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  ملخص

اط          ية لألنم ادات الرياض اء االتح ة رؤس ة ممارس ى درج رف إل ة التع ذه الدراس دفت ه  ه
ة  رت الرباعي ة ليك ق نظري ة وف ن   و،اإلداري ة م ة الدراس ت عين ضاء  ) ٧٠(تكون ن أع ضوا م ع

شوائية،        ،٢٠١٠مجالس اإلدارة في االتحادات الرياضية األردنية للعام         ة الع ارهم بالطريق تم اختي
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة رؤساء االتحادات        وواستخدم الباحثون المنهج الوصفي،     

ى النمطين            الريا دا عل رة ج ة آانت آبي ضية األردنية لألنماط اإلدارية وفق نظرية ليكرت الرباعي
سلطي             ،االستشاري والديمقراطي التشارآي  الديمقراطي   تبدادي الت ى النمطين االس دا عل ة ج وقليل

احث     ي الب ة يوص ائج الدراس وء نت ي ض ر وف تبدادي الخي تمرارية  ونواالس ى اس د عل  بالتأآي
ات اإل ة      الممارس ية األردني ادات الرياض اء االتح ة لرؤس ة الحالي ة   داري ات إداري ا ممارس آونه

  .ديمقراطية وتلبي متطلبات العمل
 
Abstract 

The present study aimed to identify the degree of administrative 
styles Practice of Heads of Sports Federation in Jordan. The sample of 
the study consisted of (70) members of the governing bodies during the 
year(2010). The researchers used the Descriptive Method.The results 
showed that there is a large degree the practice of two styles: the 
consultative democratic style and the participative democratic style. the 
researchers recommend Emphasis the continuity of behaviors of 
Jordanian heads of sports federations because they are democratic 
practices. 

  



  ......": األنماط اإلدارية لدى رؤساء االتحادات الرياضية األردنية "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)١(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

  مقدمة الدراسة

ا         ة أو مؤسسة مهم ه نجاح أي منظم ذي يتوقف علي ة اإلدارة العنصر األساسي ال د عملي تع
ا،  ان نوعه ان     آ درة الكي ذلك ق ا ل زداد تبع ه من الطبيعي أن ت ه فان ر فعالي ا آانت اإلدارة أآث فكلم

ا يتناسب مع الفل              ة  التنظيمي على تحقيق أهدافه الرئيسية والفرعية وحل المشكالت وبم سفة العام
يم، ات التنظ ضمنه من عملي ا تت إلدارة بم اليف وبأسرع وقت ممكن،حيث  ل ل التك ة وبأق  للمنظم

املين            التوظيف، اإلشراف، التنسيق، ز الع والتسويق وغيرها من الوظائف أهمية قصوى في تحفي
ا تتوافق وتطورات العصر ب                     ة وفي جعله ق أهداف المنظم ا  على العمل واإلبداع وبالتالي تحقي م

  .يخص المجال الذي تختص فيه

ة              ورغم وجود قواسم مشترآة ومبادئ عامة ثابتة نسبيا فيما يتعلق بجوانب الهياآل التنظيمي
يط،   ن تخط ة م ائف اإلداري ة والوظ يم، أو الوظيفي راف، تنظ نمط اإلداري   إش ه، إال أن لل وتوجي

املين         داعات للع ى     خصوصية تتجسد في القدرة على حفز المبادرات واإلب الي تعمل عل والتي بالت
  .تحريك المنظمة نحو المستقبل بفاعلية وديناميكية

أن النمط اإلداري هو العامل الرئيس في نجاح المؤسسات أو فشلها     )١٩٩٤(وتعتبر األشقر   
ى سلوك المرؤوسين                   بصفة عامة،  أثير عل دير من دور حاسم في الت حيث تختلف     .وذلك لما للم

ا ع درة المؤسسات وإداراته ي ق ة ف ة المتبع اط اإلداري ة األنم ا لفعالي ك تبع دافها وذل ق أه ى تحقي ل
  .تيسير االندماج والتطور والنضج للعاملين

ق                      ى تحقي ادرة عل ة ق ى جعل المنظم وقد شهد الفكر اإلداري تطور نظريات عديدة تهدف إل
اد أسلوب إدار                      ى إيج الترآيز عل ك ب ة وذل أه وفاعلي ا بكف تم من    األهداف التي أنشئت من اجله ي ي

اإلدارية المختلفة ومن هذه النظريات نظرية ليكرت الرباعية التي جاءت  خالله ممارسة العمليات  
  .هذه الدراسة الستقصاء تطبيقاتها لدى رؤساء االتحادات الرياضية األردنية

  
  مشكلة الدراسة

داف    ق أه ن أجل تحقي دت م ة وج ة تطوعي ة أهلي ادات الرياضية مؤسسات نظامي إن االتح
ي،              لرياضة األردنية، ا ا في النظام الرياضي األردن د     وهي بمثابة الهيئات اإلدارية العلي ا تع آونه

اعالت                       ا من تف ا يجري داخله نعكس م ا وي األساس الذي يرتكز عليه عمل وانجاز هذا النظام، آم
  .وعمليات إدارية على جميع أعضائها والعاملين فيها والمستفيدين من خدماتها

شاهدة و    دى رؤساء بعض                    وحسب م رة ل ة والخب وفر المعرف ة ت احثون الحظوا قل ة الب متابع
ذه     ة ه رغم من أهمي ي يمارسونها،على ال ة الت اط اإلداري ة األنم االتحادات الرياضية حول نوعي

ل اإلداري،     ام العم ستويات ومه ف م ى مختل نعكس عل ي ت ة والت ات اإلداري ؤدي  الممارس ا ي مم
  . العمل النهائية لالتحادات الرياضية األردنيةبالنتيجة إلى التأثير على مخرجات

ة                      الزم في محاول ام ال ه االهتم في ضوء ذلك حاول الباحثون الخوض في الموضوع وايالئ
ة             ا أن    .للوصول إلى تحديد األنماط اإلدارية التي يمارسها رؤساء االتحادات الرياضية األردني آم
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اول موض            ي تتن ة الت وي            ندرة الدراسات واألبحاث العلمي ان في األدب الترب وع الدراسة سواء آ
  .المحلي والعربي على حد علم الباحثين حدا بهم إلى دراسة وتناول الموضوع عنوان الدراسة

