيانات عمى االستبيان ، واشارت اىم النتائج 

ادارة التربية الي أن يدرك افراد مجتمع الدراسة اىمية ادارة المعرفة ، واىمية توظيف ادارة المعرفة في 
 والتعميم .

بعنوان: "إدارة المعرفة وأثرىا في األداء التنظيمي: دراسة  (21م()1008شاكر الخشالى ) دراسة -9
ميدانية في الشركات الصناعية األردنية". ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مدى تأثير إدارة المعرفة 

( 713يت الدراسة عمى عينة مكونة من )في األداء التنظيمي لمشركات الصناعية األردنية، وقد أجر 
( شركة صناعية وجمعت المعمومات االزمة منيم عن طريق استبانة 92عامال تم اختيارىم من بين)

صممت ليذا اليرض، وقد توصمت الدراسة الى عدة نتائج من أىميا وجود تأثير معنوي لعناصر ادارة 
 تجابة لممعرفة في األداء المقارن.المعرفة في األداء المقارن، وجود تأثير معنوي لالس

: بعناوان " المنااخ التنظيماي وتاأثيره عماى األداء الاوظيفي  (21 م( )1020" )دراسة "شدامى صدميحو  -3
لمعاممين " واستيدفت الدراسة المناخ التنظيمي وتأثيره عمى األداء الوظيفي لمعاممين ، واستخدم الباحث 
المنيج الوصفي ، وتم اختيار مجتمع الدراسة من االتحاد المصري لتنس الطاولة وفروعاو ويتكاون مان 

ة االتحااااد والفاااروع التابعاااة لاااو كاااذلك مااان العااااممين باالتحااااد وفروعاااو وكاااذلك مااان أعضااااء مجماااس إدار 
دارياين واألسااتذة الادائمين والعااممين فاى  المستفيدين من خدمات االتحاد من العباين وحكاام ومادربين وا 

أساتاذ والماوظفين اإلدارياين والتقنياين واعاون المصاالح الادائمين  1293جامعة باومرداس الباالغ عاددىا 
موظاااف ، وكانااات أىااام النتاااائج اناااو ىنااااك شاااعور محاياااد أو معتااادل لااادى معظااام  291الباااالغ عاااددىم و 
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الموظفين اإلداريين عمى المناخ التنظيمي السائد وىناك تصور سمبى لدى معظم األساتذة عمى المنااخ 
 التنظيمى .

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:
تحسين وتطوير  بعنوان " (12 م()1000) Michel & michagil دراسة مايكل وماكجيل -1

ىدفت الدراسة الى تحسين وتطوير التنظيم والقدرة عمى اتخاذ "التنظيم والقدرة عمى اتخاذ القرار 
القرار ، حيث استخدم الباحثان المنيج الوصفي ، وكانت من اىم ادوات جمع البيانات االستبيان 
والمقابمة الشخصية، وكانت من اىم النتائج ال يوجد اتفاق بين اىداف المنظمة واىداف الدولة، ان 

 صفة يجب ان يتمتع بيا القائد.  القدرة عمى اتخاذ القرار
: بعنوان " أثار العدالاة التنظيمياة فاى الرضاا الاوظيفى لمعااممين ،  (15م()1001)  Kellerدراسة -7

استيدفت ىذه الدراسة دراسة األثر التى قد تحدثو العدالة التنظيمية فى الرضا الاوظيفى لمعااممين ، 
وىااال لمناااوع والمساااتوى الاااوظيفى أثااار فاااى إدراك العااااممين لمعدالاااة التنظيمياااة ببعااادييا ، بعيناااة بميااات 

لعاااممين بأحااد المصااانع بالواليااات المتحاادة األمريكيااة ، واسااتخدم الباحااث الماانيج ( فاارد ماان ا192)
 الوصفى ، وكانت أىم النتائج أن العدالة التنظيمية تؤثر طرديا فى الرضا الوظيفى .

دراسة بعنوان "تأثير ادارة المعرفة عمى ( 11م( )1001) "AL-Mashari et al "" دراسة  -9
اسة الى الكشف عن تأثير ادارة المعرفة عمى االداء المؤسسي االداء المؤسسي " ىدفت الدر 

( مؤسسة 32المستند عمى االدارات المختمفة لممؤسسات الكويتية وتكونت عينة الدراسة من )
( مؤسسة خاصة وتم استخدام االستبيان لجمع البيانات حول نتائج الدراسة، 92حكومية، )

المعرفة عمى اداء المؤسسات بشقييا الحكومة  وتوصمت الدراسة الى ان ىناك تأثير إلدارة
 والخاصة.

بعنوان: " إدارة المعرفة واألداء التنظيمي". ىدفت الدراسة ( 74()م1008) "Zack et..alدراسة " -3
الى بيان اثر إدارة المعرفة في األداء الوظيفي لممنظمات التجارية من خالل دراسة اثر استخدام 

المتحققة، ولجمع المعمومات صمم الباحث استبانة وزعت عبر البريد إدارة المعرفة عمى الجودة 
( مدير تنفيذي، وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج من أىميا وجود عالقة 1522اإللكتروني عمى )

مباشرة بين إدارة المعرفة واألداء التنظيمي، وجود عالقة ىامة بين األداء المالي وممارسات إدارة 
 بين األداء المالي واألداء التنظيمي. المعرفة، وجود عالقة
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  :         إجدددراءات البحدث
 : البحثمنيج 
جراءاتو وذلك لمناسبتو لطبيعة ال استخدم         .دراسةالباحث المنيج الوصفي بخطواتو وا 

 :مجتمع البحث

العاممين بمختمف اإلدارات الفنية واإلدارية المعنية بالعمل  السادةعمى  البحثاشتمل مجتمع            
، الجياز التنفيذي، إدارة التطوير العميا اإلدارةاإلداري بالييئة العامة لرياضة بدولة الكويت واإلدارات ىي )

الغ والب (اإلداري، إدارة الشئون اإلدارية، إدارة مركز نظم المعمومات، إدارة التوريدات والخدمات
  .(111عددىم)

 :دراسةال عينو
( فردًا 27تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من المجتمع األصمي والبالغ قواميا )       

 ( يوضح ذلك:1وجدول ) (17.21%وبنسبة مئوية قدرىا )

 (2جدول )                                            

 توصيف عينة البحث

عينة البحث  عينة البحث االساسية مجتمع البحث اإلدارة م
 االستطالعية

 9 12 15 اإلدارة العميا    1
 1 7 3 الجياز التنفيذي 7
 3 75 91 إدارة التطوير اإلداري 9
 3 15 77 إدارة الشئون اإلدارية 3
 3 15 77 إدارة مركز نظم المعمومات 5
 3 15 77 إدارة التوريدات والخدمات 1

 72 27 111 المجموع

 : أدوات جمع البيانات 
 :استبيان استمارة    

 :قام الباحث بتصميم استمارات االستبيان كما يمي        
 :الدارة المعرفةالواقع الفعمى استمارة  أواًل:

