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الملخص :
ىدفت الدراسة التعرف اىل واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية  ،وكذلك
التعرف اىل الفروق يف واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية وفقاً ظتتغَتات ( نوع
اظتؤسسة ،التخصص  ،واظتؤىل العلمي ،واطتربة االدارية) ،وقذ استخدم الباحثان اظتنج الوصفي ،
كما استخدما االستبيان كأداة صتمع البيانات والذي اشتمل على ثالثة ػتاور (ما قبل االزمة،
اثناء حدوث االزمة ،و ػتور ما بعدد االزمدة) ،وقدد لوصدلت الدراسدة اىل أن االزمدات لددار يف
اظتؤسسات الرياضية اليمنية (اللجنة االوظتبية ،وزارة الشباب والرياضة ،االحتادات الرياضية) بدرجة
متوس د ة يف رتي ددع مراحددل االزم ددة وأن اللجنددة االوظتبي ددة لتفددوق عل ددى وزارة الشددباب والرياض ددة
واالحتادات الرياضية يف ادارة االزمات  ،وأن ذوي اظتؤىالت العلمية العالية اكثر قدرة على ادارة
االزمة من حيد االسدتعداد واصتاىةيدة لالزمدة والتعامدل مدع االزمدة مدن ذوي اظتدؤىالت العلميدة
االقدل كمدا أهردرت النتداأج أن اظتتخصصدُت يف الًتبيددة الرياضدية اكثدر قدددرة وكفداءة علددى إدارة
االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية بصورة اكرب من ذوي التخصصات االخرى وأوصت
الدراسة بد ضرورة انشاء وحدات متخصصة إلدارة االزمدات الرياضدية يف اظتؤسسدات الرياضدية
اليمنية  ،وعقد دورات لأىيلية للعاملُت يف اللجنة االوظتبية ووزارة الشباب والرياضة واالحتادات
الرياضية لتعينيرم على أداء وهاأفرم يف هل التغَتات اظتستمرة واظتتسارعة يف علوم االدارة
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Summary :
The study aimed to identify the reality of crisis management in
Yemeni sports institutions, as well as to identify the differences in the
reality of crisis management in Yemeni sports institutions according
to variables (type of institution, specialization, scientific
qualification, and administrative experience), and the researchers
used descriptive method, and used the questionnaire as a tool to
collect Data, which included three themes (pre-crisis, crisis, postcrisis). The study found that crises are managed in Yemeni sports
institutions (Olympic Committee, Ministry of Youth and Sports,
Sports Federations) to a moderate degree in all stages of the crisis.
The Olympic Committee is superior to the Ministry of Youth and
Sports and the sports federations in crisis management. The results
also showed that specialists in physical education are more able and
efficient to manage crises in Yemeni sports institutions more than
those with other disciplines. The study recommended the need to
establish specialized units for the management of sports crises in the
Yemeni sports institutions, and holding training courses for workers
in the Olympic Committee and the Ministry of Youth and Sports and
sports federations to help them to perform their jobs in light of the
continuous and accelerating changes in management science.
Keywords: Crisis Management, Sports Institutions