  
  أهمية الدراسة

ة       وهو  تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله،         اط اإلداري د األنم تحدي
ة      ى             ،لدى رؤساء االتحادات الرياضية األردني ر عل شكل آبي د نجاح عمل االتحادات ب حيث يعتم

ائها،     ل رؤس ن قب ارس م نمط اإلداري المم ى أداء    ال ؤثر عل ا ي ادات مم ي   االتح ة الت  والرياض
ات      - بحد علم الباحثين   - تحتضنها ومن هذا المنطلق تعتبر هذه الدراسة األولى        اول تطبيق  التي تتن

. دات الرياضية األردنية وفق نظرية ليكرت الرباعيةاألنماط اإلدارية الممارسة من رؤساء االتحا  
ا في العمل الرياضي                      ة العلي ة اإلداري ى الفئ آما وتكتسب الدراسة أهميتها آونها تسلط الضوء عل
المؤسسي وهي فئة رؤساء االتحادات الرياضية األردنية نظرا ألهمية دورهم اإلداري في إنجاح      

راء األدب اإلداري           .اعمل االتحادات الرياضية وتحقيق أهدافه     سهم الدراسة في إث آما يؤمل أن ت
  .النظري والبحثي المتعلق باألنماط في البيئة العربية

  أهداف الدراسة

ة                سعت هذه الدراسة إلى التعرف إلى األنماط اإلدارية لرؤساء االتحادات الرياضية األردني
د          وفق نظرية ليكرت الرباعية،آما وسعت إلى تقديم توصيات اقتراح          سهم في تحدي ات يمكن أن ت

  .أفضل األنماط اإلدارية الواجب إتباعها في االتحادات الرياضية

  تساؤل الدراسة

ما درجة ممارسة رؤساء االتحادات الرياضية األردنية لألنماط اإلدارية وفق نظرية ليكرت          
 .الرباعية من وجهة نظر أعضاء مجالس اإلدارة في االتحادات الرياضية األردنية؟

  ألدب النظريا

ة       شهدت ميادين اإلدارة العديد من التطورات والتغيرات سواء أآان ذل          ات العملي ك في تعريف
ي ينبغي            في تحديد أفضل النظريات اإلدارية،     أم اإلدارية، ة الت اليب اإلداري وآذلك األنماط واألس

ي ي                استخدامها، ة الت اط اإلداري اليب واألنم نبغي استخدامها    فالجدل مازال قائما حول أفضل األس
د من             ى العدي ات إل ه من نظري ا تبنت ة وم دارس اإلداري ة وأشارت الم ذ المهمات اإلداري د تنفي عن
ة بنجاح               اتهم المختلف  .األنماط اإلدارية والتي يمكن للرؤساء واإلداريين استخدامها في إدارة منظم

  ).١٩٩٦ العرفي ومهدي،(

ا  وتعكس تعريفات اإلدارة خاصية العملية اإلداري     ة من وجهات نظر علماء اإلدارة فقد عرفه
ايلور ا) Taylor( ت ة، " :بأنه راد بدق ه األف ا يجب أن يمارس ة م ذلك  معرف يقهم ل ن تطب د م والتأآ

فعرفها اعتمادا على ممارسة المدير لعمله      ) Fayool( أما فايول  ".وأقل التكاليف  بأفضل الطرق، 
ا  التنبؤ،"بأنه ة ب ود المتعلق يط، الجه يم،وال والتخط ر، تنظ ة وإصدار األوام سيق والمراقب ". والتن

  ).٢٠٠٦(المغربي 
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ذلون من        ) Druker(وفي تعريف أآثر تفصيال أشار دراآر      ا يب ديرون وم ه الم ا يقدم ا م أنه
ات                   جهد لتوجيه منظماتهم،   وارد وإمكاني ة باستخدام م رارات المتعلق اذ الق ا من خالل اتخ وقيادته

  ).١٩٩٨ ريم وآخرون،ح. (التنظيم لتحقيق ودعم األهداف
  

  تطور النظريات اإلدارية

ة                 دمت وبحسب وجه ة ق تطورت النظريات اإلدارية من خالل عدة اتجاهات ومدارس إداري
ا             ة أواله ات المختلف ي المنظم ين ف لوك اإلداري م س ي تحك ة الت اط اإلداري اذج لألنم ا نم نظره

ة             ة اإلدارة العلمي ة     ،النظريات الكالسيكية والتي ضمت آل من نظري ة، والنظري ة اإلداري النظري
ة               البيروقراطية، ه آل شري وآأن حيث تبنت هذه النظريات الحوافز المادية تعاملت مع العنصر الب

املين في التنظيم                    تستجيب ميكانيكيا للحوافز،   ين الع شأ ب ي تن سانية الت ات اإلن حيث أهملت العالق
ي         ر الرسمية الت ام للتنظيمات غي ك من قي ى ذل ا يترتب عل ة    وم ر في ترسيخ العالق ا دور آبي  له

  .)١٩٩٨، آنعان(التكاملية بين أهداف الفرد والمنظمة 

ات          نظريات العالقات اإلنسانية التي     أما ثاني االتجاهات فهو      ى النظري رد فعل عل ظهرت آ
ى               الترآيز عل ادت ب ي ن التقليدية الكالسيكية التي أهملت العنصر اإلنساني، مستجيبة لألصوات الت

شاملة  .إلنساني والحضاري في العالقات القائمة بين العاملينالبعد ا  لكنها لم تتوصل إلى النظرية ال
  ).١٩٩٢ عبد الرحيم،(المتكاملة التي تفسر ظاهرة التنظيم والسلوك التنظيمي 

سانية،                   ات اإلن ات العالق دادا لنظري د امت ي تع سلوآية الت  ثالث االتجاهات يتمثل بالنظريات ال
نمط اإلداري              والتي تبنت أهمي   أن ال ة النمط اإلداري للقائد وتأثيره المباشر على فاعلية الجماعة وب

ر في              شكل آبي هو محصلة لتفاعل مجموعة األنشطة والسلوآيات التي يبديها القائد وهو ما يؤثر ب
إنتاجية العاملين ومن أبرز نظريات هذا االتجاه نظرية ليكرت الرباعية حيث درس ليكرت سلوك       

مقارنة بسلوك مشرفين آخرين من ذوي    بيرة من المشرفين من ذوي اإلنتاجية العالية،    مجموعة آ 
ضة ة المنخف ي   .اإلنتاجي ل الفعل ي العم ة ف ة العالي ن ذوي اإلنتاجي شرفين م شارآة الم د أن م ووج