 .الكويت بدولة لمرياضة العامو بالييئةلدى العاممين  الدارة المعرفوالواقع الفعمى  لمتعرف عمى        
 (.ث)من إعداد الباح
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 وقد تم تصميم ىذه االستمارة في ضوء ىدف البحث واليرض منو وذلك من خالل:       

 تحديد المحاور الرئيسية لالستبيان: -2
  من  وتوصل إلييا من خالل ما جمع (7مرفق)محاور رئيسية  خمسوقام الباحث بتحديد

  .عميو من دراسات ومراجع متخصصة أطمعوما  معمومات
 ( إلبداء الرأي عن مدى 1( من الخبراء مرفق )2قام الباحث بعرض المحاور المقترحة عمى )

الباحث البقاء عمى المحاور  أرتضىوقد ، االستبيان استمارةمناسبتيا ومدى كفايتيا لتصميم 
 .يوضح ذلك (7جدول ) فأكثر(  225) التي تحوز عمى نسبة 

 (1جدول)
 الدارة المعرفة لدىالواقع الفعمى  مناسبة محاور استمارةآراء السادة الخبراء حول 
 (6)ن=         العامة لمرياضة بدولو الكويت ةالعاممين بالييئ

 النسبة المئوية غير موافق موافق المحاور األساسية م

 %200 - 6 والتنفيذ التخطيط 2
 %74.62 2 5 االتصاالت تكنولوجيا 1
 %200 - 6 االبتكار 2
 %31.34 3 2 اإلنسانية العالقات 3
 %200 - 6 االتصال 4

 الواقع استمارة محاور عمى الخبراء السادة لموافقة المئوية النسبة أن( 7) جدول من يتضح        
% كحد 22وقد ارتضى الباحث نسبة ، (122%: 37.35تراوحت ما بين )% الدارة المعرفةالفعمي 

 . (3حذف المحور رقم)أدنى لقبول تمك المحاور وعمى ذلك فقد تم 
 صياغة العبارات -1

تم صياغة عبارات االستبيان في ضوء المحاور المستخمصة من آراء الخبراء في صورتيا        
إلى   م5/3/7272ن  ( وذلك في الفترة م1( وتم عرضيا عمى الخبراء مرفق )9المبدئية مرفق )

 .( يوضح ذلك9م وجدول ) 12/3/7272

 

 

  



 لعلوم التربية الرياضيةالمجلة العلمية  -جامعة طنطا   -كلية التربية الرياضية  
 

 0202عدد ديسمبر                                - 101 -                    المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية
 

-- 1
2 1 -

-
 

 (2جدول ) 
 الدارة المعرفة لدىالواقع الفعمى  آراء السادة الخبراء في العبارات المقترحة الستمارة

 ( 7)ن=         العامة لمرياضة بدولو الكويت ةالعاممين بالييئ
 الفرعي    

 الرئيسي
 والتنفيذ التخطيط

 تكنولوجيا

 االتصاالت
 االبتكار

 المعزفة توليد

ا
ى 
فعم
ع ال

لواق
رفو
لمع
رة ا
الدا

 

 % العبارة % ع % ع % ع

2 74.62% 7 200% 22 74.62% 27 200% 
1 200% 8 62.31% 23 74.62% 28 200% 
2 200% 20 200% 24 200% 10 200% 
3 200% 22 74.62% 25 200% 12 62.31% 
4 200% 21 200% 26 200% 11 74.62% 
5 200%     12 74.62% 
6 62.31%       

 
( أن النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول مناسبة العبارات المقترحة 9يتضح من الجدول )        

(، وفى ضوء ذلك أرتضى الباحث نسبة موافقة من 122%:21.37%لالستبيان تراوحت ما بين )
 العبارات.وتم قبول جميع % فأكثر 22

 المعامالت العممية الستمارة اإلستبيان:
( فرد من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية في الفترة  72تم تطبيق االستمارة عمى عدد )       
وذلك بيدف التعرف عمى مدى مناسبة صياغة  م7272/  4/ 12م إلى  7272/ 3/  74من   

العبارات وتحديد زمن التطبيق لالستبيان والتعرف عمى أي صعوبات إن وجدت ومعالجتيا باإلضافة 
إلجراء المعامالت العممية لالستمارة )الصدق، الثبات(، وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية 

مستخدمة ولم تظير أي تعميقات شفيية أو تحريرية توحي لالستبيان مناسبتو من حيث الصياغة والمية ال
 قة وىو زمن يراه الباحث مناسبًا.( دقي72:15باليموض، وتراوح زمن تطبيق االستبيان ما بين )

 صدق االستمارة:
استخدم الباحث صدق االتساق الداخمي لحساب معامل الصدق لالستبيان وذلك بيدف التحقق        

( فرد من مجتمع 72تبيان حيث تم تطبيق االستبيان عمى مجموعة قواميا )من صدق استمارة االس
 ( يوضح ذلك.3البحث ومن خارج عينة البحث األساسية وجدول )
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 ( 3جدول )   
 الدارة المعرفومعامالت االرتباط بين عبارات كل محور من محاور استمارة الفعمى 

 (10ومجموع المحور المنتمية إليو  )ن=
 الفرعي    

 الرئيسي
 التخطيط

 والتنفيذ

 تكنولوجيا

 االتصاالت
 االبتكار

 المعزفة توليد

ا
عمى

 الف
اقع
لو

 
رفو
لمع
رة ا
الدا

 

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط ع االرتباط ع

1 2.45 3 2.32 19 2.21 13 2.42 
7 2.42 4 2.45 13 2.31 14 2.42 
9 2.39 12 2.13 15 2.41 72 2.33 
3 2.35 11 2.33 11 2.22 71 2.45 
5 2.34 17 2.21 12 2.43 77 2.31 
1 2.42     79 2.32 
2 2.32       

 2.51=  2.25قيمة ر الجدولية مستوى داللة 
( أن معامالت االرتباط بين عبارات محاور االستمارة ومجموع كل 3يتضح من جدول رقم )       

( وىى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند  2.45% : 2.13تراوحت ما بين )محور المنتمية الية 
 ( مما يشير إلى االتساق الداخمي لكل محور من محاور االستمارة.2.25مستوى )

 

 (4جدول )
 (10معامالت اإلرتباط بين مجموع كل محور والمجموع الكمي لإلستمارة  )ن=

 المحور م
قيمة ر 

 المحسوبة
 2.47 المحور األول  1

 2.35 المحور الثاني  7

 2.31 المحور الثالث  9

 2.41 المحور الرابع 3

 2.51=  2.25قيمة ر الجدولية مستوى داللة              
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( أن معامالت االرتباط بين مجموع كل محور والدرجة الكمية لإلستمارة 5يتضح من جدول رقم )       
( مما 2.25( وىى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )2.41%: 2.35تراوحت ما بين ) %

 .يشير إلى االتساق الداخمي لالستمارة ككل
 ثبات االستمارة:

لحساب ثبات االستبيان قام الباحث باستخدام معامل ألفا لكرونباخ وذلك بتطبيق االستبيان عمى  
( 1ومن خارج عينة البحث والجدول رقم)فردًا من مجتمع البحث األصمي  عشرون( 72عينة قواميا )
 يوضح ذلك:

 (5جدول)
 (10معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ لمحاور االستمارة )ن=

 معامل الفا المحاور م

 2.43 المحور األول 1

 2.49 المحور الثاني 7

 2.42 المحور الثالث 9

 2.45 المحور الرابع 3

 2.49 االستمارة ككل 

 2.51=  2.25قيمة ر الجدولية مستوى داللة            
(  2.45:%2.42( أن معامالت الفا لالستبيان تراوحت ما بين )%1يتضح من جدول رقم )           

 .( مما يشير إلى ثبات االستمارة2.25وىى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )
 :الوظيفىلالداء الواقع الفعمى استمارة  :ثانياً 

 .الكويت بدولة لمرياضة العامة بالييئةلدى العاممين  لالداء الوظيفىالواقع الفعمى  لمتعرف عمى        
 (.ث)من إعداد الباح

 وقد تم تصميم ىذه االستمارة في ضوء ىدف البحث واليرض منو وذلك من خالل:       

 تحديد المحاور الرئيسية لالستبيان: -1
  من  وتوصل إلييا من خالل ما جمع (7مرفق)محاور رئيسية  خمسةقام الباحث بتحديد

  .عميو من دراسات ومراجع متخصصة أطمعوما  معمومات
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 ( إلبداء الرأي عن مدى 1( من الخبراء مرفق )2قام الباحث بعرض المحاور المقترحة عمى )
الباحث البقاء عمى المحاور  أرتضىوقد ، االستبيان استمارةمناسبتيا ومدى كفايتيا لتصميم 

 (.2جدول ) فأكثر(  225) التي تحوز عمى نسبة 

 

 (6جدول)
 لالداء الوظيفى لدىالواقع الفعمى  آراء السادة الخبراء حول مناسبة محاور استمارة

 (6)ن=         العامة لمرياضة بدولو الكويت ةالعاممين بالييئ
 النسبة المئوية غير موافق موافق المحاور األساسية م

 المهام انجاز 1
6 - 

200% 

 الوظيفى االلتزام 7
2 3 

31.34% 

 القرار اتخاذ 9
4 1 

62.31% 

 الوظيفى االلمام 3
5 2 

74.62% 

 واالبداع االبتكار 5
6 - 

200% 

 الواقع استمارة محاور عمى الخبراء السادة لموافقة المئوية النسبة أن( 2) جدول من يتضح        
% 22وقد ارتضى الباحث نسبة ، (122%: 37.35تراوحت ما بين )% لالداء الوظيفىالفعمي 

 . (7حذف المحور رقم)كحد أدنى لقبول تمك المحاور وعمى ذلك فقد تم 
 صياغة العبارات -1

تم صياغة عبارات االستبيان في ضوء المحاور المستخمصة من آراء الخبراء في صورتيا        
م إلى  15/4/7272( وذلك في الفترة من  1( وتم عرضيا عمى الخبراء مرفق )9) المبدئية مرفق

 ( يوضح ذلك3م وجدول ) 75/4/7272
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 (7جدول )

 لالداء الوظيفى لدىالواقع الفعمى  آراء السادة الخبراء في العبارات المقترحة الستمارة
 ( 7)ن=         العامة لمرياضة بدولو الكويت ةالعاممين بالييئ

 الفرعي    
 الرئيسي

 االبتكار واالبداع  اتخاذ القرار  االلمام الوظيفى انجاز الميام

ا
ى 
فعم
ع ال

لواق
فى
وظي

ء ال
الدا
ل

 

 % ع % ع % ع % ع
2 200% 7 200% 23 62.31% 10 74.62% 
1 200% 8 62.31% 24 31.34% 12 200% 
2 74.62% 20 200% 25 200% 11 200% 
3 200% 22 74.62% 26 200% 12 62.31% 
4 200% 21 200% 27 200% 13 74.62% 
5 200% 22 62.31% 28 74.62% 14 62.31% 
6 31.34%       

 
( أن النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول مناسبة العبارات المقترحة 3يتضح من الجدول )        

(، وفى ضوء ذلك أرتضى الباحث نسبة موافقة من 122%:21.37%لالستبيان تراوحت ما بين )
 (.15()2وتم حذف العبارات رقم )% فأكثر 22

 المعامالت العممية الستمارة اإلستبيان:
( فرد من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية في الفترة من    72تم تطبيق االستمارة عمى عدد )       

وذلك بيدف التعرف عمى مدى مناسبة صياغة العبارات  7272/  12/ 17م إلى  7272/ 12/ 7
وتحديد زمن التطبيق لالستبيان والتعرف عمى أي صعوبات إن وجدت ومعالجتيا باإلضافة إلجراء 
المعامالت العممية لالستمارة )الصدق، الثبات(، وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية لالستبيان 

بتو من حيث الصياغة والمية المستخدمة ولم تظير أي تعميقات شفيية أو تحريرية توحي مناس
 قة وىو زمن يراه الباحث مناسبًا.( دقي72:15باليموض، وتراوح زمن تطبيق االستبيان ما بين )

 صدق االستمارة:
استخدم الباحث صدق االتساق الداخمي لحساب معامل الصدق لالستبيان وذلك بيدف التحقق        

( فرد من مجتمع 72من صدق استمارة االستبيان حيث تم تطبيق االستبيان عمى مجموعة قواميا )
 ( يوضح ذلك4البحث ومن خارج عينة البحث األساسية وجدول )

  
 
 

 



 لعلوم التربية الرياضيةالمجلة العلمية  -جامعة طنطا   -كلية التربية الرياضية  
 

 0202عدد ديسمبر                                - 104 -                    المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية
 

-- 1
2 6 -

-
 

 ( 8جدول )   
 االرتباط بين عبارات كل محور من محاور استمارة الفعمى لالداء الوظيفىمعامالت 

 (10ومجموع المحور المنتمية إليو  )ن=
 الفرعي    

 الرئيسي
 االبتكار واالبداع  اتخاذ القرار  االلمام الوظيفى انجاز الميام

ا
عمى

 الف
اقع
لو

ل 
فى
وظي

ء ال
الدا

 

 االرتباط ع االرتباط ع االرتباط ع االرتباط ع
1 2.42 2 2.47 19 2.21 13 2.37 
7 2.37 3 2.45 13 2.42 14 2.41 
9 2.47 4 2.33 15 2.39 72 2.15 
3 2.22 12 2.41 11 2.35 71 2.32 
5 2.33 11 2.39 12 2.34 77 2.22 
1 2.49 17 2.34   79 2.42 

 2.35=  2.25قيمة ر الجدولية مستوى داللة 
( أن معامالت االرتباط بين عبارات محاور االستمارة ومجموع كل 4يتضح من جدول رقم )       