: مقدمة- 1
 فري هتدف، دتثل اإلدارةً اضتديثة جانباً أساسيا من جوانب النظام اإلنتاجي يف اجملتمعات
اىل التنظيم الشامل للعالقات السياسية واالقتصادية واأليديولوجية واالجتماعية جبانب لنظيم
 ولتأثر اإلدارة مبع يات وطبيعة اجملتمع ومن مث، العمل وحتقيق روح الفريق يف العمل اصتماعي
 خاصة، فما ي رأ على اجملتمع من لغَتات وحتوالت ال بد أن لصبغ اإلدارة فيو بصبغة جديدة
وان اإلدارة هاىرة إجيابية ديناميكية متغَتة بشكل متواصل لسعى اىل التأثَت يف اجملتمدع الدذي
)8991 ،لتعامل فيو وحتاول أن لشكلو بأسلوب يساعد على حتقيق أىدافرا (عثمان
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ولع ترب الرياضة أساس بناء اجملتمعات ول ورىا يف كافة اصتوانب  ،وعتذا أنشأت اصتمرورية اليمنية
العديد من اظتؤسسات الرياضية ابرزىا اللجنة األوظتبية اليمنية  ،وزارة الشباب والرياضة  ،صندوق
رعاية النشء والشباب  ،االحتادات واألندية الرياضية  ،حي لشرف اللجنة األوظتبية اليمنية
على ( )33احتاد رياضي وىي ىيئة رياضيدة اىلية مستقلة ذات نفع عام وعتا الشخصية
االعتبارية ولعمل وفق اظتيثاق األوظتيب
ويشَت معوض ( ) 7002بان االدارة الرياضية لعترب من اىم االساسيات اليت لعتمد عليرا
الرياضة يف حتقيق أىدافرا  ،ومن أىم أىداف االدارة مواجرة االزمات اليت لنشأ يف اجملال
الرياضي  ،كما حيتاج األمر اىل التخ يط إلدارة االزمات  ،حبي يعرف اظتسؤولون عن ادارة
ىذه اظتؤسسات كيفية التصدي لالزمات  ،ؽتا يساعد على التقليل من االثار السلبية  ،واىل
عدم لفاقمرا وهرورىا مرة أخرى يف اظتستقبل بصورة اكرب
ويشَت درويش و حسانُت (  ) 7002أن االزمة عبارة عن خلل يؤثر ماديا على النظام كلو
حبي يردد ىذا اطتلل االفًتاضات الرأيسية اليت يقوم عليرا ىدذا النظدام  ،وإدارة االزمدة لعدٍت
التعامل الفوري مدع اضتددث لوقدي أي لصداعد أو ماداعفات  ،لددف السدي رة الكاملدة علدى
اضتدث
ويف الوقت اضتايل أصبح علم إدارة االزمات من أىم العلوم اإلدارية لدرجدة اندو أطلدق عليدو
علم الساعة ليس ألنو يظرر االزمدة فقدط ولكدن ألندو يوضدح كيفيدة مواجرتردا وادارهتدا وكيفيدة
التغلب عليرا باألدوات العلمية واإلدارية  ،كما أنو يساىم يف جتنب األزمات وػتاولة االستفادة
منرا
ولشَت جويدة ( ) 7083بأن ما جعل علم إدارة االزمات ضرورة يف الوقت اضتايل  ،ىو أنو من
العلوم اضتديثة اليت لعتمد على غتموعة مدن األسدس واظتبدادئ العلميدة  ،وذلدك لددف امدتالك
القدرة على إدارة االزمات  ،ورتع وحتليل اظتعلومات عنرا  ،واعداد البداأل اظتناسدبة لتخفيدي
االخ ار النارتة عن حدوثرا  ،مع االستفادة من التجربة بتعةية اصتوانب الدفاعية اليت دتنع من
حدوث االزمة مرة أخرى
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وؽتا سبق يرى الباحثان أن إدارة االزمات أصبحت حاجة ملحة ال استغناء عنرا وىذا ما
دفعرما اىل اجراء ىذه الدراسة أملُت ان لكون ىذه الدراسة متنفس للرياضة اليمنية لتدارك
االزمات مستقبال وان لكون نواة لدراسات اخرى لستفيد من نتاأجرا الرياضية اظتؤسسات
الرياضية يف اليمن يف كيفية التعامل بشكل علمي ومدروس مع كافة اظتشاكل واالزمات اليت
لواجو للك اظتؤسسات يف هل الظروف واالزمات الصعبة واظتعقدة اليت لعصي باليمن
- 2مشكلة الدراسة:
ال بد ان ينظر اىل االزمات من قبل اظتؤسسات واداراهتا نظرة خاصة  ،لستدعي االىتمام
الداأم وبدرجة عالية من اصتاىةية  ،واظتؤسسات الرياضية ليست مبعةل عن ىذا كلو  ،اذ ان واقع
إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية وما دتر بو البالد من ازمات بشكل عام والرياضة
بشكل خاص يف السنوات االخَتة واظتعوقات اليت قد أثرت يف مستقبل ىذه اظتؤسسات وأداأرا
 ،وكون االدارة الرياضية من أىم األساسيات اليت لعتمد عليرا الرياضة يف حتقيق أىدافرا  ،ومن
أىدداف االدارة مواجردة االزمدات الديت لنشدأ يف اجملدال الرياضدي سدواء كاندت ازمدات داخليدة او
خارجية  ،ونظرا الحتمالية غياب اصتاىةية يف مؤسسالنا لألزمات  ،وعددم دتكدن ادارات ىدذه
اظتؤسسات من التعامل مع االزمة وادارهتا حال وقوعرا
ولكون العديد من اظتؤسسات الرياضية يف اليمن جةء من منظمات قارية ودولية فان ىذا االمر
حيتم عليرا غتاراة للك اظتؤسسات يف نظمرا اإلدارية القاأمة على لنفيذ األىداف من خدالل
االسًتاليجيات اليت حتقق الرؤيا الرياضية الوطنية يف الدرجة األوىل مبا ال يتعارض مع األىداف
السامية اليت قامت على أساسرا اظتبادئ الرياضية اظترلكةة على التنافس والروح الرياضية ونبدذ
العنص رية وعدم التسييس  ،اليت ىي أساس االزمات اليت عانت ولعاين منرا إدارة اظتؤسسدات
الرياضية ومن خالل عمل الباحثان وخربهتما يف غتال االدارة الرياضية وما التمسو من ضرورة
اجراء ىذه الدراسة حي ارلأيا اختيار اظتؤسسات الرياضية يف اليمن للدراسة للتعرف اىل واقع
إد ارة االزم ددات يف اظتؤسس ددات الرياض ددية اليمني ددة ،عاول ددة الكش ددي ع ددن طبيع ددة اس ددتجابة ىد ددذه
اظتؤسسات لالزمات  ،كما ان قلة الدراسات السابقة اظتيدانية اليت حبثت يف ادارة االزمات يف
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اظتؤسسات الرياضية وانعدام مثل ىذه الدراسات يف البيئة اليمنية شجع الباحثان على القيام لذه
ال دراسة اليت يعتقد اهنا ستخرج بنتاأج ولوصيات من شأهنا النروض بالعمل االداري وحتسينو
ول ويره وخاصة يف غتال مواجرة االزمات واظتشاكل والصعوبات
- 3أهداف الدراسة:
سوف هتدف الدراسة للتعرف اىل:
 - 8واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية
 - 7الفروق يف واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية وفقاً ظتتغَتات ( نوع اظتؤسسة،
التخصص  ،واظتؤىل العلمي ،واطتربة االدارية)
- 4تسـ ــاؤالت الدراسة :
سوف لسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت االلية:
 - 8ما واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية ؟
 - 7ىل ىناك فروقاً دالة احصاأيا يف واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية
وفقاً ظتتغَتات ( نوع اظتؤسسة  ،التخصص ،واظتؤىل العلمي ،واطتربة االدرية) ؟
- 5مصطلحات الدراسة:
لتامن ىذه الدراسة العديد من اظتص لحات ميكن لعريفرا كما يلي:
اإلدارة ( :)Managementىي النشاط اإلنساين الذىٍت االجتماعي اظتستمر ،والذييتامن وهاأي التخ يط  ،والتنظيم  ،والقيادة ،والتوجيو ،واالشراف  ،وااللصال ،والتنسيق،
واظتتابعة ،والرقابة  ،واختاذ القرار الذي يقوم بو القادة يف اظتنظمات واظتشروعات لتحقيق األىداف
بكفاءة وفاعلية ( اليماين)7083 ،
االزمات ( : )Crisesعرفرا ب اح ( )7002باهنا حدث فجاأي حيمل يف طيالو هتديدا ماللمؤسسة ،وحيتاج اىل رتلة إجراءات سريعة وفعالة لتجاوزه ،او ع لى األقل للتقليل من سلبية
اثاره
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أما فالكرامير وىايدي ( )Falkheimer& Heide ، 7002فيعرفان االزمة بأهنا موقي
غَت اعتيادي  ،يردد أعمال وشتعة وصورة وعالقات اظتنظمة ويار جبمرورىا
- 6الدراسات السابقة:
دراسة القاأدي ( )7082اليت ىدفت التعرف إىل واقع إدارة االزمات يف االحتادات الرياضية
بسل نة عمان من خالل معرفة أنواع االزمدات وأكثرىدا شديوعاض إضدافة اىل معرفدة الفدروق يف