دا                      آانت محدودة،  ة بعي ة العالي سانية والمرون شارآة اإلن سم بالم ان يت راد آ إال أن تعاملهم مع األف
آما أن هؤالء المشرفين تميزوا بإعطاء حرية        .لتدخل الرسمي أو األوامر الرسمية الصارمة     عن ا 

را في                          دخلوا آثي رامج العمل المناسبة دون أن يت رارات ووضع ب اذ الق أآبر لمرؤوسيهم في اتخ
ال ؤون العم ة   .ش اده أن اإلدارة الديمقراطي تنتاج مف ى اس شاهداته إل ن خالل م رت م وتوصل ليك

  ).١٩٩٩ العالق،( .ج أفضل من اإلدارة االتوقراطيةتعطي نتائ

ة          اليب إداري وصنف ليكرت في نظريته التي القت قبوال واسعا أساليب اإلدارة إلى أربعة أس
ين   رئيس والمرؤوس ين ال ة ب دم الثق نمط اإلداري تنع ذا ال ي ه سلطي وف تبدادي الت نمط االس هي ال

ذ     صلبة لتنفي رافية المت اليب اإلش ستخدم األس ة   وت ود والحري واء ال ب أج رارات وتغي اني  .الق وث
نمط األول ولكن                         ا مع ال ا م شابه نوع نمط اإلداري يت ذا ال ر وه األنماط هو النمط االستبدادي الخي

ى اخذ أراء المرؤوسين،               بدرجة أقل،  ا إل ا    فالرئيس هنا دآتاتوري ولكن قد يسعى أحيان وهو نوع
سل د يفوض ال نمط األول وق ة من ال ل مرآزي ا أق سيطة ولكن تحت م رارات الب ي الق ا ف طة أحيان

ة                   نمط توجد ثق ذا ال ديمقراطي وفي ه شارآي ال نمط الت ة ال ذه النظري مراقبته الكثيفة ثالث أنماط ه
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ي      ة ف رئيس بعض الحري ارس ال ث يم ة حي ست مطلق ن لي ين ولك رئيس والمرؤوس ين ال رة ب آبي
نحهم     ين ويم ع المرؤوس ات م ادل اآلراء واالقتراح شة وتب رارات   مناق اذ الق ل التخ ويض آام تف

ة       .البسيطة ة الكامل وافر الثق ه تت وشكل النمط االستشاري الديمقراطي رابع أنماط هذه النظرية وفي
وتسود أجواء الحرية وينجز العمل بأسلوب إدارة الفريق وتحل الرقابة           بين الرئيس والمرؤوسين،  

رئيس ع     الذاتية محل الرقابة الهرمية الرسمية،      د ال ى آل        ويعتم سلطات وعل ويض ال ادئ تف ى مب ل
ات هي الث فئ ى ث ته إل رات دراس سم ليكرت متغي ستويات ق سببية :الم رات ال رات المتغي ، المتغي

ة،       رات النتيجة الداخلي دأ                   الدخيلة، متغي ه هي مب ا نظريت وم عليه ادئ أساسية تق واضعا خمسة مب
الي، م   دأ األداء الع اعي، مب راف الجم دأ اإلش زز، مب سلوك المع دأ  ال ة، ومب ة الترابطي دأ الوظيف ب

  .)Likert, 1961( .المعرفة الفنية

درة                  ة وق اط فعالي ر األنم أثارت هذه النظرية التي اشتهرت بأنماطها األربع والتي حددت أآث
  .على تحقيق النجاح فضول الباحثين لمعرفة تطبيقاتها لدى رؤساء االتحادات الرياضية األردنية

ا            وشكلت النظريات اإلدارية ا    ات أبرزه لحديثة االتجاه الرابع حيث تضمنت عدد من النظري
والنظرية اليابانية ومثلت     ،ة باألهداف ، ونظرية اإلدار  الموقفية والنظريات نظرية النظم اإلدارية،  

ى إدراك       أثيره عل د وت هذه النظريات مبادئ إدارية حديثة تتمثل في متغيرات الموقف وسلوك القائ
  .)١٩٩٢ عبد الرحيم،(ت العمل األفراد ألهداف ومتطلبا

  
  الدراسات السابقة

ة  ام معايع دربي         )١٩٩٣( ق سلوك اإلداري لم اط ال ى أنم رف عل ى التع دفت إل ة ه بدراس
ي األردن،   ة ف ية الجماعي اب الرياض ون      األلع رة يميل ر خب دربين األآث ائج أن الم رت النت وأظه

دة عل       ة المعتم اليب اإلداري تخدام األس ى اس رة إل ة آبي ين، وبدرج ه الالعب ز   ى توجي ا يرآ بينم
ين،          المدربون األقل خبرة وبشكل آبير على االحترام المتبادل،        ين الالعب نهم وب  وبناء جو ودي بي

  .واالهتمام بأمور الالعبين الخاصة

والتي هدفت إلى التعرف على األنماط اإلدارية السائدة         )٢٠٠٣( آما أشارت دراسة أبوهنية   
سائد               لدى مديري ومديرات المدار    نمط ال ى أن ال ا في األردن، إل واء عين الباش س الحكومية في ل

  .لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في عين الباشا هو النمط الديمقراطي

ة                  )٢٠٠٣( في دراسة عبيدات   ة وفق نظري اط اإلداري ى األنم ى التعرف عل والتي هدفت إل
ت، ة إدارة الوق ا بفاعلي ة وعالقته شبكة اإلداري دارس أظه ال ديرات الم ديري وم ائج أن م رت النت

ق         ادة الفري ر              . الثانوية في األردن يهتمون بنمط قي ة إحصائية في متغي روق ذات دالل اك ف وأن هن
  .األنماط اإلدارية تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي

شمايلة رى ال ديري    )٢٠٠٦( أج لوب اإلداري لم ن األس شف ع ى الك دفت إل ة وه دراس
ا ل دارس وفق ين،  الم داعي للمعلم سلوك اإلب ا بال ة وعالقته رت الرباعي ة ليك رت  نظري ث أظه حي

ة ة الثالث اط اإلداري ة لألنم ة العام دارس الثانوي ديري الم ة ممارسة م ائج أن درج شارآي ( النت الت
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ديمقراطي، ديمقراطي،  ال شاري ال سلطي  االست تبدادي الت ة،  )االس اءت مرتفع نمط   ج تثناء ال باس
  .ء متوسطااالستبدادي الخير جا