( وىى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند 2.45% : 2.15محور المنتمية الية تراوحت ما بين )
 ( مما يشير إلى االتساق الداخمي لكل محور من محاور االستمارة.2.25مستوى )

 

 ( 8جدول )
 (10معامالت اإلرتباط بين مجموع كل محور والمجموع الكمي لإلستمارة  )ن=

قيمة ر  المحور م
 المحسوبة

 2.42 المحور األول  1

 2.47 المحور الثاني  7

 2.45 المحور الثالث  9

 2.33 المحور الرابع 3

 2.35=  2.25قيمة ر الجدولية مستوى داللة              
( أن معامالت االرتباط بين مجموع كل محور والدرجة الكمية لإلستمارة 4يتضح من جدول رقم )       

( مما 2.25( وىى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )2.45: %2.33تراوحت ما بين ) %
 .يشير إلى االتساق الداخمي لالستمارة ككل
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 ثبات االستمارة:
م الباحث باستخدام معامل ألفا لكرونباخ وذلك بتطبيق االستبيان عمى لحساب ثبات االستبيان قا 

( 12فردًا من مجتمع البحث األصمي ومن خارج عينة البحث والجدول رقم) عشرون( 72عينة قواميا )
 يوضح ذلك:

 (20جدول)
 (10معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ لمحاور االستمارة )ن=

 الفامعامل  المحاور م

 2.49 المحور األول 1

 2.45 المحور الثاني 7

 2.41 المحور الثالث 9

 2.41 المحور الرابع 3

 2.47 االستمارة ككل 5

 2.35=  2.25قيمة ر الجدولية مستوى داللة            
 2.45:%2.41( أن معامالت الفا لالستبيان تراوحت ما بين )%12يتضح من جدول رقم )          

 .( مما يشير إلى ثبات االستمارة2.25( وىى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )
 :الدراسة الميدانية

تم التطبيق عمى عينة البحث األساسية في الفترة  من صدق وثبات االستمارة بعد أن تأكد الباحث       
فاااارد مااان إجمااااالي  (27م حيااااث تااام التطبيااااق عماااى عااادد )7272/ 3/11م الاااى 7272/ 12/ 72مااان  

تااام جمعاااو وتنظيماااو وتفرياااغ  االساااتبيانوبعاااد االنتيااااء مااان تطبياااق ( مااان المجتماااع الكماااى لمعيناااة ، 111)
 ..البيانات إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة

 المعالجات اإلحصائية:
 " لمعالجة وتحميل بياناتSPSSاستخدم الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية " 

 البحث مستخدمًا المعالجات اإلحصائية اآلتية:
  بيرسون( معامل ارتباطPearson.) 

 .النسبة المئوية 
 مربع كا 
 الدرجة المقدرة 
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 ىعمي أحد الحاسبات الشخصية لتحميل بيانات البحث، كما ارتض وقد اعتمد الباحث        
 ( لقبول نتائج البحث.2.25مستوي داللة )

 النتائج : ومناقشة عرض
 عرض ومناقشة التساؤل األول "ما واقع إدارة المعرفة لدى العاممين بالييئة العامة لمرياضة الكويت؟

  التخطيط والتنفيذالمحور االول: 
 (22جدول )

 (61الدرجة المقدرة والوزن النسبي ومربع كا الستجابات عينة البحث في المحور االول            )ن=              

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

الوزن 
موافق  موافق الترتي) النسبي

الى حد 

 ما

غيز 

 موافق

 3 74.07 160 79 12 94 يتوافر ىيكل تنظيمي داخل الييئة. 1

7 
يتم التخطيط داخل الييئة وفقا لمجموعو من البيانات 

 .والمعمومات المتوفرة
91 12 14 161 74.53 9 

 1 92.59 200 1 13 52 .لمييئةيوجد قصور في مرونة الييكل التنظيمي  9

3 
توجد استراتيجية واضحة إلدارة المعرفة تسيم فى نجاح 

 اىداف الييئة.
71 13 73 142 65.74 2 

 1 70.83 153 13 95 79 توجد االلية المساعدة لممشاركة في اتخاذ القرار. 5

عممية التخطيط توجد االلية المساعدة لممشاركة في  1
 .داخل الييئة

92 13 71 160 74.07 5 

2 
داخل  توجد ميزانية مناسبة لدعم مشاريع المعرفة

 .الييئة
52 17 12 184 85.18 7 

  %21.21 1112 الدرجة الكمية لممحور 

 6.714=  0.04الجدولية عند مستوى  1قيمة كا     0.04* دال عند مستوى 

أن الوزن الستجابات عينة البحث في المحور االول ( 22يتضح من الجدول السابق )        
%( بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور 92.59%:65.74الستمارة ادارة المعرفة تراوحت ما بين )

 .%(21.21ككل )
ويتضح من الجدول أن المحور االول فرعى وىو )التخطيط والتنفيذ( أن أعمى عبارة ىي عبارة        
 (، وبوزن722حيث جاءت بدرجو مقدرة ) ".لمييئةيوجد قصور في مرونة الييكل التنظيمي ( "9رقم )
قصور في %(، وكانت ىذه العبارة أكثر إيجابية لدى عينة البحث حيث يرون أنو يوجد 92.59) نسبى
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نحو تحقيق  الييئةويعيق تقدم  الييئةوىذا يؤثر عمى سير العمل داخل  لمييئةمرونة الييكل التنظيمي 
 اىدافيا.
عمى  الييئةالن ذلك يساعد  لمييئةويرى الباحث انو البد من وجود مرونة في الييكل التنظيمى       

نجاز االعمال والميام والتيمب ع اوتطورى اتحقيق اىدافي مى العقبات التي تواجو سير العمل من خالل وا 
 تحقيق المرونة في الييكل التنظيمي.

والتى توصمت الي ان ادارة  (14)م(1008نوال النادى" )"وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة       
 المعرفة تدعم وجود ىيكل تنظيمي مرن يحقق اىداف المنظمة وتنميتيا والنيوض بيا.