استجابات عينة الدراسة لبعا ظتتغَت ( اظتوقع اإلداري  ،والتخصص العلمي ) واستخدم الباح
أداة االستبيان صتمع البيانات بواقع (  ) 99عبارة واشتملت عينة الدراسة على رتيع االحتادات
الرياضدية العمانيددة بواقددع (  ) 297فدردا ولوصددلت الدراسددة اىل أن أكثدر االزمددات الرياضددية
شيوعا ىي االزمات اإلدارية  ،واقلرا االزمات الفنية  ،كمدا بيندت النتداأج وجدود فدروق دالدة
احصداأيا ولصداا افدراد عيندة اإلدارة العليدا يف االحتدادات الرياضدية يف ػتدوري االزمدات اإلداريدة
واألزمات اظتالية  ،وفقا ظتتغَت اظتوقع اإلداري  ،بينما لوجد فروقا دالة احصاأيا ولصاا افراد
عينة اإلدارة التنفيذية يف ػتوري االزمات الفنية  ،وازمات االلصاالت واظتعلومات  ،كما لوصلت
الدراسة اىل وجود فروقا دالة إحصاأيا ولصاا افراد عينة اظتختصُت يف اجملال الرياضي
واجرى القليويب ( )7082دراسة ىدفت اىل لقوًن دور العالقات العامة يف إدارة االزمات
باألندية الرياضية ( قبل – اثناء – بعد ) حدوثرا  ،وذلك باستخدام اظتنرج الوصدفي ،
ويتمثل غتتمع البح يف مديري إدارة العالقات العامة والعاملُت لا بأندية القاىرة واصتيةة  ،وقد
بلغت العينة منو (  )23مديرا وقد لوصلت الدراسة اىل لعامل العالقات العامة مع االزمات
قبل واثناء حدوثرا ال حيقق النتاأج اظترجوة  ،واوصت الدراسة بارورة عقد دورات لدريبية
علميا ول بيقيا يف غتال العالقات العامة
أما دراسة الةير (  )7083فردفت للتعرف إىل واقع إدارة األزمات لدي إداريي االحتادات
واألندية الرياضية يف فلس ُت ،ولكون غتتمدع الدراسدة مدن رتيدع أعاداء االحتدادات الرياضدية
واألندية يف فلس ُت ،البالغ عددىم ()280عاو حيد أجريدت الدراسدة علدى عيندة طبقيدة
عشواأية بلغت 183عاوا وقامت الباحثة ببناء استبانة كأداء للدراسة لامنت ( )27فقرة ،
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وأجريت واهررت نتاأج الدراسة ان درجة واقع إدارة األزمات لدى إداريي االحتادات واألندية
الرياضدية قدد جداءت بدرجدة كبدَتة جددا وبنسدبة مئويدة بلغدت ( )%18 72كدذلك اهردرت
الدراسة عدم وجود فروق ذات داللو إحصاأية يف حُت كانت ىناك فروق يف لقديرات أفراد
عينة الدراسدة لواقدع إدارة األزمدات لعدةى ظتتغدَتات صدفة العمدل ولصداا عادو ىيئدة إداريدة يف
الندادي  ،ومتغدَت التخصدص ولصداا ختصدص الًتبيدة الرياضدية وىف هدل ىدذه النتداأج أوصدت
الدراسة مبجموعة من التوصيات منرا  :لوفَت مركة ألعداد القيادات الرياضية ،ولاافر اصترود
اضتكومية واألىلية للتخفيي من األزمات اليت لواجو االحتادات واألندية يف فلس ُت
واجرى ػتارمو ( )7009دراسة ىدفت التعرف اىل أندواع االزمدات واسدباب حددوثرا واضتلدول
اظتقًتحة عتا يف االحتادات الرياضية االردنية وقد استخدم الباح اظتنرج الوصفي  ،واستبانتُت
صتمع اظتعلومات االوىل صتمع اظتعلومات اظتتعلقة بأسباب االزمات وقد اختار الباح عينتُت
لت بيدق الدراسدة بلددغ غتموعرمدا ( )302عددامال يف االحتدادات الرياضدية ميثلددون رؤسداء غتددالس
االحتادات واعااءىا ،وقد لوصل الباح اىل ان االحتادات الرياضية لواجو ازمات من الناحية
اظتالية والفنية واالمكانات ،واوصى الباح بارورة زيادة اظتيةانية اظتخصصة لالحتادات الرياضية
 ،والبح عن مصادر دتويل اخرى
وقام إكسيل( )7003بدراسة ىدفت التعرف إىل أنواع األزمات الرياضدية يف ؽتلكدة البحدرين
ومدى لكرارىا ولأثَتىا واالستعداد عتا ،ولكون غتتمع الدراسة من أعااء غتالس إدارات األندية
الرياضدية وعدددىم )  ( 143فدرداً ،واسدتخدم الباحد االسدتبانة أداةً صتمدع اظتعلومدات إذ
اشتملت على ثالثة ػتاور ىي :األزمات اإلدارية ،واشتمل ىذا اعور على أربعة غتاالت فرعية
ىي :لكرار األزمة ،ومدة حدوثرا يف اظتوسم الرياضي ،ولأثَت األزمة اإلدارية وأسلوب اظتعاصتة،
أما اعور الثاين فتحدث عن األزمات اظتالية ،واشتمل أيااً على أربعة ػتاور فرعية ىي :لكرار
األزمة ،وزمن حدوثرا يف اظتوسم الرياضي ،ولأثَت األزمة اظتالية وأخَتاً أسلوب اظتعاصتة ،أما اعور
الثال فتحدث عن مدى استعداد األندية مبملكة البحرين لألزمات ،وقد اشتمل على ثالثة
ػتاور فرعية ،ىي :اطت ة ،والتنظيم والتدريب على األزمات ،واستخدم الباح اظتقابالت مع
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بعض أعااء غتالس إدارات األندية ،وقام بتحليل بعض مواد النظام األساسي لألندية الرياضية
مبملكة البحرين
واجدرى مسدداعدة ( )7007دراسدة ىدددفت التعدرف اىل مدددى لدوافر عناصددر ادارة االزمددات يف
اظتؤسسات الرياضية يف االردن  ،واظتعوقات اليت حتد من لوافر عناصر ىذه االدارة  ،واستخدم
الباح اظتنرج الوصفي  ،ولكون غتتمع الدراسة مدن رتيدع االداريدُت العداملُت يف اظتؤسسدات
الرياضية يف االردن والبالغ عددىم ( )223فردا ولتحقيق ىدف الدراسة اختار الباح عينة
مكونددة مددن ( )207م ددن االف دراد االداريددُت الع دداملُت يف اظتؤسسددات الرياضددية  ،وا اس ددتخدام
االستبانة اداة صتمع اظتعلومات  ،اذ لكونت من ( )28فقرة واشارت نتاأج الدراسة اىل لوافر
عناصر ادارة االزمات واليت جاءت بدرجة متوس ة ودلدت النتداأج كدذلك علدى وجدود عالقدة
ارلباطية اجيابية دالة احصاأيا بُت مراحل عناصر ادارة االزمات بعارا ب بعض  ،ووجود عالقة
سلبية بُت مراحل عناصر ادارة االزمات واظتعوقات التنظيمية واالنسانية واظتعلومات وااللصال
وقام بيرنستين (  )Bernstein , 2012بدارسة ىدفت التعرف اىل دور وساأل التواصل
االجتمداعي يف الرياضددة وإدارة االزمدات  ،مددن خدالل دراسددة اضتالدة للفادديحة اصتنسدية لالعددب
اصتولدي االمريكددي لداجير وودز (  ، )Tiger Woodsاذ أثدرت ىددذه الفاديحة يف شتعددة
الالعب يف اجملتمع األمريكي  ،فقام الباح بتقييم اسًتاليجيات إدارة االزمات اليت استخدمرا
فريق إدارة االزمات لالعب  ،كذلك حتليل رد فعل وساأل االعالم ودورىا يف االزمة  ،واعمدد
الباح على ذتانية لصرحيات للصحافة ادىل لا الالعدب يف الفدًتة مدا بدُت 2009/11/29
ولغاية  ، 2010/8/23وا حفظرا كوثاأق أولية لتحليل دراسة اضتالة ،وأهررت نتاأج الدراسة
أن اس دًتاليجية اإلىانددة (  )Mortification Strategyىددي أكثددر االسد دًتاليجيات
استخداما يف االزمة ،اذ لقوم ىذه االسًتاليجية على االعًتاف باطت أ  ،وطلب اظتغفرة  ،والذي
ين ددوي علي ددو اظتعاصت ددة والتوب ددة والتص ددحيح  ،وق ددد ؾت ددح فري ددق ادراة االزم ددات م ددن خ ددالل ى ددذه
االسًتاليجية يف ابعاد اضتدي عن الفايحة وعودة اصتماىَت للحدي عن مستوى الالعب يف
لعبة اصتولي
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- 7منهج الدراسة:
استخدم ا لباح اظتنرج الوصفي التحليلي والذي حياول وصي ولقييم واقع ض إدارة االزمددات
يف اظتدؤسس ددات الريداضيدة اليمنيدة ض من خالل دراسة ل بيقية على عدد من اظتؤسسات الرياضية
اليمنية بأمانة العاصمة
عينة الدراسة :
ا اختيار عينة الدراسة بال ريقة العشواأية من غتتمع الدراسة الذي لكون من (اللجنة االوظتبية ،
وزارة الشباب والرياضة ،واالحتادات الرياضية ) حبي بلغت عينة الدراسة ( )822فردا
واصتدول رقم ( )8يوضح لوزيع افراد غتتمع الدراسة حسب متغَتات الدراسة اظتستقلة
جدول ( ) 1توزيع افراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات الدراسة المستقلة ن = 144
المتغير
نوع اظتؤسسة