ة  دفت دراس دير    Palmer (1996(وه نمط اإلداري لم ين ال ة ب ى العالق رف عل ى التع  إل
سيب         ة الميسي ة        المدرسة والفاعلية العامة للمدرسة في والي ات المتحدة األمريكي حيث   ،ي في الوالي

هم   ت مدارس شارآي آان ادي الت نمط القي ستخدمون ال ذين ي دارس ال دراء الم ائج أن م أظهرت النت
  .ر فعالية ممن يستخدمون نمط األمر أو نمط التفويضأآث

ين األسلوب اإلداري Smith (2000(أشارت دراسة  ة ب ار العالق ى اختب دفت إل ي ه  والت
دير لألسلوب                   اع الم المتبع من قبل مدير المدرسة ودافعية المعلمين نحو عملهم، أنه آلما ازداد إتب

ر ذي         علمين للعمل، الديمقراطي في اإلدارة آلما زادت دافعية الم       آما بينت الدراسة انه ال يوجد أث
  .داللة إحصائية للخبرة على األسلوب اإلداري لمدير المدرسة

رى  دير       Wetherell (2002(أج ط الم ين نم ة ب ن العالق شف ع ى الك دفت إل ة ه  دراس
وظي ا ال يةوالرض دارس األساس ي الم ين ف ي  ،في للمعلم وذج هيرس ث نم تخدم الباح ث اس حي

وظيفي        وبالنشر اس أخر للرضا ال نمط اآلمر       .د لألنماط اإلدارية ومقي ى أن ال ائج إل وأشارت النت
ة           ات الطارئ راف والمكافئ االت اإلش ي مج ين ف وظيفي للمعلم ا ال ستويات الرض ى م ق أعل حق

  .وظروف العمل واالتصال
  

  التعليق على الدراسات السابقة

ا   وبنظره مجملة للدراسات السابقة نجد أنها أوصت بوجو      ة آونه ب االهتمام باألنماط اإلداري
ة،  ي المؤسسات المختلف شكل فاعل ف ؤثرا ب امال م ى   ع ع عل م تجم ق ول م تتف ا ل د أنه ل نج بالمقاب

ة                     احثون من مراجع تفاد الب د اس ل لإلدارة،وق نظرية إدارية أو على نمط معين بوصفه النمط األمث
د األدوات           نهج          األدبيات المتضمنة الدراسات السابقة في تحدي د الم المستخدمة في الدراسة، تحدي

شكلة                     م أعمق لموضوع وم ساب فه العلمي المناسب آما استفاد الباحث من هذه الدراسات في اآت
  .الدراسة وتدعيم مناقشة نتائجها

ة   -  بحد علم الباحثين   –وقد امتازت الدراسة الحالية بأنها األولى         التي تناولت تطبيقات نظري
آما أنها درست وجهات نظر أعضاء مجالس          تحادات الرياضية األردنية،  ليكرت الرباعية في اال   

اداتهم،   ي اتح ة ف شارا وفعالي ر انت اط أآث ة أي األنم ة لمعرف ادات الرياضية األردني  إدارات االتح
 . وهذه النظرية قدمت نموذج مبسط ومباشر للعالقة بين األنماط اإلدارية والفعالية

  
  منهجية الدراسة

ذه الدراسة                 :منهج الدراسة  ة ه تالءم مع طبيع ه ي  .تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي آون
شمايلة              ة لل ة ليكرت الرباعي ، والمتكون   )٢٠٠٦( وتم استخدام مقياس األنماط اإلدارية وفق نظري

ن  ى النحو  ) ٤٠(م ة وعل ة ليكرت الرباعي ة لنظري ة ممثل اط إداري ة أنم ى أربع ة عل رة موزع فق
رات من      النمط االستب  :التالي ه         ،)١٠-١( دادي التسلطي وتمثله الفق ر وتمثل تبدادي الخي نمط االس ال
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ن  رات م ن      ).٢٠-١١( الفق رات م ه الفق ديمقراطي وتمثل شاري ال نمط االست نمط ) ٣٠-٢١(ال ال
  ).٤٠-٣١( التشارآي الديمقراطي وتمثله الفقرات من

ع أعضاء مجالس اإلدارة    :مجتمع الدراسة   ادات   تكون مجتمع الدراسة من جمي  في االتح
  .عضوا) ٢٤١( وبلغ عددهم) ٢٠١٠-٢٠٠٩(الرياضية األردنية للعام 

ة الدراسة              :عينة الدراسة   تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية وبلغ عدد أعضاء عين
  .من مجتمع الدراسة%) ٢٩(وتمثل ما نسبته ).  عضوا٧٠(
  

  صدق اداة الدراسة وثباتها

ا       تم ام الباحث بعرض                 التحقق من صدق المقي وى حيث ق ة صدق المحت س باستخدام طريق
ا           رة ومدى تغطيته د من صالحية الفق المقياس بصورته األولية على مجموعة من المحكمين للتأآ

ا     وانتمائها للنمط اإلداري الذي تقيسه ووضوحها وسالمة صياغتها،         ديم أي اقتراحات يرونه وتق
ى صالحية الم    ين إل قمناسبة حيث أشار المحكم اس للتطبي اس   .قي ات المقي ق من ثب م التحق ا ت آم

داخلي  ساق ال ل االت تخدام معام ا(باس اخ ألف ين  ،)آرونب ه ب ذي تراوحت قيم  ،)٠.٩٢ -٠.٧١(وال
  .وهي قيم ثبات مقبولة وتفي بأغراض الدراسة

اس ليكرت الخماسي                     ا لمقي دريجي وفق ة ت لم إجاب سلم اإلجابة لفقرات المقياسين تكون من س
  :و اآلتيوعلى النح

  .سلم االستجابة لفقرات أداتي الدراسة): ١ (جدول

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

ة وفق                   اط اإلداري ة لألنم ادات الرياضية األردني ى درجة ممارسة رؤساء االتح م عل معيار الحك
 .نظرية ليكرت الرباعية

د          تم تحديد درجة ممارسة األنماط اإلداري      ى العدي الرجوع إل ة ب ة وفق نظرية ليكرت الرباعي
شمايلة      دات   ) ٢٠٠٦( من األدبيات السابقة مثل ال ا          ) ٢٠٠٣(عبي احثون باإلضافة لم تند الب ا اس آم

