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  ملخص

دفت  ة ھ رفالدراس ى التع ام االت إل ة نظ دى فاعلي ي م ية ف ادات الرياض ح
ائ ار أعض ان هاختي ى أ، وبي ة عل وع الوظيف رة ن نوات الخب رات س ن متغي ل م ر ك ث

ية ادات الرياض اء االتح ار أعض ت عين .اختي د تكون ن  ةوق ة م ) ٤١(الدراس
ة ال اشخص ارھم بالطريق م اختي ةت ن  عمدي ون م ذي تك ة وال ع الدراس ن مجتم م

ة  م عالق ذين لھ ة وال ى واألندي س األعل حافة والمجل ال الص ي مج املين ف ع الع جمي
ية ادات الرياض ددھم  باالتح الغ ع رداً  )٥٣٥(والب ة . ف ذه الدراس ات ھ ع بيان ولجم

ام الب مينق ن قس ت م ميم أداة تكون ان بتص من، األول ،احث ات  يتض المعلوم
ية، و انالشخص منالث ة :ي يتض رات التابع ة. المتغي لت الدراس د توص ى وق  إل
ة ائج التالي ة:  النت ة فاعلي ة بدرج االت الدراس ع مج اءت جمي ة ج داً  قليل ى  ج وعل

ام ي النظ ح ف ل واض ى خل دل عل ا ي ة مم اور الدراس ع مح ذلك  .جمي ارتوك  أش
ائج  ىالنت ة  إل روق دال ائياف باب  إحص ى للش س األعل وظفي المجل ي م ين فئت ب

ين ي الفئت ر ف رة األكب الح الخب الم ولص ال اإلع ب .ورج اء ترتي ذلك ج وك
ـي  ـو التالـ ـى النح ة عل ة الفاعلي ب درج االت حس يط،(المج ال  التخط االتص

ل، يم، والتفاع ويم، التنظ ذ التق ن  -  ).التنفي د م إجراء المزي ان ب ى الباحث د أوص وق
ا عل رورة تعميمھ ان بض ى الباحث ية وأوص ادات الرياض ى االتح ات عل ى الدراس
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Abestract 

This study aims to examine the efficiency of the method used by 
sport federations to select their members, and consequently to show the 
impact of member's experience, and job description factors on the 
criteria. The study sample contained (41 persons) from a total number of 
535 persons in the population in media, the higher council, and sport 
clubs sectors, who are related to the sport federations in particular. In 
order to collect the data, the researchers have developed a tool on the 
form of a questionnaire, which consists of two major parts, the first is 
associated with personal information and the second part is related to 
additional attributes which are combined in this study. The research 
results are as follows: - The efficiency of the sport federation in selecting 
their members is extremely low. - The statistics have revealed that 
experienced people factor according to the higher council and media has 
the highest weight. In order to conclude, the researchers have 
recommended to continue with this study and to conduct more research 
and studies on sport federations, in order to improve their efficiency. The 
researchers also recommend that the statistics and the results of this 
research must be published and sent to the Olympic comity. 

  
  واألھميةالمقدمة 

د  ع تزاي اساإلم ة حس ي تحت ،باألھمي ة االت ا اللجن امأللھ كل ع ة بش كل وا، ولمبي لرياضة بش
اص داد ،خ دربين بأع ين والم راف ،الالعب ية واإلش ادات الرياض ى االتح ى ، عل رفة عل والمش
وطن إعدادوكل ما يتعلق فيھم من ، الالعبين ات ال وادي  ،منتخب ى الرياضة في الن والسيطرة عل
على صعيد المنتخبات أو على صعيد  ذلك سواء كان، لق بالرياضةوكل ما يتع ،االحتراف وأمور
  . األندية

ةواالتحادات الرياضية ت ذه العملي الم وترسم، عتبر حجر الزاوية في ھ ي تحدد المع  فھي الت
ىالسبل أمام العاملين في الميادين الرياضية للوصول  روتفسالخطط واالستراتيجيات   األھداف إل

ةه العملية عملية ولم تعد ھذ. المنشودة يير شؤون روتيني ات االتحادات الرياضية وفق ا لتس لعملي
االتحادات اتجھت  واتسعت مجاالتھا وخاصة بأن أھدافھا رعتتف، بل والصالحيات المعمول بھا

دوار أفي صالحيات و ا، مما أضفى اتساعا ملحوظية المالية والالمركزية في العملنحو االستقالل
  . رياضيةاالتحادات ال أعضاء
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ذا ب  ل ة  أنيج ارات قيادي د مھ اد الجي و االتح ي عض وخى ف هيت د  تجعل ى التجدي ادرا عل ق
املين  هواالبتكار، وعلى التنبؤ بالمستقبل وعلى التعاون مع الع ة  مع ى مواجھ يھم، وعل أثير ف والت

ة و ف الصعبة والحكم ةالالمواق ؤثرات ،فعالي رات والم ع المتغي ل م ة والخارج والتعام ة الداخلي ي
  . وعلى القدرة على التخطيط ووضع الحلول واالستراتيجيات المسبقة للعمل

ادةصفات  فيهتتوفر  أند عضو االتحا وجب على لذا ادة تتضمن  .القي درة  أنوالقي ك الق يمتل
ع  أھدافوالتأثير فيھم لتحقيق  األفراد توجيهعلى  رد في موق معينة، وھذا يعني ضرورة وجود ف

هخالل القيادة، يستطيع من  ة من  التوجي ى مجموعة معين أثير عل رادألاوالت ة  ف في مواقف معين
هعلى  قدرتهبقوة سلطة معينة تسھم في ) اإلداريالقائد (الذي يتطلب تمتع ھذا الفرد  األمر  التوجي

أثير ق  نإ إذ. والت ن أجل تحقي ة م اط الجماع ي نش ؤثر ف ادة ت دافالقي رادألان وا األھ ازلون  ف يتن
ق طوعا عن بعض ح دافرياتھم في صنع القرارات لغرض تحقي ا.  األھ ا عرفھ ادة ھي كم  والقي

أثير في نشاطات  عملية"بأنھا  )١٠٦ص  ،٢٠٠٤ حليمة،أبو ( دفالت ق بعض  الجماعة بھ تحقي
داف ا أيضاوعرفت  .األھ ي " بأنھ أثير ف ة الت رادعملي هوالجماعات  األف ق  لتوجي ودھم لتحقي جھ
ىالوصول بالرياضة  أن) ٣٠، ص١٩٨٦ ،بدوي(فيما يؤكد  محددة أھداف المستويات  أفضل إل
لية تقع على عاتق الھيئات الرياضية بصورة عامة و االتحادات الرياضية بصورة خاصة، ومسؤ
ىبالدرجة  ولةالمسؤاالتحادات الرياضية ھي  نإ إذ ىع األول ة وتوسيع  ل اء بمستوى اللعب االرتق

دتھا،  رقاع ذي ي األم ىدي ؤال ق اال إل ن تحقي اه م ذي تتلق ام ال دعم واالھتم ن خالل ال ازات م نج
  . الھيئات الرياضية

تھا  األلعاباالتحاد الرياضي للعبة من  أدارة نإ و ورسم سياس الرياضية تتمثل في نشر ونم
  . والمالية واإلداريةاالتحاد وعيا ومعرفة من جميع النواحي الفنية  دارةإ محليا ودوليا وتتطلب