اظتؤىل العلمي

التصنيف
اللجنة االوظتبية

التكرار
77

النسبة المئوية %
89 3

وزارة الشباب والرياضة
احتاد رياضي

22
21

98 2
33 3

ثانوية عامة فأدىن
دبلوم متوسط

22
29

15.3
20.1

بكالوريوس
لربية رياضية

93
17

64.6
11.8

ختصص اخر

127

88.2

5سنوات فأقل
من  6سنوات  – 10سنوات

2
33

1.4
22.9

أكثر من  10سنوات

109

75.7

144

%100

التخصص العلمي

سنوات اطتربة

المجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموع
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- 8أداة الدراسة:
ا إعداد استبانة حول واقع ض إدارة االزمددات يف اظتدؤسس ددات الريداضيدة اليمنيدةض من خالل
دراسة ل بيقية على اللجنة األوظتبية اليمنية ،وزارة الشباب والرياضة ،واالحتاد العام للرياضة،
ولكونت إستبانة الدارسة من قسمُت رأيسيُت مها:
القسم األول :وىو عبارة عن البيانات الشخصية عن اظتبحوثُت (نوع اظتؤسسة  -اظتؤىل
العلمي  -سنوات اطتدمة  -التخصص)
وقد ا استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات اظتبحوثُت لفقرات االستبيان حسب اصتدول
أدناه:
جدول ( )2درجات مقياس ليكرت
االستجابة
الدرجة

موافقة بدرجة
كبَتة جداً

9

موافقة
بدرجة كبَتة

موافقة بدرجة
متوس ة

موافقة
بدرجة قليلة

2

3

7

8

موافقة بدرجة قليلة
جداً

 - 9صدق االستبيان:

صدق المحتوى:ا عرض االستبانة على غتموعة من اعكمُت لألفت من ( )78متخصصُت يف غتال
العلوم االدارية والرياضية ،وقد استجاب الباحثان آلراء اعكمُت وقام بإجراء ما يلةم من حذف
ولعديل يف ضوء اظتقًتحات اظتقدمة ،وبذلك خرج االستبيان يف صورلو النراأية

ثبات االستبانة :Reliabilityا التحقق من ثبات إستبانة الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ لقياس
االلساق الداخلي للفقرات ومدى ارلباطرا بكل ػتور وذلك كما يلي:
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جدول ( )3يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
م

8

المحور
االستعداد واصتاىةية االزمة (مرحلة ما قبل االزمة)

0 919

7

التعامل مع االزمة  :مرحلة حدوث االزمة

0 911

3

مرحلة ما بعد االزمة

0 912

جميع محاور االستبانة

معامل ألفا كرونباخ

0.982

يوضح جدول ( )3أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرلفعة جداً لكل ػتور ولًتاوح بُت
(  ) 0 911 ، 0 912لكل ػتور من ػتاور االستبانة ،كذلك كانت قيمة معامل ألفا صتميع
فقرات االستبانة كانت ( )0 912وىذا يعٌت أن معامل الثبات مرلفع جداً ،ولكون االستبانة
يف صورهتا النراأية قابلة للتوزيع وحتقق اىداف البح
- 10األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
قام الباحثان بتفريغ وحتليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصاأي
 ، (SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesمستخدما
االساليب االحصاأية التالية :
 - 8النسب اظتئوية والتكرارات واظتتوسط اضتسايب واظتتوسط اضتسايب النسيب
 - 7اختبار ألفا كرونباخ (  )Cronbach's Alphaظتعرفة ثبات فقرات اإلستبانة
 - 3اختبار  SCHEFFEظتعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصاأية بُت
غتموعتُت من البيانات الًتليبية
 - 2حتليل  ANOVAالرباعي ظتعرفة ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصاأية بُت
ثالث غتموعات أو أكثر من البيانات الًتليبية
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- 11عرض النتائج :
 - 8- 88عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األول:

الذي نص على "ما واقع إدارة االزمات في المؤسسات الرياضية اليمنية ؟
لإلجابة على ىذا السؤال ا احتساب اظتتوس ات اضتسابية واالؿترافات اظتعيارية آلراء عينة الدراسة
حول ػتاور الدراسة وعلى النحو اآليت :
جدول ( ) 4المتوسطات الحسا بية واالنحرافات المعيارية لتقديرات االفراد العينة حول
واقع التعامل مع االزمة في المؤسسات الرياضية اليمنية:

م

المتوسط

المحور

الرتبة

االنحراف درجة

الحسابي

المعياري

الموافقة

-1

مرحلة ما قبل االزمة .