  -:وحصل على النسب المئوية اآلتية تقدم على مقياس ليكرت الخماسي لالستجابة،

 درجة ممارسة آبيرة جدا ٠٠٠٠فما فوق % ٨٠  

 درجة ممارسة آبيرة ٠٠٠٠ ٧٩.٩ -٧٠  

 درجة ممارسة متوسطة ٠٠٠٠ ٦٩.٩ -٦٠  

 درجة ممارسة قليلة ٠٠٠٠ ٥٩.٩ -٥٠  

  درجة ممارسة قليلة جدا ٠٠٠٠ ٥٠أقل من  
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  المعالجات اإلحصائية

سابية    طات الح ة بالمتوس اليب اإلحصائية المتمثل تعمال األس ائج باس ل النت ة تحلي تمت عملي
  . واالنحراف المعياري والنسب المئوية

  
  نتائج الدراسة

ة               تناقش نتائج الدراسة الممارسات اإلدارية لرؤساء االتحادات الرياضية األردن وفق نظري
ليكرت الرباعية من خالل اإلجابة عن تساؤل الدراسة وهو ما درجة ممارسة رؤساء االتحادات                  

أعضاء مجالس    الرياضية األردنية لألنماط اإلدارية وفق نظرية ليكرت الرباعية من وجهة نظر             
  .اإلدارة في االتحادات الرياضية األردنية؟

ة        ات المعياري سابية واالنحراف طات الح ساب المتوس م ح د ت ساؤل فق ذا الت ن ه ة ع ولإلجاب
ا توضحه الجداول                        د الدراسة وآم ة قي اط اإلدارة األربع والنسب المئوية لفقرات آل نمط من أنم

)٥( )٤( )٣( )٢.(  

  لطيالنمط االستبدادي التس  .١

رات                ):٢ (جدول رة من فق سبية لكل فق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية الن
  .٦٨= ن .النمط االستبدادي التسلطيمجال 

رقم 
 الفقرة

  مضمون الفقرة الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

درجة 
  الممارسة

وضع الخطط بناءا على   ٥  ١
  .الشخصيةمعرفته 

  متوسطة %٦٠.٦٠ ١.٤٣ ٣.٠٣

التمسك بمواقفه إزاء   ٤  ٢
  .العمل

  متوسطة %٦٧.٠٠ ١.٢٧ ٣.٣٥

االحتفاظ بجميع   ٦  ٣
صالحياته دون أن 

  .يفوض أيا منها

  قليلة %٥٥.٦٠ ١.٢٩ ٢.٧٨

الترآيز على أهمية   ١  ٤
  الوقت في العمل

  آبيرة جدا %٨٨.٢٠ ٠.٦٠ ٤.٤١

يستمد سلطاته من   ٣  ٥
  .ه الرسميةصالحيات

  آبيرة %٧٣.٦٠ ٠.٩٧ ٣.٦٨

الطلب من أعضاء   ٧  ٦
اإلتحاد تنفيذ الخطط 

الموضوعة دون 
  .مشارآتهم له بوضعها

  قليلة %٥٠.٠٠ ١.٢٥ ٢.٥٠
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

رقم 
 الفقرة

  مضمون الفقرة الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

درجة 
  الممارسة

ستخدام أسلوب النهي ا  ٨  ٧
مع أعضاء االتحاد دون 

  .المناقشة

  قليلة جدا %٣٩.٤٠ ٠.٩٨ ١.٩٧

فرض التعليمات   ١٠  ٨
واألنظمة على أعضاء 
  .االتحاد بطريقة فوقية

  قليلة جدا %٣٨.٢٠ ١.١٢ ١.٩١

التأآيد على االلتزام   ٢  ٩
بإنجاز األعمال في وقتها 

  .المحدد

  آبيرة جدا %٨٤.٢٠ ٠.٩٩ ٤.٢١

تجنب االختالط مع   ٩ ١٠
أعضاء االتحاد وتبادل 
المعلومات الشخصية 

  .معهم

  قليلة جدا %٣٨.٨٠ ٠.٩٨ ١.٩٤

  قليلة%٥٩.٦٠ ٠.٥٨ ٢.٩٨  الكلي للنمط االستبدادي التسلطي

" الترآيز على أهمية الوقت في العمل     "أن الفقرة الرابعة والتي تنص على       ) ٢(يبين الجدول   
ه       قد احتلت الترتيب األول بين ف      سبية     )٤.٤١( قرات المجال بمتوسط حسابي بلغت قيمت ة ن وبأهمي

ا احتل    وهي تشير إلى درجة ممارسة آبيرة جدا،        ،%)٨٨.٢٠( بلغت ة والتي       بينم رة الثامن ت الفق
ى  نص عل ة "ت ة فوقي اد بطريق ى أعضاء االتح ة عل ات واألنظم رة " فرض التعليم ة األخي المرتب

ى درجة         ،%)٣٨.٢٠(همية نسبية بلغت     وبأ) ١.٩١(  بمتوسط حسابي بلغت قيمته    شير إل وهي ت
ل    ال آك سابي للمج ط الح غ المتوس د بل ة جدا،وق ة قليل ت ) ٢.٩٨(ممارس سبية بلغ ة ن وبأهمي

  .وهي تشير إلى درجة ممارسة قليلة ،%)٥٩.٦٠(

  النمط االستبدادي الخير  .٢

سبي       ):٣(جدول   رات         المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية الن رة من فق ة لكل فق
  .٦٨= ن .النمط االستبدادي الخيرمجال 

رقم 
  الفقرة

  مضمون الفقرة  الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

درجة 
  الممارسة

يقف محايدا عند   ٧  ١١
االختالف معه 

  .بالرأي

  قليلة جدا %٤٧.٦٠ ١.١١ ٢.٣٨

يتجنب الصراع مع   ٣  ١٢
  .أعضاء االتحاد

  آبيرة %٧٣.٦٠ ١.١٤ ٣.٦٨
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢ ،)١(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

 )٣(تابع جدول رقم ... 