ادإ إذ م ال ير ن االتح تهس ر  سياس راغ وال ينش ن ف هم ات  الإ لعبت د الھيئ ن قواع ةم  واألندي
ة و ارس اللعب ي تم همشتركة الالرياضية ومراكز الشباب الت ا .في م م اد  وأھ ى عاتق االتح ع عل يق

ر  و نش ة،الرياضي ھ دريب و اللعب ة ت ليمة،وضع خط اك  س دولي،االحتك البطوالت ال ة ب  العناي
رك( الرياضية األدواتوتوفير  بالالعبين،حية والطبية العناية الص الناشئين، عدادوإ ، ٢٠٠١، الت
   ).٤ص

احث ان الب الي ف ان ينوبالت ذه أن يري ور ھ ن  األم تم  أنال يمك انون  الإت ن خالل ق ام  أوم نظ
تطيع  ادإيس ذ يج ام بھ ى القي ادر عل ور هشخص ق ذكر األم ابقة ال ام  ،س تطيع القي ى يس ع بحت جمي
ه األمور ة من ا المطلوب ة بكف دارءة عالي ا جاءت  .واقت ةمن ھن ذه الدراسة حيث  أھمي  العمل أنھ

ا عن  اإلدارية عمالألاحد داخل االتحادات الرياضية يعتبر أ الألاالتي تختلف في طبيعتھ في  عم
االت  رىالمج ة األخ ناعية والتجاري ث  ،الص و  نأحي ية ھ ادات الرياض ل االتح ل داخ د أالعم ح

ا  األماكنيعتبر من  أنه إال جر المرء عليهالعمل العام الذي ال يؤ أعمال افس عليھ ي يتن ة الت المھم
ا أھدافتلك االتحادات مطالبة بتحقيق  فإنالكثيرون، وبالتالي  ذكر منھ ار العناصر : عديدة ن اختي

ائج  ق النت ة لتحقي دافالمالئم ق  واألھ ة لتحقي ر المالئم تخدام العناص ة ،اس دافالمطلوب ، األھ
الي  واألجلالقصير  األجلق التوازن بين متطلبات االستمرارية في تحقي ل، وبالت إنالطوي ذا  ف ھ
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ة  اً قادر ايتطلب نظامً  كله ام الموكل ك المھ ام بتل هعلى اختيار شخص مناسب كي يستطيع القي  إلي
  . تحقيق النجاح المرجو منه بھدف

  
  مشكلة الدراسة

الرياضية الجديد  االتحاداتم بعد صدور نظا اقد الحظ نيالباحث أنتتمثل مشكلة الدراسة في 
انى، أاضيةعلى انتخابات االتحادات الري وتطبيقه ا  نه ع ي سيكون لھ د من الثغرات الت من العدي
 إھمالھاالنقاط المھمة في ھذا النظام الذي تم  وإحدى ،السلبي على عمل االتحادات الرياضية األثر

ك واض، ھذه االتحادات أعضاءھو اختيار  ـوقد ظھر ذل رأياستطالعات في حا ـ ي  ال تالت  أجري
ى  اءعل ية أعض ادات الرياض ذه . االتح ن ھ ين م ث تب تطالعاتحي ادات  أن االس م االتح معظ

للية وال أعضاءھاالرياضية قد اختارت  د ،محسوبيةبطريقة الش ه ، وفق النظام الجدي ا ل ر مم  األث
ذا النظام دراسة تبي إجراء أھميةمن ھنا جاءت . السلبي على عمل تلك االتحادات ن مدى فاعلية ھ

ار  ي اختي اءف وب  أعض كل المطل اتھم بالش ام بواجب ى القي درتھم عل دى ق ادات وم ك االتح تل
  . والصحيح

  
  الدراسة أھداف

د .١ ار  األردنفي  التعرف على مدى فاعلية نظام االتحادات الرياضية الجدي  أعضاءفي اختي
  .واألنديةللشباب  األعلىمجلس وال ،في الصحافة العاملينتحادات من وجھة نظر تلك اال

ى  .٢ رف عل ر التع ات نظ ي وجھ روق ف املينالف س  الع ي الصحافة والمجل ىف باب  األعل للش
  .لمتغير الخبرة االتحادات تبعا أعضاءر على فاعلية النظام في اختيا واألندية

ى  .٣ ات نظر التعرف عل ي وجھ روق ف املينالف ي الصحافة الع ىوالمجلس  ،ف باب  األعل للش
  . لمتغير الوظيفة االتحادات تبعا أعضاءاختيار  على فاعلية النظام في ةواألندي

  
  الدراسات السابقة

ه  )٢٠٠٩(لقد ھدفت دراسة محمد  ع التخطيط االستراتيجي ومعوقات ى واق ى التعرف عل إل
يط  ع التخط ي واق روق ف اد الف يمن، وأيضا أيج ن األردن وال ل م ي ك ادات الرياضية ف ي االتح ف

تراتيجي و ن االس ل م ي ك ية ف ادات الرياض ي االتح ه ف رات  األردنمعوقات ا لمتغي يمن تبع وال
م االستبيان كوسيلة لجمع البيانات ضمن المحاور واستخد). ي، نوع االتحادالخبرة، المؤھل العلم(
ة ( ة الخارجي ل البيئ اد، تحلي ة لالتح ة الداخلي ل البيئ تراتيجي، تحلي ر االس الة، التفكي ة والرس الرؤي

اد، تراتيجية لالتح داف اإلس اتاألھ ط والسياس يم األداء، الخط تراتيجية وتقي ة اإلس ) ، الرقاب
وتكونت عينة الدراسة من . باإلضافة إلى معوقات التخطيط االستراتيجي في االتحادات الرياضية

يمن) ١٠٧( من ) ٥٥. (عضوا من رؤساء وأعضاء االتحادات الرياضية األولمبية في األردن وال
يمن )٥٢(األردن و ن ال ه. م ة العمدي ارھم بالطريق م اختي ن  ت ية) ٨(م ادات رياض م . اتح د ت وق

ات المعيا ،استخدام المتوسطات الحسابية ار واالنحراف ة، واختب ة، والنسب المئوي ل ) ت(ري وتحلي
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ائية اليب إحص دد، كأس اين المتع ارس . التب ية تم ادات الرياض ة أن االتح ائج الدراس رت نت أظھ
ات بدرجة التخطيط االستراتيج ا تواجه معوق ا أنھ ي بدرجة كبيرة على جميع محاور الدراسة كم

ذلك  متوسطة أما االتحادات الرياضية اليمنية فتمارس التخطيط االستراتيجي بدرجة متوسطة، وك
ز استخدام . تواجه معوقات بدرجة متوسطة ان بتعزي د أوصى الباحث وفي ضوء نتائج الدراسة فق

  . التحادات الرياضيةالتخطيط االستراتيجي في ا

ف إلى درجة تطبيق بدراسة ھدفت إلى التعر) ٢٠٠٩(وقام فؤاد العودي وعبد الغني مجاھد 
وذج  دافا"نم دم" إلدارة باألھ رة الق ي لك اد األردن ي االتح ة ف ي درج روق ف ى الف ، والتعرف عل

رات  زى لمتغي ق تع ي(التطبي ل العلم رةالمؤھ ن ). ، الخب ة م ة الدراس ت عين ا ا )٢٤(وتكون داري
ة  ارھم بطريق م اختي ةيعملون في اتحاد كرة القدم ت ا عمدي نھج الوصفي كم ، واستخدم الباحث الم