2.78

1.55

متوس ة

7

-2

مرحلة التعامل مع االزمة

2.77

1.53

متوس ة

3

-3

مرحلة ما بعد االزمة

2.79

1.45

متوس ة

8

االجمالي العام للمحور

7 22

8 98

متوسطة

يتاح من خالل اصتدول رقم ( )2أن واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية
دتارس بدرجة متوس ة على رتيع ػتاور الدراسة حي حصلت االداة ككل على متوسط
حسايب ( )7 22واؿتراف معياري ( ،)8 98وىذه النتيجة ختتلي مع دراسة الةير ( )7083
اليت اهررت نتاأجرا ان درجة واقع إدارة األزمات لدى إداريُت االحتادات واألندية الرياضية قد
جاءت بدرجة كبَتة جدا وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%18 72ويعةو الباح ذلك اىل ان
اظتؤسسات الرياضية اليمنية مازالت يف مرحلة متوس ة من حي التعامل مع االزمات وادارهتا
ب رق حديثة ذات منرجية إدارية مت ورة ،ما يشَت اىل ان اطتربة اإلدارية يف ادارة االزمات
ألعااء للك اظتؤسسات الرياضية مازالت متوس ة وحتتاج منرم اظتةيد من الت وير والتأىيل
اإلداري يف غتال إدارة االزمات
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حي جاء ػتور ( ػتور مرحلة ما بعد االزمة) يف اظترلبة االوىل ،ومبتوسط حسايب ()2.79
واؿتراف معياري (  ،) 1.45ما يؤكد ان التعامل مع االزمات داخل اظتؤسسات الرياضية اليمنية
ما يتم اال بعد ان لصبح االزمة امرا واقعا وىذا من االخ اء االدارية اليت دتارس يف اظتؤسسات
الرياضية اليمنية وقد يرجع ذلك لعدم وجود رؤية اسًتاليجية واضحة بعيدة ومتوس ة وقصَتة
اظتدى لإلدارة يف مثل ىذه اظتؤسسات واالعتماد على التعامل مع الظروف واظتتغَتات الراىنة
حبسب حدوثرا  ،كما ان غياب اظتتخصصُت يف االدارة الرياضية بشكل عام ويف ادارة االزمات
بشكل خاص يعةز من فكرة التعامل مع االحداث واالزمات بعد حدوثرا دون االعداد
والتخ يط اظتسبق لذلك  ،ويرى الباح أن مرحلة التعامل مع االزمة ما بعد وقوعرا ما ىو اال
مؤشر على ضعي اطتربة اإلدارية لدى القيادين يف للك اظتؤسسات الرياضية اليمنية يف معرفة
ال رق واألساليب اإلدارية الناجحة يف لقليص االزمات يف مراحلرا األوىل واضترص كل اضترص
على استاد للك االزمات قبل لفشيرا يف كل إدارات واقسام للك اظتؤسسات واضتد من اثارىا
السلبية  ،كون النج اح يف ادارة االزمات ميكن يف ادراهتا والتحكم لا قبل حدوثرا ما ينتج عنو
إجيابيات مثمرة دتنع من لفشي االزمة بصورة واضحة لكافة العاملُت يف اظتؤسسة  ،او اضتد من
اثارىا السلبية اىل حد ما  ،اال ان ىذه النتيجة ال لتفق مع دراسة اعارمة (  ) 7083اليت
اشارت ا ىل ضرورة التةام دواأر األنش ة الرياضية بوضع االسًتاليجيات ظتواجرة االزمات قبل
حدوثرا كما ال لتفق مع دراسة جويدة ( )7083اليت لوصلت اىل ضرورة قيام القيادات
الرياضية بتقدًن الدعم لنظم اإلنذار اظتبكر  ،واالىتمام بالتخ يط ظتواجرة االزمات ولوفَت
قاعد ة من اظتعلمات اظتتكاملة إلدارة االزمات
بينما احتل ػتور مرحلة ما قبل االزمة (االستعداد واصتاىةية) يف اظترلبة الثانية  ،ومبتوسط حسايب
( )2.78واؿتراف معياري (  ،)1.55ما يوحي اىل ان ادارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية
اليمنية لفتقر اىل االستعداد واصتاى ةية والتخ يط يف كيفية التعامل مع االزمات قبل حدوثرا ،
واىل غياب اطت ط البديلة ولرك االمور لسَت وفقا للمتغَتات والظروف دون وجود خ ط حقيقية
وبداأل يتم االستناد عليرا ولنفيذىا يف حالة وقوع االزمات وىذا يفسر لوقي ب والت الدوري
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اعلية واالنش ة الرياضية التنافس ية على مستوى اصتمرورية يف ؼتتلي االلعاب الرياضية  ،بل
وانق اع الدعم اظتايل اظتخصص إلقامة مثل ىذه االنش ة ونظرا لعدم وجود الداعم البديل
واطت ط اصتاىةة البديلة ادى ذلك اىل لوقي االنش ة الرياضية بشكل شبو كلي ظتا يةيد على
اربعة اعوام متتالية
ويعةو الباحثان أمهية وجود خ ة واضحة إلدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية كي لتمكن
للك اظتؤسسات القيام بتنفيذ مرامرا مبا يتناسب مع اىدافرا  ،وضرورة عقد ورش العمل
للمناقشة االزمات والعمل على وضع اطت ط واظتقًتحات إلدارهتا واضتد منرا قبل ان لتفشى
بشكل أوسع داخل اظتؤسسة ،كما ان االىتمام واظتتابعة للمشكالت اليت لواجو العمل يف
اظتؤسسة اول بأول امر بالغ االمهية ،كي ال لتعدد ولةداد حدهتا ولتحول اىل ازمة يصعب حلرا،
ويف حالة حدوث االزمة يف اظتؤسسة يتوجب لشكيل فرق عمل وصتان متخصصة للتعامل مع
االزمة ولقليص حدىا اىل ادىن اظتستويات  ،كم ا ان مرحلة التعامل مع االزمة قبل وقوعرا من
اىم اصتوانب يف العملية اإلدارية لتجنب اثار االزمة ولفشيرا يف اظتؤسسة  ،وىي مرحلة مرمة
ؿتو لصويب العمل االداري باالجتاه الصحيح ؿتو لقليص االزمة واضتد من اثارىا على العمل
اظتؤسسي الرياضي  ،وىذا ما لتفق بو مع دراسة اعارمة (  ) 7083اليت اشارت اىل ضرورة
التةام دواأر األنش ة الرياضية بوضع االسًتاليجيات ظتواجرة االزمات قبل حدوثرا
أما ػتور (مرحلة التعامل اثناء االزمة) فقد جاء باظترلبة الثالثة واالخَتة ومبتوسط حسايب
( )72.7واؿتراف معياري (  ،) 1.53وىذا يدل على لدىن مستوى الرضا لدى العاملُت يف
اظتؤسسات الرياضية اليمنية اظتستردفة عن دور القياديُت يف للك اظتؤسسات يف التعامل مع
االزمة اثناء حدوثرا وعن األساليب واإلجراءات اإلدارية اظتتخذة من قبلرم للحد من اضرار
واثار االزمة على اظتؤسسة او حرصرم على خ فض التولر واستعادة الروح اظتعنوية لدى العاملُت
ليتمكنوا من مواجرة االزمة كما يرى الباحثان أن التعامل مع االزمة اثناء حدوثرا يف
اظتؤسسات الرياضية اليمنية ال لتم ب رق وأساليب إدارية حديثة وان اعتيئة اإلدارية يف للك
اظتؤسسات لعاين من قصور يف الكفاءة اإلدارية وعملية اختاذ القرار اظتناسب جتاه التعامل مع
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االزمة  ،قد يعود ذلك اىل دتيةىا بصفات االنفعال والتعقيد داخل اظتؤسسة  ،أو ان القرارات
لتخذ بواس ة افراد وليس بواس ة اساليب إدارية خاصة بصناعة القرار ،وىذا ما لتفق بو مع
نتاأج دراسة معوض ( )7002اليت لشَت اىل ان من اسباب نشوء االزمات الرياضية صعوبة
اصدار القرارات من قبل اصحاب القرار نتيجة دتيةىم بصفات :التغَت اظتستمر  ،والتدخل
واالنفعال والتعقيد داخل اظتنظمة  ،كما ان القرارات لؤخذ بواس ة افراد وليس بواس ة اساليب
خاصة بصناعة القرار كما ختتلي ىذه النتيجة مع دراسة سبيت ( )7007اليت لوصلت اىل
لتوافر مستويات اصتاىةية إلدارة االزمات يف األندية الرياضية مبملكة البحرين مبعدالت عالية
عرض نتائج التساؤل الثاني :
والذي نص على " ىل ىناك فروق ذات داللة إحصاأية عند مستوى الداللة  α= 0.05بُت
إجابات اظتبحوثُت حول واقع ادرة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية لُعةى للمتغَتات
اظتستقلة (نوع اظتؤسسة -اظتؤىل العلمي  -التخصص العلمي -سنوات اطتربة اإلدارية) ؟
ظتعرفة الفروق ذات الداللة االحصاأية بُت أفراد العينة عند مستوى داللة ( )0 09حول ػتاور
فاعلية ادارة االجتماعات يف اللجنة االوظتبية اليمنية لبعاً للمتغَتات الشخصية والوهيفة ،
استخدم الباح حتليل التباين اظتتعدد ( ) MANOVAعلى النحو االيت :
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جدول ()5نتائج تحليل التباين المتعدد ( ) MANOVAللفروق بين متوسطات
لتقديرات افراد العينة على محاور واقع إدارة االزمات في المؤسسات الرياضية اليمنية
تبعا لمتغيرات ( نوع المؤسسة -المؤهل العلمي  -التخصص العلمي  -سنوات الخبرة
اإلدارية) ن=144