رقم 
 الفقرة

  مضمون الفقرة الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

درجة 
  الممارسة

يثق بأعضاء اإلتحاد   ٥  ١٣
  .بشكل محدود

  متوسطة %٦٠.٢٠ ١.٢٠ ٣.٠١

يأخذ بآراء أعضاء   ٤  ١٤
االتحاد بحل 

المشكالت بشكل 
  .حدودم

  متوسطة %٦٢.٦٠ ١.٠٨ ٣.١٣

ال يمنح أعضاء   ٨  ١٥
  .االتحاد مطلق الحرية

  قليلة جدا %٤٧.٦٠ ١.١٥ ٢.٣٨

يدع أعضاء اإلتحاد   ٢  ١٦
يشارآون في تطوير 
العمل دون المبالغة 

  .في توجيههم

  آبيرة %٧٥.٦٠ ٠.٩٣ ٣.٧٨

يهمل التخطيط للعمل   ١٠  ١٧
  .وتنظيمه

  قليلة جدا %٣٨.٠٠ ١.١٧ ١.٩

يحرص على سير   ٦  ١٨
  .العمل بشكل روتيني

  قليلة %٥٩.٨٠ ١.٠٧ ٢.٩٩

يتساهل بمحاسبة   ٩  ١٩
األعضاء المقصرين 

  .بأداء واجباتهم

  قليلة جدا %٤٢.٤٠ ٠.٩٩ ٢.١٢

يحرص على تطبيق   ١  ٢٠
األساليب اإلشرافية 
  والرقابية بشكل آبير

  آبيرة %٧٩.٨٠ ٠.٨٧ ٣.٩٩

  قليلة%٥٨.٨٠ ٠.٣٧ ٢.٩٤  الكلي للنمط االستبدادي الخير

دول  ين الج رة ) ٣(يب ى ) ٢٠(أن الفق نص عل ي ت اليب "والت ق األس ى تطبي رص عل يح
ر      شكل آبي ة ب رات المجال بمتوسط حسابي         " اإلشرافية والرقابي ين فق د احتلت الترتيب األول ب ق

ا وهي تشير إلى درجة ممارسة آبيرة بينم       %)٧٩.٨٠( وبأهمية نسبية بلغت   )٣.٩٩(بلغت قيمته   
ه    "والتي تنص على    ) ١٧(حتلت الفقرة   ا رة بمتوسط      " يهمل التخطيط للعمل وتنظيم ة األخي المرتب

ه     سبية بلغت     ) ١.٩٠( حسابي بلغت قيمت ة ن ى درجة ممارسة      %) ٣٨.٠٠(وبأهمي شير إل وهي ت
غ المتوسط الحسابي للمجال آكل            قليلة جدا،  د بل سبية بلغت      )٢.٩٤( وق ة ن  ،%)٥٨.٨٠( وبأهمي

  .ى درجة ممارسة قليلةوهي تشير إل



  ٩٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهى عيسى، وآخرون

 ٢٠١٢ ،)١(٢٦ لدمج ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النمط االستشاري الديمقراطي  .٣

رات                ):٤(جدول   رة من فق سبية لكل فق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية الن
  .٦٨= ن. النمط االستشاري الديمقراطيمجال 

رقم 
المتوسط   مضمون الفقرة الترتيب  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  بيةالنس

درجة 
 الممارسة

١٠  ٢١  
يفوض آثيرا من 

صالحياته ألعضاء 
  .االتحاد

  متوسطة %٦٦.٤٠ ١.١٣ ٣.٣٢

يطلع أعضاء االتحاد   ٢  ٢٢
 آبيرة جدا %٨٨.٦٠ ٠.٥٥ ٤.٤٣  .على آافة المستجدات

يستمع إلى أراء   ١  ٢٣
 آبيرة جدا %٨٩.٢٠ ٠.٦٦ ٤.٤٦  .األعضاء جميعا

يوفر التغذية الراجعة   ٨  ٢٤
 آبيرة جدا %٨٣.٦٠ ٠.٩٠ ٤.١٨  . االتحادألعضاء

يأخذ توصيات األعضاء   ٥  ٢٥
 آبيرة جدا %٨٥.٠٠ ٠.٨٧ ٤.٢٥  .بعين االعتبار

بوازن في اتخاذ   ٧  ٢٦
 آبيرة جدا %٨٣.٨٠ ٠.٦٧ ٤.١٩  .القرارات

براعي اهتمامات   ٤  ٢٧
 آبيرة جدا %٨٥.٨٠ ٠.٦٥ ٤.٢٩  .العاملين

يهتم بحاجات األعضاء   ٦  ٢٨
 آبيرة جدا %٨٤.٢٠ ٠.٧٤ ٤.٢١  .ةاالجتماعي

٣  ٢٩  
يدعم قنوات االتصال 

بينه وبين أعضاء 
  .االتحاد

 آبيرة جدا %٨٧.٠٠ ٠.٥٩ ٤.٣٥

يهتم بمشكالت أعضاء   ٩  ٣٠
 آبيرة جدا %٨٢.٠٠ ٠.٨٣ ٤.١٠  .االتحاد

  آبيرة جدا%٨٣.٦٠ ٠.٥١ ٤.١٨  الكلي للنمط االستشاري الديمقراطي

ى     ) ٢٣(أن الفقرة   ) ٤(يبين الجدول    ا      "والتي تنص عل ى آراء األعضاء جميع ستمع إل د  " ي ق
ه    رات المجال بمتوسط حسابي بلغت قيمت ين فق سبية  )٤.٤٦( احتلت الترتيب األول ب ة ن وبأهمي

رة %) ٨٩.٢٠( بلغت ت الفق ا احتل دا بينم رة ج ة ممارسة آبي ى درج شير إل ي ) ٢١(وهي ت والت
ى  نص عل ن صالحياته ألعضاء اال"ت را م اديفوض آثي سابي " تح رة بمتوسط ح ة األخي المرتب
ى درجة ممارسة متوسطة،    %) ٦٦.٤٠(وبأهمية نسبية بلغت  ) ٣.٣٢(بلغت قيمته     وهي تشير إل

سبية بلغت     ) ٤.١٨(وقد بلغ المتوسط الحسابي للمجال آكل            ة ن شير     %)٨٣.٦٠( وبأهمي وهي ت
  .إلى درجة ممارسة آبيرة جدا
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  النمط التشارآي الديمقراطي  .٤

رات                ):٥(جدول   رة من فق سبية لكل فق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية الن
  .٦٨= ن .النمط التشارآي الديمقراطيمجال 

رقم 
المتوسط   مضمون الفقرة  الترتيب الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