ى ) ٣٥(استخدم االستبيان كأداة لجمع البيانات حيث تكون من  رة موزعة عل محاور ھي ) ٤(فق
ويم االنجاز السنوي( ة، تق ة الدوري م ستخدحيث ا .)تحديد األھداف، وضع خطة عملية، المراجع

اين  ل التب ة وتحلي ات المعياري ة واالنحراف ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ث المتوس الباح
ن درجة تطبيق إوقد أشارت النتائج إلى  .الدراسةالثنائي كأساليب إحصائية لإلجابة عن تساؤالت 

. دراسةاإلدارة باألھداف في االتحاد األردني لكرة القدم جاءت بدرجة كبيرة على جميع محاور ال
ه ى أن ائج إل ا أشارت النت ة كم روق دال ى  ال توجد ف ة الدراسة عل راد عين إحصائيا الستجابات أف
ر  رة(محاور األداة تعزى لمتغي ي، الخب ائج يوصي الباحث ). المؤھل العلم ذه النت ي ضوء ھ وف

ين دارات االتحادات الخدام نموذج اإلدارة باألھداف في اباست من رياضية وعمل دورات لإلداري
  . جل امتالك الكفايات الالزمة لتطبيق نموذج اإلدارة باألھداف بكفاءة واقتدارأ

ة ) ٢٠٠٩(وقام الخالدي  وم إدارة المعرف ق مفھ بدراسة ھدفت إلى التعرف إلى مستوى تطبي
ة من  تبانه مكون ) ٥١(في اتحاد كرة القدم في األردن من وجھة نظر الحكام، واستخدم الباحث اس

ن مستوى تطبيق مفھوم إدارة المعرفة في اتحاد كرة القدم في أنتائج الدراسة إلى حكما، وأشارت 
  .دن من وجھة نظر الحكام كان ضعيفااألر

ان  ام الرويض ادات  .)٢٠٠٧(وق ي لالتح ع التنظيم ى الواق رف إل ى التع دفت إل ة ھ بدراس
جالس إدارات الرياضية األولمبية األردنية والتعرف على االختالف في وجھات نظر أعضاء م

وارد البشرية، الھيكل  ة في الم ه المتمثل االتحادات الرياضية نحو الواقع التنظيمي الحالي بمجاالت
ي ةالتنظيم وارد المالي ريعات والم ب ، التش ي والمنص ل العلم نس والمؤھ تالف الج ا الخ ، تبع

دفت ا ھ رة، كم ل والخب ة التمثي اد وفئ ي مجلس إدارة االتح وظيفي ف ة ال ى  الدراس وذج إل اء نم بن
رادأوقد بلغ عدد . تنظيمي مقترح لالتحادات الرياضية األولمبية األردنية ة الدراسة  ف ) ١١٧(عين

ا  .الدراسةفردا ھم مجتمع ) ١٨٦(من أصل  ان لھ وقد توصلت الدراسة إلى أن الموارد البشرية ك
د لعب ن الھيكل التنظأدور كبير في الواقع التنظيمي الحالي لالتحادات الرياضية، و يمي الحالي ق

ي ع التنظيم ي الواق را ف ادات الرياضية . دورا كبي م عمل االتح ي تحك ة الت وان التشريعات الحالي
اعد  ة ال تس ية مأاألردني ادات الرياض الي لالتح ي الح ع التنظيم ي الواق طة ف ة متوس ا ال بدرج م

حالي لالتحادات لتنظيم ال، وان الموارد المالية الحالية ال تساعد اانعكس سلبا على تحقيق أھدافھا
  .أال بدرجة متوسطة



 "......مدى فاعلية نظام االتحادات الرياضية الجديد في "ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٩٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ر االستراتيجي وأخر . )٢٠٠٦( هوقام سعاد اس لمستوى التفكي اء مقي ى بن بدراسة ھدفت إل
ة  ألنماط اتخاذ القرار والتعرف على العالقة بينھما لدى القيادات في االتحادات الرياضية األردني

اداعضوا وعدد ) ١٨٢(إذ بلغ حجم العينة . األولمبية احث واستخدم الب. االتحادات عشرون اتح
ه نھج الوصفي المسحي لمالءمت ة الم ذه الدراس ر . لھ توى التفكي ين لمس وير أدات ام الباحث بتط ق

ة ذات . االستراتيجي واتخاذ القرار ى عدم وجود عالق ة إل ائج التالي ى النت وقد توصلت الدراسة إل
تراتيجي أ ر االس توى التفكي ين مس ائية ب ة إحص رة دالل رات الخب ن متغي ل م رار وك اذ الق و اتخ

  .والمؤھل العلمي

ىبدراسة ھدفت . )٢٠٠٦(قام عسيلة و ىالتعرف  إل ايير  إل ةالمع يم أداء  اإلداري ة لتقي والفني
اداتات الرياضية األولمبية في األردناالتحاد ذه االتح ة ھ ى فاعلي ار ف ،، والتعرف عل ي كل معي

ة ايير المقترح ن المع د . م تخدم اوق هالباحث الس را لمالءمت حي نظ نھج الوصفي المس ة  م لطبيع
ة داف الدراس د  .وأھ ية وق ادات الرياض ة لالتح ة العام اء الھيئ ن أعض ة م ع الدراس ون مجتم تك

ددھا  ي األردن وع ة ف ادا) ٢٠(األولمبي ة ،إتح ار عين م اختي د ت ه وق ددھا  عمدي نھم ع ) ٢٤٩(م
ث  ور الباح د ط وا وق يم أداء اال أداةعض ة لتقي يةخاص ادات الرياض د ا ،تح ث وق تخدم الباح س

ة  ب المئوي ة والنس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ارالمتوس ة) ت( واختب ى  لإلجاب عل
مستوى غياب معايير الرقابة سبب في تدني  أن إلىوقد توصلت نتائج الدراسة  تساؤالت الدراسة

ات  ةالعملي ويم ع اإلداري ة وتق ان الفرعي ال اللج ة أعم ل ومتابع زةم ة  األجھ ةالفني ، وأن واإلداري
اداتھناك غياب واضح لراقبة الھيئة العام ة لالتح ى الجوانب المالي ، وأن الخطة السنوية ال ة عل

ىتحقق أھداف التخطيط االستراتيجي، كما تسبب غياب مراكز الواعدين والواعدات  انخفاض  إل
ئين ع ،فرص اكتشاف الناش ة لجمي ات وطني كيل منتخب ع تش ة وتراج ات العمري ي ضوء . الفئ وف

ائج  ادالباحث  أوصىالنت ة  باعتم ة محددة لمراقب ايير علمي ا  أداءمع االتحادات الرياضية ولجانھ
    . اإلداريةلضمان االرتقاء بالعملية  واإلداريةالفنية  وأجھزتھا

رك و ت الت اء  .)٢٠٠١(قام ة ألعض ات اإلداري ى الكفاي رف عل ى التع دفت إل ة ھ بدراس
ى درجة ) الجنس، سنوات الخبرة، نوع الرياضة الصفة،(الرياضية واثر متغيرات  االتحادات عل
 اإلعالممن الجھاز الفني للفرق، الالعبين،  اً فرد) ٤٥٢(وقد تكونت عينة الدراسة من .ممارستھا 
روق ذات . ، وإداريو االتحادات واألندية الرياضيةالرياضي ى وجود ف ائج الدراسة إل وقد دلت نت
ة المجاالتحصائية في درجة الممارسة لدى أعضاء االتحاداللة إ ى كاف د  .دات الرياضية وعل وق