المصدر

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

110.212

2

.000 112.768 55.106

106.994

2

.000 110.083 53.497

116.796

2

.000 120.169 58.398

39.751

2

40.672 19.875

.000

43.719

2

44.981 21.859

.000

33.076

2

34.031 16.538

.000

39.231

1

80.281 39.231

.072

32.487

1

66.850 32.487

.240

51.201

1

.240 105.360 51.201

1.477

2

.738

1.511

.224

6.223

2

3.111

6.403

.002

6.601

2

3.301

6.792

.002

ػتور ما قبل االزمة

65.970

135

.489

ػتور التعامل مع االزمة

65.606

135

.486

ػتور مرحلة ما بعد االزمة

65.605

135

.486

ػتور ما قبل االزمة

144 1404.858

ػتور التعامل مع االزمة

144 1338.438

المحاور
ػتور ما قبل االزمة

نوع اظتؤسسة
قيمة ' Wilksػتور التعامل مع االزمة
=.109
ػتور مرحلة ما بعد االزمة
ػتور ما قبل االزمة

اظتؤىل العلمي
قيمة ' Wilksػتور التعامل مع االزمة
=.125
ػتور مرحلة ما بعد االزمة
التخصص العلمي ػتور ما قبل االزمة
قيمة ' Wilksػتور التعامل مع االزمة
=.428
ػتور مرحلة ما بعد االزمة
ػتور ما قبل االزمة

سنوات اطتربة
قيمة ' Wilksػتور التعامل مع االزمة
=.091
ػتور مرحلة ما بعد االزمة
اطت أ

اإلرتايل

قيمة F

Sig.

ػتور مرحلة ما بعد االزمة 144 1385.620
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ذات داللة إحصاأية عند مستوى ≥ 0 09
 - 1متغير نوع المؤسسة :
يتاح من نتاأج اصتدول ( )9وجود فروق ذات داللة إحصاأية بُت متوس ات لتقديرات افراد
العينة عند رتيع ػتاور واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية لبعاً ظتتغَت نوع
اظتؤسسة ،ولتحديد مصادر للك الفروق ا استخدام اختبار ( )SCHEFFEكما يف االيت :
جدول ()6نتائج اختبار ( )SCHEFFEللفروق بين تقديرات إلفراد العينة حول
محاور واقع إدارة االزمات الرياضية اليمنية تبعا لمتغير نوع المؤسسة ن=144
المحور