" توجد استراتيجية واضحة إلدارة المعرفة تسيم فى نجاح اىداف الييئة ( "3واقل عبارة رقم )       
%( وحصمت ىذه العبارة عمى درجة أقل لدى 65.74( وبوزن نسبي )137حيث جاءت بدرجو مقدرة )

 .ييئةالعينة البحث حيث انو ال توجد أي استراتيجية خاصة بإدارة المعرفة تسيم فى نجاح اىداف 
 الييئةويرى الباحث انو البد من وجود استراتيجية خاصة بإدارة المعرفة تسيم فى نجاح اىداف         

 .اوتنميتي اوتعمل عمى تطويرى
والتى توصمت الى انو البد من  (5)م(1007ابو فاره")"وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة         

 المؤسسات تعمل عمى تحقيق االىداف. وجود استراتيجية خاصو بإدارة المعرفة فى
 تكنولوجيا االتصاالتالمحور الثانى: 

 (24جدول )
 (61الدرجة المقدرة والوزن النسبي ومربع كا الستجابات عينة البحث في المحور الثانى        )ن=

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

الوزن 
 النسبي

 
موافق  موافق الترتي)

الى حد 

 ما

غيز 

 موافق

3 
يوجد قصور فى نشر الثقافة االلكترونية والمعموماتية 

 بين العاممين في المؤسسة.
52 12 17 182 84.25 1 

4 
توجد اليات الستقبال األفكار واالقتراحات الخاصة 

 . بالييئة
72 91 11 148 68.51 3 

 7 81.94 177 17 15 35 .داخل الييئة يوجد بريد الكترونى لكل موظف 12

 9 74.07 160 13 73 92 بيا. يوجد داخل الييئة موقع اليكترونى خاص 11

 5 58.79 127 91 12 14 .بالييئةتوجد قاعدة بيانات كاممة  17

  %29.51 243 الدرجة الكمية لممحور 

 6.714=  0.04الجدولية عند مستوى  1قيمة كا    0.04* دال عند مستوى        
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أن الوزن الستجابات عينة البحث في المحور الثانى الستمارة ( 24يتضح من الجدول السابق )        
%(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور ككل 84.25%:58.79ادارة المعرفة تراوحت ما بين )

(29.51.)% 
ويتضح من الجدول أن المحور الثانى فرعى وىو )تكنولوجيا االتصاالت( أن أعمى عبارة رقم        

" حيث جاءت بدرجو الييئة"يوجد قصور فى نشر الثقافة االلكترونية والمعموماتية بين العاممين في ( 3)
 %(84.25)نسبى(، وبوزن 137مقدرة )
وكانت ىذه العبارة أكثر إيجابية لدى عينة البحث حيث انو يوجد قصور ونقص فى عمميو نشر        

 .داخل الييئة العامة لمرياضة بالكويتالثقافة اإللكترونية والمعموماتية بين العاممين 
ئة العامة الييويرى الباحث انو البد من نشر الثقافة اإللكترونية والمعموماتية بين العاممين        

 وتنمية قدراتيم الوظيفية. الييئة العامة لمرياضة وذلك لنشر الوعي بين العاممين داخللمرياضة 
والتى توصمت الى انو البد من  (7)م(1007"طاشكندى")وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة       

 وجود ثقافو الكترونيو لدى العاممين بالمؤسسة لتنمية قدراتيم الوظيفية.
( وبوزن 172" حيث جاءت بدرجو مقدرة )بالييئةتوجد قاعدة بيانات كاممة ( "17واقل عبارة رقم )       

توجد توجد قاعدة  %(. وحصمت ىذه العبارة عمى درجة أقل لدى عينة البحث حيث انو ال58.79نسبي )
 .الييئة العامة لمرياضةبيانات كاممة 

تتوافر فيو كافة بالييئة العامة لمرياضة بيانات كاممو  ويرى الباحث انو البد من وجود قاعده      
 .بالييئة العامة لمرياضةالبيانات والمعمومات الخاصة 

والتى توصمت الى وجود عالقة بين  (9)م(1020"ماضى")وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة       
 االشتراك بقواعد البيانات الداخمة والخارجية وتنويع المكتبات وضمان جودة التعميم العالي.
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 االبتكارالمحور الثالث: 
 
 (25جدول )

 (61الدرجة المقدرة والوزن النسبي ومربع كا الستجابات عينة البحث في المحور الثالث        )ن=

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

الوزن 
 النسبي

 
الترتي
( 

موافق  موافق

الى حد 

 ما

غيز 

 موافق

 7 81.012 175 19 15 33 .بالييئةتوجد اسالي) جديدة لتقييم العاممين  19

 3 66.20 143 79 72 77 توجد إدارة خاصة باالبتكار واالبداع داخل الييئة 13

 9 68.98 149 92 77 75 .الييئةيتم تطوير اليات المعمومات والمعارف داخل  15

 5 65.74 142 77 15 92 الييئة.توجد سياسات وبرامج متطورة داخل  11

12 
 بالييئةيوجد قصور في عممية  تشجيع  العاممين 

 عمى االبتكار .
51 12 1 194 89.81 1 

  %23.95 329 الدرجة الكمية لممحور 

 6.714=  0.04الجدولية عند مستوى  1قيمة كا    0.04* دال عند مستوى 

أن الوزن الستجابات عينة البحث في المحور الثالث الستمارة ( 25يتضح من الجدول السابق )        
%(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور ككل 89.81%:65.74ادارة المعرفة تراوحت ما بين )

(23.95)%. 
يوجد ( " 12ويتضح من الجدول أن المحور الثالث فرعى وىو )االبتكار( أن أعمى عبارة رقم )       

(، وبوزن 143" حيث جاءت بدرجو مقدرة )عمى االبتكار بالييئةقصور في عممية تشجيع العاممين 
  .%(89.81)نسبى

قصور فى عمميو تشجيع وكانت ىذه العبارة أكثر إيجابية لدى عينة البحث حيث انو يوجد        
 عمى االبتكار.  بالييئة العامة لمرياضةالعاممين 
عمى االبتكار واالبداع فى بالييئة العامة لمرياضة ويرى الباحث انو البد من تشجيع العاممين        

 العمل وذلك لتحقيق أفضل معدالت االداء وتحقيق االىداف.
والتى توصمت الى توضيح اىمية ادارة  م(1024د( )")ايمن محموتتفق ىذه النتائج مع دراسة      

 المعرفة فى التطوير واالبداع واالبتكار فى االداء التسويقي فى الييئات الرياضية.
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" حيث جاءت بدرجو مقدرة  الييئة( "توجد سياسات وبرامج متطورة داخل 11واقل عبارة رقم )       
 عمى درجة أقل لدى عينة البحث حيث انو ال%( وحصمت ىذه العبارة 65.74( وبوزن نسبي )137)

 . الييئة العامة لمرياضةتوجد سياسات وبرامج متطورة داخل 
تعمل عمى  الييئة العامة لمرياضةويرى الباحث انو البد من وجود سياسات وبرامج متطورة داخل       

 .االنيوض بي
والتى توصمت الي انو البد من وضع  (13)م(1002فانسيكا")" وتتفق ىذه النتائج مع دراسة      

 برامج متطورة تعمل عمي تحسن جودة االداء داخل المؤسسة وتحقيق اىدافيا.
 توليد المعرفةالمحور الرابع: 

 
 

 (26جدول )                                        
 (61ر الرابع        )ن=الدرجة المقدرة والوزن النسبي ومربع كا الستجابات عينة البحث في المحو         

 العبارات م

 االستجابة
الدرجة 
 المقدرة

الوزن 
 النسبي

موافق  موافق الترتي)

الى حد 

 ما

غيز 

 موافق

13 
يوجد نقص فى الحصول عمى المعرفة من مصادر 
 1 91.20 197 2 5 12 خارجية. 