ى  وزارة الشباب والعمل عل ائج ل ةأوصت الدراسة إلى تزويد ھذه النت ع مستوى  إقام دورات لرف
  . ة قليلة ومتوسطة عند بعض األعضاءممارسة الكفايات التي تمارس بدرج

ىبدراسة ھدفت ) ١٩٩٦(قام دغش و تھا  إل ة ودرجة ممارس ات القيادي ى الكفاي التعرف عل
، كذلك التعرف على الفروق في األعضاءمن وجھة نظر  األردنلدى مشرفي مراكز الشباب في 

د  ،)، المنطقةالمؤھل العلمي، الخبرة( الكفايات القيادية لدى مشرفي مراكز الشباب تبعا لمتغير وق
. والمسجلة رسميا في وزارة الشباب األردنفي تكون مجتمع الدراسة من جميع مراكز الشباب 

ديھم ) ٢٠(وقد مثلھم  ة ل ات القيادي ) ٥١١(من مشرفي ھذه المراكز ويحكم على مدى توافر الكفاي
ة ة العشوائية الطبقي ا بالطريق م اختيارھ د استخدم . عضوا والذين يشكلون عينة الدراسة التي ت وق



 ١٧٩٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير العلوان، وإياد مغايره

  ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــ

ادفقرة موزعة على خمسة ) ٥٦(ن لجمع البيانات حيث تكون م كأداةاالستبيان  ات  أبع ھي الكفاي
ات  ات العالق ة، كفاي ات المھني ية، الكفاي ات النفس ية، الكفاي انيةالشخص ل اإلنس ات العم ، كفاي

ذلك  اإلحصائيةوالشباب، وقد تم تحليل البيانات  ة ك باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوي
اين  ل التب ار تحلي ادياختب دد األح ة والمتع ات البعدي يفية للمقارن ار ش ا باختب د . متبوع ارتوق  أش

ائج  ىالنت ي  أن إل بابية ف ز الش رفي المراك دى مش ة ل ات القيادي وافر الكفاي ة ت ت  األردندرج كان
ة إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى وأشارت .بدرجة كبيرة ة الكلي ات القيادي ى  ،في الكفاي وعل

كذالك وجود . قل من خمس سنواتأالخبرة  أصحابمراكز بعد الكفايات الشخصية بين مشرفي ال
  .  تعزى لمتغير المنطقة بعادألافي الكفايات القيادية الكلية وعلى جميع  إحصائيةفروق ذات داللة 

ة الرياضيةمعلم للتعرف على مدى تأثير امتالك ) ١٩٨٥(وقامت مفضي  ات  التربي في كلي
ع ة لوكال المجتم ات التابع ة والكلي ي الحكومي وث ف ات   األردنة الغ ةللكفاي ى  اإلداري ة عل القيادي

و ال ة نح ات الطلب يةتاتجاھ ة الرياض ة . ربي ددت الدراس ق ذات  ٤٦ح االت تحقي ي مج ة ف كفاي
ب، م الطال ق ذات المعل طة، اتحقي وى  الرياضية، ألنش يم  المحت طةتنظ ويم  الرياضية، لألنش وتق
طة ة  األنش لت الدراس د توص ية، وق ىالرياض رو إل ي الض ات معلم ام باتجاھ ةترة االھتم  ربي

ي واكتساب الرياضية، واتجاھات الطلبة نحو التربية الرياضية وعدم التركيز على المجال المعرف
  .المھارات الرياضية فقط

  
  الدراسة فرضياتتساؤل و

  ل والفرضيات التالية عن التساؤ اإلجابةتحاول ھذه الدراسة 

  . أعضائهفي اختيار  األردنفي  ة الجديدرياضيفاعلية نظام االتحادات ال درجةما  .١

د مستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .٢ ة عن ة نظام  )٠.٠٥≤ α(الدالل في مدى فاعلي
  . وفقا لمتغير الوظيفة أعضائهاختيار في  األردناالتحادات الرياضية الجديد في 

ة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال .٣ ة نظام  )٠.٠٥≤  α(عند مستوى الدالل في مدى فاعلي
  . وفقا لمتغير الخبرة أعضائهختيار في ا األردناالتحادات الجديد في 

  
  الدراسةمصطلحات 

ق  :اإلدارة ة لتحقي ة االجتماعي دافاھي العملي ار  ألھ ة الختي تراتيجيةالمتداخل المناسبة  اإلس
ة  أھدافق جل تحقيأوتوحيد الجھود من  ،األداءالعمل والتحكم في  توجيهورؤية من أجل  المنظم

)jeuett and bessent,1986(.  

الي ھي ھيئة أھلية ذات ش: لمبيةاللجنة االؤ ا وإداري، خصية اعتبارية واستقالل م ومركزھ
دف  ان تھ ىعم ية  إل ة الرياض ة الحرك ةرعاي ع  األردني ق م ا يتف ادئبم ية المب اق  األساس للميث

ة ، األولمبي ة الدولي ة األولمبي رارات اللجن انون(وق ة  ق ة األولمبي ةاللجن م  األردني  ٦٦المؤقت رق
  .)٢٠٠١لسنة 
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دة  لأللعاب األردنيةھي االتحادات : األردنيةاالتحادات الرياضية األولمبية  الرياضية المعتم
اداتوالعضو في  ،في برنامج الدورات األولمبية ألعابھاوالمدرجة  ة تعترف  اتح ة ا ابھدولي للجن

  ). ٢٠٠٣لسنة  ٢٨لمبية األردنية رقم ؤة االنظام اللجن(ية لمبية الدولؤاال

ون اتتألف من  :لالتحادالھيئة العامة  ةألعضاء العاملين الذين يمثل ان  األندي والمراكز وأرك
    .والالعبينعضاء اللجان المساعدة والحكام والمدربين وأ كاإلداريينللعبة المعتزلين ا

  الدراسةمحددات 

   .٢٠٠٧وحزيران لعام  أيارفي شھري  دارسةالھذه  إجراءتم /  لزمانياالمجال  .١

ىالمجلس  موظفو/ المجال البشري  .٢ ة أعضاء األردن،في  للشباب األعل / الرياضية  األندي
   .سنواتالرياضي والذين تجاوزت خبراتھم الخمس  اإلعالمرجال 

  .الرياضي اإلعالم األردنية، األندية األعلى،المجلس / المجال الجغرافي  .٣

نھج الوصفي اناستخدم الباحث :منھج الدراسة هب الم  أحد صور الدراسة المسحية لمالئمت
  . طبيعة ھذه الدراسةو

ينتكون مجتمع الدراسة  :الدراسةمجتمع   األردن، وموظفيفي  ينالرياضي من اإلعالمي
    .فردا )٥٣٥(والبالغ عددھم  األردنفي  األندية وأعضاء األردن،في  للشباب األعلىالمجلس 

ة) ٤١( تكونت عينة الدراسة من: اسةعينة الدر ارھم بطريق م اختي ردا ت ة ف م  عمدي حيث ت
ات الدراسة ة من فئ م  ،اختيارھم من كل فئ ذين لھ ذكورة ال ةوكل مجال من المجاالت الم  عالق