درجة 
  الممارسة

١  ٣١  
يحرص على االجتماع 

مع أعضاء االتحاد 
  .بانتظام

  آبيرة جدا %٩٢.٤٠ ٠.٥٥ ٤.٦٢

يعمل على بث روح   ٥  ٣٢
  آبيرة جدا %٨٦.٨٠ ٠.٨٢ ٤.٣٤  .التعاون داخل االتحاد

يبقى على اتصال دائم   ٩  ٣٣
  آبيرة جدا %٨٣.٠٠ ٠.٩٠ ٤.١٥  .مع أعضاء االتحاد

يأخذ بأفكار أعضاء   ٣  ٣٤
  آبيرة جدا %٨٨.٠٠ ٠.٦٠ ٤.٤٠  .االتحاد الجديدة البناءة

ينسق الجهود مع   ٢  ٣٥
  آبيرة جدا %٨٨.٦٠ ٠.٦٥ ٤.٤٣  .أعضاء االتحاد

يتيح الفرصة لألعضاء   ٦  ٣٦
  آبيرة جدا %٨٦.٤٠ ٠.٩٥ ٤.٣٢  .إلبداء الرأي

٨  ٣٧  
يضع سياسات عمل 

االتحاد بمشارآة 
  .الجميع

  آبيرة جدا %٨٤.٨٠ ٠.٩٨ ٤.٢٤

يعامل جميع أعضاء   ٧  ٣٨
  آبيرة جدا %٨٦.٢٠ ٠.٧٤ ٤.٣١  .االتحاد بالعدل

يشعر األعضاء   ٤  ٣٩
  آبيرة جدا %٨٧.٠٠ ٠.٨٦ ٤.٣٥  .بمكانتهم االجتماعية

يتقبل النقد من أعضاء   ٩  ٤٠
  آبيرة جدا %٨٣.٠٠ ٠.٩٣ ٤.١٥  .االتحاد ويأخذ به

 آبيرة جدا%٨٦.٦٠ ٠.٦٢ ٤.٣٣  الكلي للنمط التشارآي الديمقراطي

رة    ) ٥(يبين الجدول     ى       ) ٣١(أن الفق ى اال    "والتي تنص عل اع مع أعضاء      يحرص عل جتم
ام  اد بانتظ ه         " االتح ت قيمت سابي بلغ ط ح ال بمتوس رات المج ين فق ب األول ب ت الترتي د احتل ق

سبية بلغت ) ٤.٦٢( ة ن دا،  ،%)٩٢.٤٠(وبأهمي رة ج ة آبي ة ممارس ى درج شير إل ي ت ا  وه بينم
اد       يبقى   "والتي تنص على  ) ٣٣(احتلت الفقرة    رة    "على اتصال دائم مع أعضاء االتح ) ٤٠( والفق

ه             "والتي تنص على     اد ويأخذ ب د من أعضاء االتح ل النق رة بمتوسط حسابي         "يتقب ة األخي المرتب
ه  سبية بلغت ) ٤.١٥( بلغت قيمت ة ن رة   ،%)٨٣.٠٠( وبأهمي ى درجة ممارسة آبي شير إل وهي ت

غ المتوسط الحسابي للمجال آكل            جدا، د بل سبية بلغت     ) ٤.٣٣( وق ة ن وهي   %)٨٦.٦٠( وبأهمي
  .ير إلى درجة ممارسة آبيرة جداتش
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 ٢٠١٢ ،)١(٢٦ لدمج ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــ مجلةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خالصة النتائج  .٥

اط              ):٦(جدول    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لكل نمط من األنم
  .٦٨= ن .اإلدارية

رقم 
 المجال

  النمط اإلداري  الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

درجة 
 الممارسة

  قليلة %٥٩.٦٠ ٠.٥٨ ٢.٩٨مط االستبدادي التسلطيالن  ٣  ١
  قليلة %٥٨.٨٠ ٠.٣٧ ٢.٩٤ النمط االستبدادي الخير  ٤  ٢
النمط االستشاري   ٢  ٣

آبيرة  %٨٣.٦٠ ٠.٥١ ٤.١٨ الديمقراطي
  جدا

النمط التشارآي   ١  ٤
آبيرة  %٨٦.٦٠ ٠.٦٢ ٤.٣٣ الديمقراطي

  جدا

د     أن مجال    ) ٦(يبين الجدول     شارآي ال نمط الت ل الترتيب األول بمتوسط         يمقراطي  ال د احت ق
سبية بلغت     )٤.٣٣( حسابي بلغت قيمته   ى درجة ممارسة           ،%)٨٦.٦٠( وبأهمية ن شير إل وهي ت

 المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغت قيمته       النمط االستبدادي الخير  آبيرة جدا بينما احتل مجال        
  .ة ممارسة قليلةوهي تشير إلى درج %)٥٨.٨٠( وبأهمية نسبية بلغت) ٢.٩٤(
  

  مناقشة النتائج

ة   ساؤل الدراس ائج ت شة نت اط     : مناق ية لألنم ادات الرياض اء االتح ة رؤس ة ممارس ا درج م
ادات      ي االتح الس اإلدارة ف ضاء مج ر أع ة نظ ن وجه ة م رت الرباعي ة ليك ق نظري ة وف اإلداري

  .الرياضية األردنية؟

ة      يتبين من الجداول أن درجة ممارسة رؤساء االتحادات ا         اط اإلداري لرياضية األردنية لألنم
نمط                   ى أن ال شير إل وفق نظرية ليكرت الرباعية من وجهة نظر أعضاء مجالس إدارة االتحادات ت

ة،        ى درجة ممارسة قليل ا االستبدادي التسلطي والنمط االستبدادي الخير قد حصال عل  النمطين   أم
 .ال على درجة ممارسة آبيرة جداالديمقراطي االستشاري والنمط الديمقراطي التشارآي قد حص

ادات الرياضية   ي االتح الس اإلدارة ف شكيل مج ة ت ى طريق ة إل ذه النتيج احثون ه زو الب ويع
ار بعض أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت              األردنية القائمة أساسا على االنتخاب،     حيث يتم اختي

  .بعد ترشيح أنفسهم من قبل أعضاء الهيئة العامة لإلتحاد

ة         آما يتم تو   زيع المناصب اإلدارية بين أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين من قبل الهيئة العام
نهم،   داخلي بي اب ال ة االنتخ س إدارة      بطريق ضاء مجل ى أع ع المناصب عل ي أن توزي ذا يعن وه