 7 81.94 177 17 15 35 .الييئةيتم تحميل المعرفة المتاحة فى  14

 1 72.68 157 12 75 92 .لمييئةيوجد استقطا) معارف حديثة ومتطورة لتحديث  72

71 
تسعى الييئة الى التحديث والتطوير باستخدام األسالي) 

 المعموماتية والتكنولوجية الحديثة.
95 13 14 160 74.07 3 

77 
تعتمد الييئة في عممية التخطيط والتنفيذ عمى أسس 

 معموماتية متوفرة.
93 77 17 170 78.70 9 

 5 73.14 158 13 92 73 يوجد مركز معموماتى خاص بالييئة  79

  %23.17 1214 الدرجة الكمية لممحور 
 6.714=  0.04الجدولية عند مستوى  1قيمة كا    0.04* دال عند مستوى        

الرابع الستمارة أن الوزن الستجابات عينة البحث في المحور ( 26يتضح من الجدول السابق )        
%(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور ككل 91.20%:72.68ادارة المعرفة تراوحت ما بين )

(23.17)%. 
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( "يوجد 13ويتضح من الجدول أن المحور الرابع فرعى وىو )توليد المعرفة( أن أعمى عبارة رقم )       
نسبى (، وبوزن 142جاءت بدرجو مقدرة )نقص في الحصول عمى المعرفة من مصادر خارجية" حيث 

%(. وكانت ىذه العبارة أكثر إيجابية لدى عينة البحث حيث انو ال يوجد توليد لممعرفة ونقص 91.20)
 فى الحصول عمى المعرفة من مصادر خارجية.

ويرى الباحث انو البد من الحصول عمى المعرفة من مصادر خارجية وتنوع مصادر المعرفة         
 وعدم االكتفاء بمصدر واحد. ئة العامة لمرياضةاليي

والتي توصمت الي عدة نتائج من اىميا  (14)م(1004"حجازي")وتتفق ىذه النتائج مع دراسة         
 ممارسو عمميات ادارة المعرفة من حيث التوليد والتشارك والتعمم.

" حيث جاءت لييئةا( "يوجد استقطاب معارف حديثة ومتطورة لتحديث 72واقل عبارة رقم )
%( وحصمت ىذه العبارة عمى درجة أقل لدى عينة البحث 72.68( وبوزن نسبي )152بدرجو مقدرة )

 . اواالرتقاء بيالييئة العامة لمرياضة حيث انو ال يوجد استقطاب معارف حديثة ومتطورة لتحديث 
عمل عمى تحقيق ت الييئةويرى الباحث انو البد من استقطاب معارف حديثة ومتطورة لتحديث 

 اىدافيا.
والتى توصمت الى عدة نتائج اىميا خفض  (75)م(1004"فينج")وتتفق ىذه النتائج مع دراسة 

 التكاليف االدارية وتحسين مستوى اإلنتاجية من خالل تبني تطبيقات حديثة ومتطورة إلدارة المعرفة.
العاممين بالييئة لدى ثانيا: عرض ومناقشة نتائج الواقع الفعمي لالداء الوظيفى 

 العامة لمرياضة بالكويت
 انجاز الميامالمحور االول: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لعلوم التربية الرياضيةالمجلة العلمية  -جامعة طنطا   -كلية التربية الرياضية  
 

 0202عدد ديسمبر                                - 112 -                    المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية
 

-- 1
3 4 -

-
 

 (27جدول )
 (61)ن= الميام انجاز الدرجة المقدرة والوزن النسبي ومربع كا الستجابات عينة البحث في المحور االول      

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

الوزن 
 النسبي

 
موافق  موافق الترتي)

الى حد 

 ما

غيز 

 موافق

 1 68.51 148 77 73 71 انجاز االعمال في الوقت المحدد. لدى القدرة عمى 1

 7 77.31 167 13 19 31 لدي القدرة عمي تحمل أعباء العمل المكمف بيا. 7

امتمك الدقة واإلتقان عند القيام بالعمل المكمف القيام  9
 بو.

91 15 71 159 73.61 3 

عمي استشارة ذوي الخبرة في االستفادة من أحرص  3
 قدراتيم العممية والعممية

 

97 73 17 164 75.92 9 

 1 82.87 179 12 12 35 تتناس) قدراتي مع ميام الوظيفة الموكمة إلي.  5

عداد سميم لمعمل. 1  5 68.51 148 72 73 73 يوجد تخطيط جيد وا 

  %23.35 415 الدرجة الكمية لممحور 

 6.714=  0.04الجدولية عند مستوى  1قيمة كا    0.04* دال عند مستوى        

أن الوزن الستجابات عينة البحث في المحور االول الستمارة ( 27يتضح من الجدول السابق )        
%(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور ككل 82.87%:68.51االداء الوظيفى تراوحت ما بين )

(23.35.)% 
( 5أن أعمى عبارة رقم ) )انجاز الميام(ويتضح من الجدول أن المحور االول فرعى وىو         

(، وبوزن 124" حيث جاءت بدرجو مقدرة )قدراتي مع ميام الوظيفة الموكمة إلي          تتناسب 
(82.87 .)% 

العاممين بالييئة العامة وىذا يشير الى انو ىناك اتجاه ايجابى من وجيو نظر عينة البحث في ان        
 لمرياضة بالكويت لدييم قدرات تؤىميم الى ممارسة الميام الوظيفية المكمفين بيا.

والتي توصمت الى عدة نتائج من  (1)م(1007اسعد عكاشة")وتتفق ىذه النتائج مع دراسة"        
 وتحقيق االىداف المطموبة.اىميا ان تطوير قدرات العاممين ومياراتيم تعمل عمى انجاز العاممين لمعمل 

" حيث جاءت بدرجو انجاز االعمال في الوقت المحدد لدى القدرة عمى ( "1واقل عبارة رقم )       
%(. وكانت ىذه العبارة أكثر إيجابية لدى عينة البحث حيث انو ال 68.51( وبوزن نسبي )133مقدرة )

 يتم انجاز االعمال فى الوقت المحدد.
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ث البد من انجاز االعمال فى الوقت المحدد ليا وعمي حسب الخطة الزمنية ويرى الباح       
 الموضوعة.

والتي توصمت الى عدة نتائج من  (1)م(1007اسعد عكاشة")“وتتفق ىذه النتائج مع دراسة        
 اىميا ان ىناك إثر إيجابي لمثقافة التنظيمية والتخطيط الجيد لمعمل عمى مستوى االداء الوظيفي.

 االلمام الوظيفيالمحور الثاني: 
 (28جدول )

 االلمامالدرجة المقدرة والوزن النسبي ومربع كا الستجابات عينة البحث في المحور الثانى                 
 (                  61)ن=الوظيفي

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

الوزن 
 النسبي

 
موافق  موافق الترتي)

الى حد 

 ما

غيز 

 موافق

 1 67.59 146 92 12 97 لدي سيولة في فيم الموائح المنظمة لمعمل. 2

 9 72.68 157 79 19 91 لدي القدرة عمي كتابة التقارير الخاصة بالعمل. 3

 7 73.14 158 14 72 99 أقوم بتوجيو زمالئي األقل مني في المستوي اإلداري. 4

والقوانين المنظمة لدي دراية كاممة بمستجدات الموائح  12
 لمعمل.