ة في  أنمباشرة مع االتحادات الرياضية، حيث  ة العام ھناك مندوب لكل نادي يسمى عضو الھيئ
ا كل اتحاد من االتحادات، ق بالصحافيين  أم ا يتعل إنفيم ة صحفي  ف دوائر المعني اك في كل ال ھن

ين اد مع ق باتح ة تتعل ا، مختص بلعب وظفي المجلس  أم ق بم ا يتعل ىفيم ارھم  األعل م اختي حيث ت
ىھناك العديد من موظفي المجلس  أنحيث  عمديةبطريقة  ون باالتحادات  األعل انوا يعمل ذين ك ال

ة ة االولمبي ية واللجن ة الرياض ائف مختلف ات  ،وبوظ م ارتباط ان لھ ن ك ث م ارھم بحي م اختي وت
  عينة الدراسة أفراد وضح توزيعي) ١(رقم  والجدول ت،مباشرة بتلك االتحادا

  .)٤١=ن (ات الدراسة المستقلة عينة الدراسة حسب متغير أفراد توزيع): ١(جدول 
 المتغير مستوى المتغير العدد %النسبة المئوية

 سنوات الخبرة سنوات ١٠اقل من ىإل ٥ من ٢٢ %٥٤
 سنوات ١٠من  أكثر ١٩ %٤٦
 المجموع  ٤١ %١٠٠
 الوظيفة رجل أعالم  ٩ %٢٢
 عضو نادي ١٧ %٤١
 موظف مجلس أعلى ١٥ %٣٧

المجموع ٤١ %١٠٠
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  الدراسة أداة

تخ تبانة اندم الباحثاس ة اس ذه الدراس ي ھ مين  ف م تتضمن قس تمل القس ث يش ى ع األولحي ل
  :ھما جزأينرات المستقلة وتضمن المتغي

 سنوات ١٠أكثر من (و) سنوات ١٠قل من أ إلى ٥من (شمل تالخبرة و سنوات.(   

  في االتحادات الرياضية،  الھيئة العامة لألندية ، أعضاءاإلعالمرجال (نوع الوظيفة وشمل
  ).األعلىموظفي المجلس 

  :مجاالتالجزء الثاني تضمن المتغيرات التابعة وشملت  أما

  ).التنفيذ التقويم، التنظيم، التخطيط، والتفاعل،االتصال (

ار  م استخدام  أعضائهولتحديد درجة فاعلية نظام االتحادات الرياضية الجديد في اختي د ت فق
نھج الوصفي  ،عينة الدراسة أفرادمتوسطات استجابات  وكما ورد في الدراسات التي اعتمدت الم

   :يوعلى النحو التالالمسحية  بصورته

  يدل على درجة كبيرة جدا) فأكثر ٤(متوسط حسابي  

  يدل على درجة كبيرة ) ٣.٩٩ – ٣.٥(متوسط حسابي 

  يدل على درجة متوسطة ) ٣.٤٩ – ٣(متوسط حسابي 

  يدل على درجة قليلة) ٢.٩٩ – ٢.٥(متوسط حسابي 

  يدل على درجة قليلة جدا ) ٢.٥اقل من (متوسط حسابي  
  

  تقنين أداة الدراسة

  محتوى األداةصدق  .١

ة  أداةصدق المحتوى وذلك عن طريق عرض  الباحثان باستخدامم احيث ق الدراسة على ھيئ
وذلك للحكم على مدى مناسبة كل فقرة من حيث صياغتھا   محكمين،) ٧(وعددھم  من المحكمين

  .المحكمونجمع عليھا أوقياسھا للبعد الذي تندرج تحته وقد اختيرت الفقرات التي 

  ةاألداثبات  .٢

ات لمجاالت الدراسة إيجادتم  األداةلتحديد ثبات  امالت الثب ة  ،مع ة والدرجة الكلي ى عين عل
اليحيث يتضح من  )Corn Bach Alpha إلفامعادلة كرونباخ ( باستخدامالدراسة   الجدول الت

ع مجاالت ) ٠.٠١(عند مستوى  إحصائيةذات داللة  جاءت إلفاأن معامالت كرونباخ  ى جمي وعل
تبان ياالس وع الكل ى المجم ير  ،ة وعل ا يش ذا م ىوھ ات  إل ن الثب ة م ة عالي ىدرج صالحيتھا  وإل

  . يوضح ذلك) ٢(والجدول رقم  عينة الدراسة أفرادالعلمية للتطبيق على 
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 )إلفاكرنباخ (الثبات  المجال 
 **٠.٨٧ مجال االتصال والتفاعل

 **٠.٨٥ مجال التخطيط 
 **٠.٨٨ مجال التنظيم 
 **٠.٨٢  مجال التقويم
 **٠.٨٩ مجال التنفيذ 

 **٠.٨٦ الكلي

  ). ٠.٠١(دالة عند مستوى   **
  

  اإلحصائيةالمعالجات 

  التالية اإلحصائية األساليبالدراسة تم استخدام ل وفرضيات على تساؤ لإلجابة

 ة ة والنسب المئوي ات المعياري ة المتوسطات الحسابية واالنحراف ى التساؤل  لإلجاب  األولعل
قللدراسة و اد المتعل ار  بإيج ة النظام في اختي ي  أعضاءمدى فاعلي االتحادات الرياضية ف
    .األردن

 ار تقلة) ت( اختب ات المس ات الفرضية) test Independent t( للعين ة  إلثب ة للدراس الثاني
  .الخبرةوالمتعلق بمتغير 

  اين ل التب اديتحلي ار األح ة واختب ات البعدي يفية للمقارن ات ش ةالفرضية ال إلثب ة  ثالث للدراس
  . بمتغير نوع الوظيفة ةوالمتعلق

  اخ ة كرونب امعادل ات  )Corn Bach Alpha( إلف ة الثب ان درج االت لبي ة لمج الدراس
  .ستبانهلال والدرجة الكلية

  
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

د في ما درجة   :األولل التساؤ ة نظام االتحادات الرياضية الجدي ار  األردنفاعلي في اختي
  . هأعضائ

ة  ن لإلجاب اؤل ع تخدام  األولالتس م اس د ت ة فق ات للدراس ابية واالنحراف طات الحس المتوس
ائج الجداول  واألھميةالمعيارية  تبانة، ونت  ،٣ ،٢(النسبية لكل فقرة ولكل مجال من مجاالت االس

  . الت بحسب الدرجة الكلية لكل مجالترتيب المجا) ٧(تبين ذلك بينما يبين الجدول ) ٦ ،٥ ،٤
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  ٢٠١٠، )٦(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــ

النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات  واألھميةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري   :)٣(جدول 
  .)٤١ = ن(. مجال االتصال والتفاعل وترتيبھا في االستبيان