ذا               االتحاد يتم بشكل ديمقراطي،مما يعني أن رئيس االتحاد من يختاره هم أعضاء مجلس اإلدارة ل
ه إلدارة              على األغلب أن ي    اون مع ختاروا الشخص الذي يرون أنهم أآثر قدره على التشارك والتع

وطريقة االنتخاب مؤشر مرتبط بالممارسات الديمقراطية ويخلف حالة من تحمل            شؤون االتحاد، 
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ق          راتهم لتحقي دراتهم وخب ف ق الس اإلدارة ويوظ ضاء مج دى أع ل ل ة للعم سؤولية والدافعي الم
  .تطلعات وأهداف االتحادات

وانين  ة والق ادات الرياضية األردني رارات داخل االتح اذ الق ة اتخ احثون أن طريق رى الب وي
والتشريعات التي تنظم عمل االتحادات الرياضية األردنية تقلل من فرص ظهور األنماط األقرب      

ة              للديكتاتورية، ة العام  فالقرارات داخل االتحادات الرياضية تتخذ إما بتصويت آافة أعضاء الهيئ
ة،           اد العام شطة االتح أو بتصويت أعضاء      آالقرارات المتعلقة بالموازنات السنوية والعمومية وأن

  .مجلس إدارة االتحاد فيما يخص باقي القرارات

ى حل                و  آما   درة عل يرى الباحثون أن منح أعضاء الهيئة العامة وأعضاء الهيئة اإلدارية الق
اد،    ة اال     مجلس إدارة االتح ى تبعي ة       باإلضافة إل ة االولمبي ا للجن ة قانوني تحادات الرياضية األردني

ضا في جعل رؤساء                     د ساهم أي ل، ق اد آك األردنية مما يعني وجود سلطة رقابية على عمل االتح
  .االتحادات يمارسوا األنماط اإلدارية األآثر ديمقراطية

ام نظام االتحادات ال          اد بحسب أحك رئيس اإلتح رياضية  ايضا السلطات الرسمية الممنوحة ل
وهذا يدعم مؤسسية العمل في         ليست مطلقة بل مقيدة بقرارات مجلس اإلتحاد وباللجنة األولمبية،        

رار،              اذ الق شارآة في اتخ ام، والم ع المه ويض الصالحيات،    اإلتحاد وفي توزي روح     وتف ق ال وخل
  .الجماعية وااللتزام

ونهم   ومن ناحية أخرى يرى الباحثون أن أعضاء مجالس االتحادات الرياضي      ة وآ ة األردني
اليب                        ة ونجاعة األس ه يحد من فاعلي ذا بحد ذات غالبا من ذوي الخبرة واالختصاص والتجربة وه
ي            ة وقليل ديثي التجرب راد ح ع األف اح م ق النج ا تحق ا م ي غالب سلطية الت ة الت اط اإلداري واألنم

  . األآثر ديمقراطيةلذا يميل رؤساء االتحادات الرياضية األردنية إلى إتباع األساليب الخبرات،

ة                  ذه النظري وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات ليكرت التي شكلت أساسا لقيام ه
ضل      ا األف ديمقراطي هم شاري ال ديمقراطي واالست شارآي ال ين الت ى أن النمط ارت إل ي أش والت

سلط، لنجاح عمل المؤسسات المختلفة مقارنة مع النمطين االستبدادي الخير واالستبداد        ا   ي المت آم
ة  ن المعايع ل م ات آ ائج دراس ع نت ت م ة )١٩٩٣( اتفق و هني دات  ،)٢٠٠٣(، أب ، )٢٠٠٣(وعبي

دون                    ديمقراطي ب ديمقراطي المشارك أو ال ى ممارسة األسلوب ال حيث أشارت نتائج دراساتهم إل
ائج درا               سة  تحديد لطبيعته، أو ممارسة أسلوب عمل الفريق، وتعارضت نتيجة هذه الدراسة مع نت

شمايلة  وا      ) ٢٠٠٦(ال ي األردن يمارس ة ف ة العام دارس الثانوي ديري الم ى أن م ارت إل ي أش الت
تبدادي   والديمقراطي االستشاري،  الديمقراطي التشارآي، ( األنماط التالية  بدرجة  ) والتسلطي االس

رة، ة و   آبي ة دراس ع نتيج دراء     ،Wetherell (2002)وم دى م ط اإلدارة ل ارت أن نم ي أش الت
  .رس األساسية في والية نيوجرسي هو النمط الديكتاتوري اآلمرالمدا
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  تنتاجاتاالس

  :توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية

اء      .١ ل رؤس ن قب ة م ر ممارس نمط اإلداري األآث و ال شارآي ه ديمقراطي الت نمط ال أن ال
  . االتحادات الرياضية األردنية

 .نماط اإلدارية الديمقراطيةيسود االتحادات الرياضية األردنية نوع من األ .٢

ات                 .٣ وجود تقارب آبير بين نتائج هذه الدراسة ونتائج الدراسات السابقة والتي أجريت في بيئ
 .ومؤسسات مختلفة

 .الترآيز على أهمية الوقت في العمليمتاز رؤساء االتحادات الرياضية األردنية ب .٤

 .يستمع رؤساء االتحادات الرياضية إلى آراء األعضاء جميعا .٥

 .يطبق رؤساء االتحادات الرياضية األردنية األساليب اإلشرافية والرقابية بشكل آبير .٦

  .يحرص رؤساء االتحادات الرياضية األردنية على االجتماع مع أعضاء االتحاد بانتظام .٧
  

  التوصيات

  :خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تتمثل في

ين ب           .١ ع المعني ى جمي ا من رؤساء اتحادات رياضية،         تعميم نتائج هذه الدراسة عل وأعضاء   ه
ه         مجالس اإلدارة وأعضاء الهيئات العامة في االتحادات الرياضية،         ا توصلت إلي ادة مم لإلف

ا داخل االتحادات الرياضية             من نتائج وأخذ فكرة شمولية عن األنماط اإلدارية وعن تأثيره
 .األردنية

ة الحالي     .٢ ة     التأآيد على استمرارية الممارسات اإلداري ة لرؤساء االتحادات الرياضية األردني
 .آونها ممارسات ديمقراطية

 .إجراء دراسات مماثلة حول األنماط اإلدارية باستخدام النظريات اإلدارية األخرى .٣
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