74 72 79 150 69.44 5 

 1 80.09 173 11 71 32 لدي إلمام بالنواحي اإلدارية الخاصة بالعمل. 11

17 
لدى دراية كاممة بكافة حدود سمطاتي ومسئولياتي 
 الوظيفية.  

75 92 12 152 70.37 3 

  %27.77 491 الدرجة الكمية لممحور 

 6.714=  0.04الجدولية عند مستوى  1قيمة كا    0.04* دال عند مستوى       

أن الوزن الستجابات عينة البحث في المحور الثاني الستمارة ( 28يتضح من الجدول السابق )        
%(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور ككل 80.09%:67.59االداء الوظيفي تراوحت ما بين )

(27.77.)% 
( 11ويتضح من الجدول أن المحور االول فرعى وىو )االلمام الوظيفى( أن أعمى عبارة رقم )       

 %(. 80.09(، وبوزن )129" حيث جاءت بدرجو مقدرة )لدي إلمام بالنواحي اإلدارية الخاصة بالعمل"
ئة لدييم مقدرة داخل الييالعاممين  انوكانت ىذه العبارة أكثر إيجابية لدى عينة البحث حيث        

 تمكنيم من انجاز االعمال عمى الوجو المطموب.معرفية بالنواحى اإلدارية 
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ويرى الباحث انو البد لمعاممين من معرفو حدود سمطاتيم ومسئولياتيم الوظيفية حتى يمكنيم        
 القيام بأعماليم عمى الوجو االمثل.

والتي توصمت الى عدة نتائج من اىميا  (71)(مKeller")1001 دراسة"وتتفق ىذه النتائج مع        
 ان تحديد السمطات والمسؤوليات تؤثر طرديا في االداء الوظيفي.

" حيث جاءت بدرجو مقدرة لدي سيولة في فيم الموائح المنظمة لمعمل( " 2)واقل عبارة رقم        
%( وحصمت ىذه العبارة عمى درجة أقل لدى عينة البحث حيث انو ال 67.59( وبوزن نسبي )131)

ويصعب عمييم  دراية كاممة بمستجدات الموائح والقوانين المنظمة لمعمل بالييئةيوجد لدى العاممين 
 .فيميا

ويرى الباحث انو البد ان يكون العاممين باالتحاد عمى دراية كاممة بمستجدات الموائح والقوانين        
 لمنظمة لمعمل.ا

والتي توصمت الى عدة نتائج من  (17)م(1020شامي صميحو")وتتفق ىذه النتائج مع دراسة"         
اىميا ان معرفة العاممين بالقوانين والموائح المنظمة لمعمل وما يطرأ عمييا من مستجدات يساعد في حل 

 المشكالت وتحقيق اىداف المؤسسات.
 اتخاذ القرارالمحور الثالث: 

 (10جدول )                                               
 القرار اتخاذ الدرجة المقدرة والوزن النسبي ومربع كا الستجابات عينة البحث في المحور الثالث                   

 (61)ن=

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

الوزن 
موافق  موافق الترتي) النسبي

الى حد 

 ما

غيز 

 موافق

19 
لدي القدرة عمي اتخاذ القرارات الصائبة في معظم 
 9 79.62 172 13 3 31 المواقف المختمفة.

 5 72.68 157 73 11 92 يتم اتخاذ القرارات وفقا لمحقائق والبيانات . 13

15 
في اتخاذ القرارات  الييئةادارة مجمس يوجد قصور لدى 

 1 91.20 197 2 5 12 .الييئةالوظيفية عمي أسس ومعايير تخدم 

 3 75 162 79 3 31 .أشرح لممرؤوسين مبررات اتخاذ القرارات 11

 لدي القدرة عمى اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية. 12
 

51 13 2 188 87.03 7 

  %31.11 321 الدرجة الكمية لممحور 

 6.714=  0.04الجدولية عند مستوى  1قيمة كا    0.04* دال عند مستوى        
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أن الوزن الستجابات عينة البحث في المحور الثالث الستمارة ( 10يتضح من الجدول السابق )        
%(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور ككل 47.31%:72.68االداء الوظيفي تراوحت ما بين )

(31.11.)% 
( "يوجد 15ويتضح من الجدول أن المحور الثالث فرعى وىو )اتخاذ القرار( أن أعمى عبارة )       

" حيث الييئةفي اتخاذ القرارات الوظيفية عمي أسس ومعايير تخدم  الييئةدارة امجمس قصور لدى 
نة البحث وكانت ىذه العبارة أكثر إيجابية لدى عي%( 91.20)نسبى(، وبوزن 142جاءت بدرجو مقدرة )

 .اوتحقق اىدافي الييئةعمى اسس ومعايير تخدم  داخل الييئةال يتم اتخاذ قرارات  حيث انو
عمى تحقيق  اوتساعدى الييئةويرى الباحث البد من اتخاذ قرارات عمى اسس ومعايير عمميو تخدم      
 .ااىدافي
توصمت الى عدة نتائج من اىميا والتي  (15)م(Keller")1001 وتتفق ىذه النتائج مع دراسة""      

 ان تحقيق الرضا الوظيفي لمعاممين بالمؤسسة يساعد فى اتخاذ قرارات سميمو تخدم المؤسسة.
" حيث جاءت بدرجو مقدرة يتم اتخاذ القرارات وفقا لمحقائق والبيانات ( "13واقل عبارة رقم )         
ال يتم  رجة أقل لدى عينة البحث حيث انو%( وحصمت ىذه العبارة عمى د72.68نسبي )( وبوزن 152)

 اتخاذ القرارات وفقا لمحقائق والبيانات المتوفرة.
وفقا لمحقائق والمعمومات المتوفرة  داخل الييئةويرى الباحث انو البد من ان يتم اتخاذ القرارات          

 وعمى اسس وحقائق ثابتو حتى يمكن تحقيق األىداف المرجوة.
والتي توصمت الى عدة نتائج من (17) م(1020شامي صميحو ")ىذه النتائج مع دراسة "وتتفق "        

اىميا انو البد من توفر معمومات وبيانات تساعد العاممين عمى اتخاذ القرارات السميمة التي تحقق 
 اىداف المؤسسة.
 االبداع واالبتكارالمحور الرابع: 
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 (12جدول )
 (60ن النسبي ومربع كا الستجابات عينة البحث في المحور الرابع                   )ن=الدرجة المقدرة والوز      

 العبارات م
 االستجابة

الدرجة 
 المقدرة

الوزن 
 النسبي

 
موافق  موافق الترتي)

الى حد 

 ما

غيز 

 موافق

13 
حرص عمي تطبيق أسالي) جديدة لمعمل لحل أي ا

 1 73.14 158 17 93 71 مشكمة تواجو سير العمل.