الترتيب 
في 

 االستبيان

الترتيب 
في 
 المجال

 األھمية
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 الفقرة

٢.٦٤ ٠.٧٩ ٥٢.٨ ١ ١ 
ومشاعر  األفكارقادر على استقبال وتقبل 

 إسھاماتھمبحيث يشعرون بقيمة  األخريين
 وأفكارھم

٢.٤٠ ٠.٨٥ ٤٨.٠٠ ٦ ١٨ 
االتصال و التواصل مع  مھارةيمتلكون 
 اآلخرين

٢.٢١ ٠.٧٨ ٤٤.٢٠ ٨ ٢٩ 
 إلىتفسير المعلومات  القدرة علىيمتلكون 
 اإلفراد

٢.٤٢ ٠.٩٤ ٤٨.٤ ٤ ١٣ 
 اإلفرادن ايجابيا مع قادرون على التعاو

 المھتمين بالشؤون الرياضية

٢.٣٣ ٠.٩٢ ٤٦.٠٠ ٧ ٢٢ 
 األعضاءمع  توثيق الصلةعلى  قادرا

 اآلخرين

٢.٤٢ ٠.٨٣ ٤٨.٤ ٥ ١٤ 
قادر على فتح قنوات الحوار للعاملين 

الفرصة لھم لتقديم  إلتاحةمعھم 
 المقترحات البناءة

٢.٦١ ٠.٨٨ ٥٢.٢ ٢ ٣ 
التصال تعزيز وسائل ا قادر على

 والتواصل مع المجتمع الرياضي

٢.٤٥ ٠.٨٦ ٤٩.٠٠ ٣ ١٢ 
جو صحي ومالئم  إيجادقادرون على 

دون  معه بحرية لعملية االتصال والتفاعل
 الشعور بقلق وتوتر

 الكلي ٢.٤٤ ٠.٦٠ ٤٨.٨ 

اري ) ٣(رقم  يبين الجدول ةقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعي بية وترتيب  واألھمي النس
تبيان كل فقرة ا في االس يم  ،من فقرات مجال االتصال والتفاعل وترتيبھ ومن خالل مالحظة الق

د  دول نج ي الج واردة ف رة  أنال ىالفق ى األول نص عل ي ت ل "الت تقبال وتقب ى اس ادر عل ارق  األفك
ىقد احتلت المرتبة  ،"وأفكارھم إسھاماتھمبحيث يشعرون بقيمة  اآلخرينومشاعر  ين  األول من ب

ا رات المج ابي فق ط حس ة )٠.٧٩±٢.٦٤(ل بوس بية  وبأھمي رة %) ٥٢.٨(نس ت الفق ا احتل بينم
ة  ال المرتب ي المج ة ف رةالثالث ى  األخي نص عل ي ت ات "وھ ير معلوم ى تفس درة عل ون الق يمتلك

راداأل ابي " ف ط حس ة) ٠.٧٨±٢.٢١(بوس بية وبأھمي ال%) ٤٤( نس ا للمج ط  أم بة للوس بالنس
غ  د بل ال فق ابي للمج ة) ٠.٦٠±٢.٤٤(الحس درھا  وبأھمي بية ق د) %٤٨.٨(نس ارة  وق اءت العب ج

فان ذلك يعود  ينوفي رأي الباحث ،قليلةوھي تمثل درجة فاعلية  ).٢.٦٤(بمتوسط حسابي  األولى
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رادالء ؤھذه الصفة موجودة في معظم الناس وھ إن إلى م  اإلف ى يصلوال ة  إل ذه المرتب م  إالھ ولھ
الي  ازة وبالت ة ممت إنعالقات اجتماعي ع  ف ك التعامل مع جمي رادذل د نأيجب  اإلف مع  اً يكون جي

ك  أفرادجميع  مالعينة وذل ى اتصال مباشر مع  ألنھ رادليسوا عل ة  أف االعين م  وإنم اتھم معھ عالق
اقائمة على العالقات الجيدة المتبادلة بين الطرفين،  ي جاءت في المستوى  أم ارة الت بالنسبة للعب

ر ارة األخي ي عب د" فھ ون الق ات يمتلك ير معلوم ى تفس رادرة عل ابي" األف ط حس داره بمتوس  مق
ود ينوفي رأي الباحث ،جدا وھي تمثل درجة فاعلية قليلة )٢,٢١( ك يع أن ذل اءة ھؤ ف دم كف الء لع

املين اإلجابةفي العمل في ھذه االتحادات وبالتالي عدم قدرتھم على  األفراد  ،على استفسارات الع
ا بالنسبة  األفراد الءھؤاختيار إلى نيوذلك يعود في رأي الباحث  للمجالعلى أسس غير عادلة، أم

احث) ٢,٤٤( وبمتوسط حسابي جدا بدرجة فاعلية قليلة ككل فقد جاء أن  ينوفي رأي الب  المجالف
ارات في أل جدا ككل جاء بدرجة قليلة اج المجال ن بعض العب ىتحت وع من  إل التخصصية في ن

ل كذ أدى .التعام ى ل ول  إل ال وص ىإالمج توى  ل لمس دا قلي ن الفع ج ض ام ك الن بع ة وذل لي
ىالمھارات التي تتعلق بھذا المجال ال تحتاج  وع من التخصصية إل أنو ،ن ذا يثبت ب م  ھ النظام ل

ى علم أسسوفق  اإلفراديراعي اختيار  ة وعل ذا ،التخصصية أساسي ائج ل ذا  جاءت النت ى ھ عل
و ق  النح ذا يتف اوھ ع م ة  م ه دراس اءت ب يله(ج ن ) ٩٨ص ،٢٠٠٦ ،عس ال  أنم اب االتص غي

رامج الموضوعة  ذ الخطط والب ى تنفي لبيا عل نعكس س فافية ي ى الش ي عل ال المبن ابي والفع االيج
ق  دافلتحقي ةأألھ ع دراس ق م افعي( ، ويتف ن ) ٧٠ص  ،٢٠٠٣ ،الش وفير  أنم ى ت درة عل الق

تفيدة م ق أھداف العناصر المس ى تحقي اد يعمل عل ل االتصال الجيد من خالل االتح اد مث ن االتح
ي ( ا ، )واإلداريالالعبين، والجھازين الفن ذا م ه أشاروھ ) ٦٠ص ١٩٩٦( وآخروندرويش  إلي

ؤدي  أنمن  د ي ىاالتصال الجي اءة  إل اع الكف ةارتف ه دراسة، اإلنتاجي ا جاءت ب ذا يختلف عم  وھ
رك( دى  )٣٧، ص٢٠٠١ ،الت ات ل اءللكفاي ادات أعض دى  االتح بة ل اءت النس د ج رك(فق  ،الت

زي الباحث) ٣٧ص ،٢٠٠١ طة ويع ة متوس ىال كذل انبدرج تين وال ين الدراس ة ب تالف العين  خ
  . األلعاباختالف طبيعة عمل االتحادات ونوعية 

النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات  واألھميةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري   :)٤(جدول 
  .)٤١ =ن(. مجال التخطيط  وترتيبھا في االستبيان

ب الترتي
في 

 االستبيان

الترتيب 
في 
 المجال

 األھمية
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفقرة الحسابي

٢.٤٧ ٠.٦٣ ٤٩.٤ ٤ ١٠ 
قادر على التخطيط للنشاطات التي تؤدي 

 األھدافتحقيق  إلى

٢.٥٧ ٠.٨٥ ٥١.٤ ٣ ٦ 
 أعدادعلى  القدرة الكافيةيمتلكون 

 الميزانية الكافية لتنفيذ النشاطات

٢.٥٩ ٠.٨٥ ٥١.٨ ٢ ٥ 
على وضع حطة للعمل خالل فترة  قادرا

 زمنية محددة
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  )٤(تابع جدول رقم ... 
الترتيب 