نوع المؤسسة
احتاد رياضي

ػتور ما قبل االزمة

Subset
1

2

2.05

وزارة الشباب والرياضة

2.75

صتنة أوظتبية
احتاد رياضي
ػتور التعامل مع االزمة

4.46
1.83

وزارة الشباب والرياضة

2.85

صتنة أوظتبية
احتاد رياضي
ػتور مرحلة ما بعد االزمة

وزارة الشباب والرياضة
صتنة أوظتبية

3

4.20
1.97
2.86
4.36

يتبُت من نتاأج اصتدول ( )2وجود فروقاً إحصاأية بُت متوسط لقديرات لبعا لنوع اظتؤسسة
(احتاد رياضي  ،وزارة الشباب والرياضة  ،صتنة أوظتبية) حول ػتور ما قبل االزمة ،وػتور التعامل
مع االزمة  ،وػتمور ما بعد االزمة  ،لبعاً ظتتغَت نوع اظتؤسسة  ،وقد كانت للك الفروق لصاا
نوع اظتؤسسة (صتنة أوظتبية) ويعةو الباحثان ذلك كون اللجنة األوظتبية اكثر لأىيال ظتوهفيرا
سواء يف اجملال التخصصي او اجملاالت األخرى وميتلكون كفاءات عالية يف غتال العمل
اظتؤسسي ،كما يشَت الباح ان الدراسة اضتالية عتا من اطتصوصية يف ىذه اظتؤسسات الرياضية
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واليت مل يسبق لدراسة أخرى حبسب علم الباح اهنا نفذت على نفس اظتؤسسات ،ما مينع
الباح ىنا من عملية اظتقارنة من حي التشابو واالختالف مع دراسات سابقة كما ان
العاملُت يف اللجنة األوظتبية لديرم من اطتربات والكفاءات ما جيعلرم يكتشفون مكامن اطتلل
اإلداري لدى اظتستويات اإلدارية العليا اليت قد لكون لعمل بنظام دكتالوري يف اختاذ القرار وال
لسمح مبشاركو رتيع األعااء يف إدارة االزمات
 - 2متغير المؤهل العلمي :
كما لشَت النتاأج اىل وجود فروق ذات داللة إحصاأية بُت متوس ات لتقديرات افراد العينة عند
رت يع ػتاور واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية لبعاً ظتتغَت اظتؤىل العلمي
،ولتحديد مصادر للك الفروق ا استخدام اختبار ( )SCHEFFEكما يف االيت :
جدول ()7نتائج اختبار ( )SCHEFFEللفروق بين تقديرات إلفراد العينة حول
محاور واقع إدارة االزمات الرياضية اليمنية تبعا لمتغير المؤهل العلمي ن=144
المحور

المؤهل العلمي
دبلوم متوسط

ػتور ما قبل االزمة

3

1.38

ثانوية عامة فأدىن
بكالوريوس

3.18
1.59

ثانوية عامة فأدىن

2.99

بكالوريوس

3.01

دبلوم متوسط
ػتور مرحلة ما بعد االزمة

1

2
2.92

دبلوم متوسط
ػتور التعامل مع االزمة

Subset

1.95

ثانوية عامة فأدىن

2.98

بكالوريوس

3.01

يتبُت من نتاأج اصتدول ( )2وجود فروقاً دالة إحصاأياً بُت متوسط لقديرات ذوي اظتؤىل العلمي
(دبلوم متوسط) من جرة ،ومتوسط لقديرات ذوي اظتؤىل العلمي (بكالوريوس ،ثانوية عامة
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فأدىن) من جرة ثانية على رتيع ػتاور الدراسة لبعاً ظتتغَت اظتؤىل العلمي ،وقد كانت للك
الفروق لصاا ذوي اظتؤىل العلمي (بكالوريوس  ،ثانوية عامة فأدىن) ويعةو الباحثان ذلك اىل
ان إدارة االزمات قبل حدوثرا واالستعداد واصتاىةية عتا يت لب لنوع مؤىالت اظتشاركُت لوضع
اضتلول واظتعاصتات قبل حدوث االزمة يف اظتؤسسة  ،سوءاً كانوا من مؤىالت عالية او منخفاو
حىت لكون اضتلول اظتتخذة مالأمو وختدم العاملُت من ؼتتلي اظتؤىالت العلمية  ،كما ان معظم
العاملُت يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية ىم من زتلة اظتؤىلُت العلميُت (بكالوريوس  ،ثانوية
عامة فأدىن) ،ما جيعلرم اكثر مالحظة ظتا يقوم بو اظتسؤولُت عن اختاذ القرار جتاه التعامل مع
االزمة اثناء حدوثرا يف للك اظتؤسسات
 - 3متغير التخصص العلمي:
لشَت النتاأج عدم وجود فروق ذات داللة إحصاأية بُت متوس ات لتقديرات افراد العينة عند
رتيع ػتاور واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية لبعاً ظتتغَت التخصص العلمي ؽتا
يعٍت ل ابق وجرات نظر افراد عينة الدراسة حول واقع ادارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية
اليمنية حول رتيع ػتاور الدراسة ما قبل االزمة واثناء حدوثرا وما بعد حدوث االزمة
ويعةو الباح ثان ذلك اىل ان إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية ىي هتم رتيع العاملُت يف
اظتؤسسة بغض النظر عن التخصص العلمي ،فاظتشكلة لكمن يف األداء اإلداري والقيادة اإلدارية
اليت حتتاج اىل اظتةيد اطتربة اإلدارية للوصول اىل عمل اداري منظم خايل من الصعوبات واألزمات
أو لدا ركرا حال وقوعرا للحد من اثارىا السلبية على عمل اظتؤسسة وختتلي ىذه النتيجة مع
دراسة القاأدي(  ، ) 7082ودراسة الةير (  ) 7083واليت أهررت أن ىناك فروق يف لقديرات
أفراد عينة الدراسة لواقع إدارة االزمات لعةى ظتتغَتات التخصص العلمي ولصاا ختصص الًتبية
الرياضية
 - 4متغير الخبرة االدارية :
لشَت النتاأج اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصاأية بُت متوس ات لتقديرات افراد العينة عند
رتيع ػتاور واقع إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية باستثناء بعض اعاور لبعاً ظتتغَت
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سنوات اطتربة ،ولتحديد مصادر للك الفروق ا استخدام اختبار ( )SCHEFFEكما يف
االيت :
جدول ()8نتائج اختبار ( )SCHEFFEللفروق بين تقديرات إلفراد العينة حول محاور
واقع إدارة االزمات الرياضية اليمنية تبعا لمتغير سنوات الخبرة ن=144
المحور

