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دور حزم الجددارات الوظيييدف  دن تة يدف  داق الايد دات يهدف البحث إلى التعرف عمى  ملخص البحث:
إلغراض هداا البحدث ال دةهل الوصدين التحميمدن اإلداريف ب ل ؤسس ت الري ضيف ال صريف، اتبع الب حث 

تكون  جت ع البحث  ن الاي دات الع  مدف و ، ب ستخدام األسموب ال سحن ةظرًا ل الئ تف لطبيعف البحث
تدددم اختيددد ر عيةدددف البحدددث وقدددد ، ب ل ؤسسددد ت الري ضددديف ةاألةديدددف الري ضددديف و راكدددز ال دددب ب ب لاددد هرة 

   دردًا وبةسدبف  ئويدف 10وبمغدت العيةدف اتسدتطالعيف عددد ة    دردًا،205عدد ة الع وائيف  نب لطرياف 
م، 18/2/2017 السدبت م وحتدى1/2/2017الخ ديس وتم التطبيق  دى اليتدرة  دن،  4.789 اداره  ة

 وتم التطبيق  ى اليترة  ن،  43.419   ردًا وبةسبف  ئويف  اداره  ة78وبمغت العيةف األس سيف عدد ة
قدددددد م الب حددددددث بةعددددددداد إسددددددت  رة إسددددددتبي ن ، و م18/3/2017 ثةدددددديناأل م وحتددددددى20/2/2017 الثالثدددددد ق

دور حزم الجدارات الوظيييدف  دن است  رة استبي ن وعب رات حول  ح ور  الس دة الخبراقإلستطالع رأي 
، ، وتطبياهد  عمدن العيةدف األس سديف لمبحدثتة يف  داق الاي دات اإلداريف ب ل ؤسس ت الري ضيف ال صدريف

توصددل الب حددث الددن أن حددزم الجدددارات الوظيييددف التددن تسددهم  ددن ، إسددتج ب ت العيةددفوبعددد تحميددل ةتدد ئل 
جددارة ، جدارة التخطيط اإلسدتراتيجن:  داق الاي دات اإلداريف ب ل ؤسس ت الري ضيف ال صريف هنتة يف 

جددددارة ، الت يدددز والجدددارة  دددن اإلدارة الحديثددف، جددددارة إدارة التغييددر بي عميددف، الت يددز  ددن الايددد دة الحديثددف
الجدددددارة ، ف الري ضدددديفجدددددارة إدارة األداق داخددددل ال ؤسسدددد، الدددداك ق اإلةيعدددد لن و ددددن التيدددد وض واإلقةدددد ع

تخ ا الارارات ،جدارة تخطيط إدارة ال   ريع، و ه رات التع  ل  ع اإلعالم  . جدارة حل ال  كالت وا 
المؤسساا الالي: ةاا:زلل-لآواءلالق:اا واالااواي:اازل-الكمماا الالماح ة:اازملةاادالال ااواياالال  :ا:اازل

لالمصي:ز.
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Abstract: The research aims at identifying the role of functional 

competences’ packages in the development of the administrative leadership 

performance in the Egyptian sports institutions. For the purposes of this 

research, the researcher followed the analytical descriptive method using the 

survey method due to its suitability to the nature of the research. The 

research society consists of the leaders of the sports institutions (sports clubs 

and youth centers in Cairo) the sample was randomly selected from (205) 

individuals. The survey sample was (10) persons and a percentage of (4,879) 

The pilot study was applied during the period from Thursday (1/2/2018) 

until Saturday 17/2/2018. The basic sample (89) individuals were (43.419) 

and were applied in the period from Tuesday 20/2/2018 until Monday 

(19/3/2018). The researcher prepared a questionnaire to survey the opinion 

of the experts on the axes and expressions of the questionnaire form The 

researcher concluded that the functional packages that contribute to the 

development of the performance of the administrative leaders in the 

Egyptian sports institutions are: the competence of strategic planning, the 

competence of excellence in modern leadership, the competence of 

managing change effectively Excellence and competence in modern 

management, competence emotional intelligence and art of negotiation and 

persuasion, competence performance management within the sports 

organization, competence and skills to deal with the media, competence 

project management planning, deserved to solve problems and make 

decisions. 
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