في 
 االستبيان

الترتيب 
في 
 المجال

األھمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفقرة الحسابي

٢.٤٢ ٠.٨٨ ٤٨.٤ ٥ ١٥ 
الوسائل التقويمية الكافية  على تحديد قادر

الخاصة  الھدافقيق  للحكم على مدى تح
 باالتحاد المھني

٧ ٢٣ 
٤٦.٠
٠ 

٢.٣٠ ٠.٨٩ 
قادر عل تخطيط شكل جيد ومثمر 

للنشاطات والدورات التي تخدم الفئات 
 المتصلة باالتحاد

٦ ١٩ 
٤٨.٠
٠ 

٢.٤٠ ٠.٧٣ 
على وضع برامج زمنية توضح  قادرا

 المطلوب القيام بھا اإلعمال
 القابلة للتنفيذ ھدافاألعلى تحقيق  قادرا ٢.٦٤ ٠.٨٧ ٥٢.٨ ١ ٢

 ٤٩.٦  الكلي ٢.٤٨ ٠.٥٥

اري ) ٤( رقميبين الجدول  ةقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعي بية وترتيب  واألھمي النس
تبيان واردة في ، كل فقرة من فقرات مجال التخطيط وترتيبھا في االس يم ال من خالل مالحظة الق

قد احتلت "القابلة للتنفيذ  األھدافر على تحقيق الفقرة السابعة التي تنص على قاد أنالجدول نجد 
ة )٠.٨٧±٢.٦٤(من بين فقرات المجال بوسط حسابي  األولىالمرتبة  بية  وبأھمي %) ٥٢.٨(نس

قادر على تخطيط شكل "وھي تنص على  األخيرةبينما احتلت الفقرة الخامسة في المجال المرتبة 
ات  دم الفئ ي تخ دورات الت اطات وال ر للنش د ومثم ادجي لة باالتح ابي " المتص ط حس بوس

ة) ٠.٨٩±٢.٣٠( بية  وبأھمي ا.)%٤٦.٠(نس ابي  أم ط الحس بة للوس دبالنس ال فق غ  للمج بل
ة) ٠.٥٥±٢.٤٨( درھا  وبأھمي بية ق ي  )%٤٩.٦(نس ال ف ي المج ابعة ف ارة الس اءت العب د ج وق

ق " نهأوالتي تنص على  األولىالمرتبة  دافقادر على تحقي ذ األھ ة للتنفي  بمتوسط حسابي" القابل
ى  أنھمحيث  مقبولذلك  فإن نيوفي رأي الباحث قليلةوھي تمثل درجة فاعلية  )٢,٦٤( قادرون عل

ة الموجودة األھدافتنفيذ  مولكن  ،بدرجة قليل ك في  األھ احث(من ذل ى  )نيرأي الب درة عل ھو الق
ة  ألقل بالنسبة أمالفاعلية، اقليلة جاءت  ومع ذلك فقد ،ومن ثم تطبيقھا األھدافوضع  درجة فاعلي

ارة  ات "فقد كانت لعب ي تخدم الفئ دورات الت د ومثمر للنشاطات وال ى تخطيط شكل جي ادر عل ق
 وھذا راجع في جدا وھي تمثل درجة فاعلية قليلة) ٢,٣( وبمتوسط حسابي بلغ" المتصلة باالتحاد

ام النظام بتخصيص  )ينرأي الباحث( في  اختصاص واشتراطھم بشكل صريح أصحابلعدم قي
ية ادات الرياض ة  ،االتح ارة بالمرتب ذه العب اءت ھ الي ج رةوبالت ي األخي درتھم ف دم ق رأي ( لع

ة للمجال على التخطيط للنشاطات التخصصية، أما بالنسبة ) نيالباحث د جاء بدرجة فاعلي ككل فق
ار اختي نتيجة منطقية لما تمت عليه) نيرأي الباحث( في وھذا )٢,٤٨( جدا وبمتوسط حسابي قليلة

اج  أعضاء ان التخطيط يحت الي ف دة وبالت ادات الجدي ىاالتح ة ذات  إل رة والممارس ن الخب وع م ن
يلة،(، وھذا ما أكدت عليه دراسة الخبرة والكفاءة ة ) ٩٣، ص٢٠٠٦ عس ايير الرقاب اب مع أن غي
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ارا  واإلشرافتدني مستوى عمليات التخطيط  إلى أدىفي االتحادات  د خي ذي يع ياال للعمل  أساس
دافقيق وتح ذا األھ ه أيضا، وھ ا أكدت علي ه( دراسة م ه يجب ) ٤٥ص ،١٩٩٩ ،طلب  أنمن ان

زةيكون ھناك خطة واضحة لتحقيق أھداف البرامج  ة واألجھ ه المعني ا أشارت إلي ذا أيضا م ، وھ
ة رون( دراس ون وأخ از  )٤٣ص ،١٩٨٦ ،ج ى االنج ؤدي إل د ي يط الجي يط أن التخط ن التخط م
د ذا يختلف  .الجي هع أيضاوھ ا جاءت ب ة م رك( دراس ة ) ٣٨، ص ٢٠٠١، الت مفضي، (ودراس
ق بمجال التخطيط أعضاء على) ٥٣ص  ،١٩٨٥ ذا حيث  .االتحادات الرياضية فيما يتعل جاء ھ

  .متوسطةالمجال بنسبة 

النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات  واألھميةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري   :)٥(جدول 
  .)٤١ = ن(. ا في االستبيانمجال التنظيم وترتيبھ

الترتيب في 
 االستبيان

الترتيب 
في 
 المجال

 األھمية
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 الفقرة

٢.٤٧ ٠.٨٣ ٤٩.٤ ٢ ١١ 
قادر على تنظيم السجالت والبيانات 

 وفقا لما يتطلبه العمل

٢.٦١ ٠.٧٩ ٥٢.٢ ١ ٤ 
على تنظيم البرامج التنفيذية  قادرا
 ة لسير العملالالزم

 منتظم أعماله بشكلعلى تخطيط  قادرا ٢.٣٨ ٠.٦٩ ٤٧.٦ ٣ ٢٠

٢.٢٦ ٠.٧٦ ٤٥.٢ ٥ ٢٥ 
على تحديد العالقات بين  قادرا

حتى يتحقق الترابط والتناسق  األعضاء
 والتكامل للتنظيم داخل االتحاد

 قادر على تھيئة المناخ والجو المناسب ٢.٣٥ ٠.٧٥ ٤٧.٠٠ ٤ ٢٠
 الكلي ٢.٤١ ٠.٥٦ ٤٨.٢ 

اري قيم ) ٥( رقم يبين الجدول ةالوسط الحسابي واالنحراف المعي بية وترتيب  واألھمي النس
تبيانتكل فقرة من فقرات مجال ال واردة في  ،نظيم وترتيبھا في االس يم ال ومن خالل مالحظة الق

ى قرة الثانية الف أنالجدول نجد  ي تنص عل ة الال"الت رامج التنفيذي ى تنظيم الب ادر عل ة لسير ق زم
رات المجال بوسط حسابي  األولىقد احتلت المرتبة " العمل ة) ٠.٧٩±٢.٦١(من بين فق  وبأھمي
ى ، األخيرةبينما احتلت الفقرة الرابعة في المجال المرتبة %) ٥٢.٢(نسبية  ادر "وھي تنص عل ق