ػتور التعامل مع االزمة

سنوات الخبرة

Subset
1

من  6سنوات  – 10سنوات

2.16

أكثر من  10سنوات

2.84

5سنوات فأقل
ػتور مرحلة ما بعد االزمة

5.00

من  6سنوات  – 10سنوات

2.29

أكثر من  10سنوات

2.90

5سنوات فأقل

2

5.00

يتبُت من نتاأج اصتدول ( )1وجود فروقاً دالة إحصاأية بُت متوسط لقديرات ذوي سنوات
اطتربة (اكثر من  80سنوات ،ومن  6سنوات  – 10سنوات) حول ػتور التعامل مع االزمة
من جرة  ،ومتوسط لقديرات ذوي سنوات اطتربة ( 9سنوات فاقل) على نفس اعور من
جرة ثانية لبعاً ظتتغَت سنوات اطتربة  ،وقد كانت للك الفروق لصاا ذوي سنوات اطتربة (9
سنوات فاقل) كوهنا حصلت على أعلى متوسط حسايب للمحور بواقع ( )5.0ويعةو
الباحثان ذلك اىل ان اظتؤسسات الرياضية دتتلك غالبية من الكوادر الشابة ذوي اطتربات
اظتتوس ة والبداأية ،واليت دتثل اكثر الفئات ضرراً من حدوث االزمات يف اظتؤسسة الرياضية ما
يعٍت اهنم اكثر قرباً من للك االزمات واكثر مالحظة ألخ اء اظتستويات اإلدارية العليا اثناء
التعامل مع االزمة اثناء حدوثرا  ،كما ان ىذه النتيجة لتفق مع دراسة الربغوثي ( ) 7083
واليت أهررت وجود فروق ذات داللة إحصاأية بُت لقديرات افراد عينة الدراسة لواقع إدارة
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أ /عبد العزيز محمد الجرادي

االزمات لدى إداري االحتادات واألندية الرياضية ل عةى ظتتغَت اطتربة ويعةى ذلك اىل ان من
غالبية أعااء االحتادات ىم جدد يف ىذه التجربة
أوالً :االستنتاجات:

من خالل اهداف الدراسة وتساؤالتها والمنهجية المستخدمة وبعد العرض والتحليل
للبيانات تم التوصل لالستنتاجات التالية :
 )8لدار االزمات يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية (اللجنة االوظتبية ،وزارة الشباب والرياضة،
االحتادات الرياضية) بدرجة متوس ة يف رتيع مراحل االزمة
 )7لفوق اللجنة االوظتبية على وزارة الشباب والرياضة واالحتادات الرياضية يف ادارة االزمات
 )3ذوي اظتؤىالت العلمية العالية اكثر قدرة على ادارة االزمة من حي االستعداد واصتاىةية
لالزمة والتعامل مع االزمة من ذوي اظتؤىالت العلمية االقل
 )2اظتتخصصون يف الًتبية الرياضية اكثر قددرة وكفاءة على إدارة االزمات يف اظتؤسسات الرياضية
اليمنية بصورة اكرب من ذوي التخصصات االخرى
ثانياً :التوصيات:
 - 8ضرورة انشاء وحدات متخصصة إلدارة االزمات الرياض ية يف اظتؤسسات الرياضية اليمنية
 - 7عقد دورات لأىيلية للعاملُت يف اللجنة االوظتبية ووزارة الشباب والرياضدة واالحتدادات
الرياضية لتعينيرم على أداء وهاأفرم يف هل التغَتات اظتستمرة واظتتسارعة يف علوم االدارة
 - 3زيادة اظتيةانية اظتخصصة للمؤسسات الرياضية  ،والبح عن مصادر دتويل اخرى
 - 2االستعانة بأصحاب الشرادات العلمية العالية واظتتخصصُت يف االدارة الرياضية يف ادارة
اظتؤسسات الرياضية
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إدارة االزمات في المؤسسات الرياضية في اليمن

 المصادر والمراجع :- 1اكسيل ،عبد اظتردي علي ازتد ( :)7003واقع إدارة بعض االزمات اإلدارية يف األندية
الرياضية مبملكة البحرين ،غتلة العلوم الًتبوية والنفسية – ،)7(2 ،ص ،783 – 787
البحرين
- 2الةير ،فالن رالب عمر ( )7083ادارة االزمات لدى اداريي االحتادات الرياضية واندية
االلعاب اصتماعية يف فلس ُت رسالة ماجستَت جامعة النجاح الوطنية نابلس فلس ُت
- 3القاأدي  ،عبداهلل بن سعيد بن عامر ( :)7082واقع إدارة االزمات يف االحتادات الرياضية
بسل نة عمان (رسالة ماجستَت)  ،قسم الًتبية الرياضية كلية الًتبية  ،جامعة السل ان قابوس،
سل نة عمان
- 4القليويب  ،هنى سليمان ( :)7082لقوًن دور العالقات العامدة يف إدارة االزمدات باألنديدة
الرياضية اجمللة العلمية للًتبية البدنية والرياضية –( ،)9ص  ،22، 228- 772مصر
- 5اعارمة  ،عاصم حسن معال ( :)7009ادارة االزمات يف االحتادات الرياضية يف االردن ،
(رسالة دكتوراه)  ،اصتامعة االردنية  ،االردن
- 6اعارم ددة  ،ياس ددُت عل ددي ػتجد ددوب ( :)7083معوق ددات إدارة االزم ددات يف دواأ ددر األنش د د ة
الرياضية باصتامعات األردنية من وجرة نظر اظتدراء العاملُت لا غتلة اظتشكاة للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية –  ، )7( 8ص  ، 219- 299األردن
- 7اليماين  ،وداد عبداهلل ( :)7083دور مديرات اظتدارس يف إدارة االزمات والكوارث ،
دراسة نظرية بالت بيق على عينة من مديرات اظتدارس مبحافظة جدة  ،اظتؤدتر السعودي الدويل
األول إلدارة االزمات والكوارث – جامعة االمام ػتمد بن سعود اإلسالمية – السعودية
- 8ب اح ،أزتد ( :)7002قاايا معاصرة يف اإلدارة الًتبوية دار الشروق  ،عمان  ،األردن
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- 9جويدة  ،صابرين ع ية مرسال ( :)7083اإلنذار اظتبكر يف إدارة االزمات الرياضية  ،دار
الوفاء لدنيا ال باعة والنشر ،اإلسكندرية
- 10سبيت  ،عةية عراس ( :)7007إدارة االزمات يف منظمات االعمال يف الق اع الصناعي
األردين (رسالة ماجستَت) ،جامعة الَتموك  ،األردن
- 11عثمان ،اشتاعيل حامد ( :)8991ادارة االزمات الرياضية ال بعة االوىل مركة الكتاب
للنشر  ،القاىرة
- 12كمال درويش  ،ػتمد صبحي حسانُت ( :)7002موسوعة متجرات إدارة الرياضة يف
م لع القرن اصتديد  ، )890 – 822( ،اجمل لد األول  ،ال بعة األوىل  ،دار الفكر العريب ،
القاىرة
- 13مساعدة ،جراد أزتد عيسى ( :)7007عناصر ادارة االزمات ومعوقاهتا يف اظتؤسسات
الرياضية يف االردن جامعة الَتموك (رسالة ماجستَت غَت منشورة)  ،األردن
- 14معوض ،شريي زتد ػتمد ( :)7002اختاذ القرار االداري ظتواجرة بعض االزمات بوزارة
الشباب (رسالة ماجستَت) جامعة حلوان ،القاىرة
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