 7 81.48 176 19 13 35 احرص عمي التميز والتطور في عممي. 14

72 
توجد أسالي) جديدة لمعمل لحل أي مشكمة تواجو سير 
 العمل.

93 19 71 161 74.53 3 

 5 74.53 161 17 91 74 أنجز األعمال الموكمة إلي بأسمو) متطور. 71

 9 76.85 166 11 73 99 يتم تقديم األفكار الجديدة لمعمل. 77

 1 90.74 196 3 17 51 .داخل الييئة التميز في العملاحرص عمى تحقيق  79

  %23.53 1213 الدرجو الكمية لممحور 

 6.714=  0.04الجدولية عند مستوى  1قيمة كا    0.04* دال عند مستوى        

في المحور الرابع الستمارة  أن الوزن الستجابات عينة البحث( 12يتضح من الجدول السابق )        
%(، بينما كان الوزن النسبي لمجموع المحور ككل 90.743%:73.14االداء الوظيفي تراوحت ما بين )

(21.39)%. 
( " 79ويتضح من الجدول أن المحور الرابع فرعى وىو )االبداع واالبتكار( أن أعمى عبارة )       

 نسبى (، وبوزن141" حيث جاءت بدرجو مقدرة )داخل الييئة التميز في العملاحرص عمى تحقيق 
(23.53.)% 

وكانت ىذه العبارة أكثر إيجابية لدى عينة البحث حيث انو ال يوجد لدى العاممين الحرص عمى       
االداء بشكل مميز، وفى ىذا الصدد ورى الباحث انو البد العمل بشكل مميز وغير تقميدي لتحقيق 

 أفضل معدالت االداء.
الى عدة نتائج من اىميا ان (7) م(1007اسعد عكاشة")“وتتفق ىذه النتائج مع دراسة         

 العاممين بحاجو الى تطوير مستوى مياراتيم وقدراتيم لمعمل بشكل مميز ومبدع ومبتكر.
حرص عمي تطبيق أساليب جديدة لمعمل لحل أي مشكمة تواجو سير ا "( 13واقل عبارة رقم )        
لعبارة عمى درجة أقل %( وحصمت ىذه ا73.14( وبوزن نسبي )153حيث جاءت بدرجو مقدرة )“العمل

 .الييئةتوجد اساليب جديدة لحل المشكالت التي تطرأ عمى  ال لدى عينة البحث حيث انو
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ويرى الباحث انو البد من وجود حمول متطورة وأساليب عمل جديدة لحل المشكالت التى تطرأ         
 ومواصمة سير العمل بشكل مميز. الييئةعمى 

والتي توصمت الى عدة نتائج من ( 17) م(1020"شامي صميحو ")دراسة  وتتفق ىذه النتائج مع       
 اىميا ان استخدام اساليب متطورة في العمل تعمل عمى حل المشكالت بشكل عممي مدروس.

ثالثددا: عددرض ومناقشددة نتددائج التسدداؤل الثالددث" مددا عالقددة ادارة المعرفددة بدداألداء الددوظيفى 
 ؟بالكويتلدى العاممين بالييئة العامة لمرياضة 

 (11جدول )
 (61)ن=                معامالت االرتباط بين ادارة المعرفة واالداء الوظيفي               

  2.333=  2.25قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة 
 ( ما يمي:11يتضح من الجدول السابق )        
توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين محاور استمارة إدارة المعرفة )التخطيط         

والتنفيذ، تكنولوجيا االتصاالت، االبتكار، توليد المعرفة( واالستمارة ككل وبين محاور استمارة األداء 
االلمام الوظيفي، اتخاذ القرار، االبداع واالبتكار( واالستمارة ككل، فقد تراوحت الوظيفي )انجاز الميام، 

 .2.25( وىي معامالت دالة احصائيا عند مستوى 2.43: 2.31قيمة معامل االرتباط ما بين )
عممية يتم بموجبيا استخراج واستثمار راس المال حيث يرى الباحث ان إدارة المعرفة تعتبر        
، بيدف الوصول الى قرارات تتصف بالكفاءة والفعالية واالبتكارية من اجل اكساب بالييئةلخاص الفكري ا
 مما يزيد من فاعمية األداء الوظيفي لدى العاممين.ميزة تنافسية  الييئة

تمام " راوية محدمد حددسن "حيث اشارت  الى ان األداء الوظيفي يشير إلى درجة تحقيق وا 
الفرد، وىو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشبع بيا الفرد متطمبات الوظيفة. الميام المكونة لوظيفة 

 

 م

 االداء الوظيفي 
 

 ادارة المعرفة

انجاز 
 الميام

االلمام 
 الوظيفي

 اتخاذ القرار
االبداع 
  االستمارة ككل واالبتكار

 2.47 2.49 2.35 2.47 2.33 التخطيط والتنفيذ 2
 2.47 2.42 2.49 2.41 2.42 تكنولوجيا االتصاالت 1
 2.42 2.43 2.42 2.31 2.42 االبتكار 2
 2.31 2.47 2.33 2.34 2.31 توليد المعرفة 3
 2.33 2.42 2.42 2.41 2.34  االستمارة ككل 4
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وغالبا ما يحدث لبس وتداخل بين األداء والجيد فالجدة يشير إلى الطاقة المبذولة، أما األداء فيقاس 
 (  711:2عمى أساس النتائج التي حققيا الفرد. )

 و التدوصيدددات : االستنتاجات
 : أواًل: االستنتاجات

  لمييئة العامة لمرياضة بدولة الكويتيوجد قصور في مرونة الييكل التنظيمي. 
 الييئةفي نجاح اىداف  معدم وجود استراتيجية واضحة خاصة بإدارة المعرفة تسي . 
  بالييئةوجود قصور في نشر الثقافة االلكترونية والمعموماتية بين العاممين. 
  بالييئةعدم وجود قاعدة بيانات تتوافر فييا كافة البيانات المتعمقة. 
 واالداء الوظيفى لدى العاممين  توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة

 (.2.33حيث بمغ معامل االرتباط) العامة لمرياضة بدولة الكويتبالييئة 
 

 : ثانيًا: التوصيات
 

  عمى تحقيق  الييئةالن ذلك يساعد  لمييئةالبد من وجود مرونة في الييكل التنظيمى
نجاز االعمال والميام والتيمب عمى العقبات التي تواجو سير العمل من  اوتطورى ااىدافي وا 

 خالل تحقيق المرونة في الييكل التنظيمي.

 حقيق االىدافوجود استراتيجية خاصو بإدارة المعرفة فى المؤسسات تعمل عمى ت. 
 وذلك لنشر الوعي  بالييئةنشر الثقافة اإللكترونية والمعموماتية بين العاممين  العمل عمى

 وتنمية قدراتيم الوظيفية. الييئةبين العاممين داخل 

  ضرورة وجود قاعده بيانات كاممو بالييئة تتوافر فيو كافة البيانات والمعمومات الخاصة
 بالييئة 
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