اد حتى يتحقق الترابط والتناسق والتكامل للتنظيم داخل األعضاءعلى تحديد العالقات بين  " االتح
بالنسبة للوسط الحسابي للمجال  أما ، )%٧٤.٠( نسبية وبأھمية .)٠.٧٦±٢.٢٦(بوسط حسابي 

غ  د بل ة) ٠.٥٦±٢.٤١(فق درھا وبأھمي بية ق يم ). %٤٨.٢( نس ى تنظ ادر عل ارة ق اءت عب د ج وق
ة  ا لما يتطلبهالسجالت والبيانات وفق ىالعمل  في المرتب ذ ،)٢،٦١( وبمتوسط حسابي األول  اوھ

ھذا العمل يتطلب نوع من التخصصية  فإن ن يدرجة تطبيق بدرجة قليلة وفي اعتقاد الباحث يشكل
واعفي عمل معين من  ة  اإلدارة أن د جاءت في المرتب ىوق ك  األول ود ذل ىويع ا إل ة  أھميتھ القليل

افيما يتعلق بنوع من الخصوصية في العمل الرياضي،  األخرىبالنسبة للنقاط  ارات أ أم ل العب ق
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ذا و )٢،٤١(على تھيئة المناخ والجو المناسب وبمتوسط حسابي فاعلية فقد جاءت عبارة قادر  ھ
احث(في  ود  )نيرأي الب ىيع رادألاالء درة ھؤعدم ق إل ى  ف ادعل بة  األجواء أيج الرياضية المناس

غ المتوسط الحسابي للعمل، أ د بل ة  ،)٢،٤١(ما بالنسبة  للمحور ككل  فق ل درجة فاعلي وھي تمث
رى النظام أ أنوبالتالي نرى  جدا ليلةق ذلك ن غفل مجال خصوصية العمل الرياضي في التنظيم ل
ل  فيتواجد أعضاء االتحادات  أن ادرا  أومعظم البطوالت قلي د ن م عالق إاليع ة بالرياضة من لھ

يله(ما جاءت به دراسة  عم، وھذا يتفق بأخرى أوالمعنية من جھة   أنفي ) ٩١ص، ٢٠٠٦ ،عس
ىدي ؤالھيكل التنظيمي في االتحادات الرياضية ي أجزاءلية التنظيم بين غياب عم عدم وضوح  إل

اءة  أنفي ) ٣٠ص ،١٩٨٥، انجالند(دراسة  ما أكدت عليه أيضاالمھام والصالحيات، وھذا  الكف
اليفي مقدمة المصادر لتنظيم أداء المنظمات  تأتيالتنظيمية  دافھا، وبالت ق أھ ذا   تحقي ختلف يوھ
ا ا ج ه دراسةعم رك( ءت ب ذ) ٦٢، ص١٩٩٥ النشاش،(ودراسة ) ٤٠ص ،٢٠٠١ ،الت ى ھ ا عل

  .متوسطة المجال فقد جاءت الدرجة لديھما

النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات  واألھميةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري   :)٦(جدول 
  .)٤١ = ن(. مجال التقويم  وترتيبھا في االستبيان

الترتيب 
في 

 االستبيان

الترتيب 
في 
 المجال

 األھمية
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 الفقرة

٢.٥٤ ٠.٨٠ ٥٠.٨٠ ٢ ٨ 
على امتالك القدرة على تقويم  قادرا

 خطط االتحاد

٢.٥٧ ٠.٧٣ ٥١.٤ ١ ٧ 
قادر على توقع الصعوبات واقتراح 

 الحلول المناسبة لھا

٢.٤٢ ٠.٩٤ ٤٨.٤ ٤ ١٦ 
 فراداإلقادر على تشخيص حاجات 

 الرياضية
 اإلفرادقادر على تلبية احتياجات  ٢.١٦ ٠.٨٥ ٤٣.٢ ٦ ٣٠

٢.١٤ ٠.٩٧ ٤٢.٨ ٧ ٣١ 
على استخدام نتائج التقويم بفعالية  قادرا

 للبرامج المقبلة التخطيطوذلك من اجل 
 وتطويرھم األفراد أداءقادر على تقييم  ٢.٥٠ ٠.٧٠ ٥٠.٠٠ ٣ ٩
 التقويم أھداف قادر على فھم ٢.٢٦ ٠.٨٥ ٤٥.٢ ٥ ٢٦

 الكلي ٢.٣٧ ٠.٥٩ ٤٧.٤ 

ةقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) ٦( رقم يبين الجدول بية واألھمي وترتيب ، النس
تبيان ا في االس واردة في  ،كل فقرة من فقرات مجال التقويم وترتيبھ يم ال ومن خالل مالحظة الق

د  دول نج ى  أنالج نص عل ي ت ة الت رة الثاني ادر ع"الفق عوق ع الص ى توق ول ل راح الحل بات واقت
ا ة " المناسبة لھ د احتلت المرتب ىق رات المجال بوسط حسابي  األول ين فق ) ٠.٧٣±٢.٥٧(من ب

ة %) ٥١.٤(نسبية  وبأھمية رة الخامسة في المجال المرتب ا احتلت الفق رةبينم وھي تنص  األخي
ى  م "عل ى فھ ادر عل دافق ويم أھ ابي " التق ط حس ةوبأھ) ٠.٩٧±٢.١٤(بوس بية مي %) ٤٢( نس
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 (نسبية قدرھا  وبأھمية) ٠.٥٩±٢.٣٧(فقد بلغ  الكليبالنسبة للوسط الحسابي للمجال  أما ،للمجال
وبمتوسط " قادر على توقع الصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لھا" جاءت عبارة وقد )%٤٧.٤

ابي  ة  )٧٥ ،٢(حس ة فاعلي ل درج ي تمث ةوھ ة  قليل ي المرتب اءت ف د ج ىوق يو  ،األول ي أر( ف
احث ض  )نيالب ديھا بع ية ل ادات الرياض ض االتح رادالن بع ادر اإلف ل ين والممارسيالق ن للعم

درةفلديھم تالرياضي وبالتالي  ك ،لك الق ارة بدرجة  ،مع ذل ك العب د جاءت تل ةفق ة  قليل ىوقريب  إل
دل  ما يدل على ضعف واضح جدا القليل ا ي ة مم م يراعي النظام ل أنبأعضاء االتحادات المختلف
ى استخدام "قل عبارة فقد جاءت ا أماھذه المسألة،  أيضا ك من قادر عل ة وذل ويم بفاعلي ائج التق نت

ةأ رامج المقبل ابي " جل التخطيط للب ة) ٤١ ،٢(وبمتوسط حس ة قليل ة فاعلي ل درج و يمث دا وھ  ج
ادات،  ذه االتح اوھذا مما يدل على ضعف واضح للخطط والبرامج المقدمة لھ للمحور بالنسبة  أم

يدل على ضعف  مما ،جداوھو يمثل درجة فاعلية قليلة   ،)٣٧ ،٢(بمتوسط حسابي  ككل فقد جاء
اعلى معظم فقرات المجالح بالعملية التقويمية وبشكل واضح واض ذا يتفق مع م ه  ، وھ جاءت ب

ة يله( دراس ي ) ١٠٠، ص٢٠٠٧ ،عس ادات  أنف د االتح ألداء أفق ي ل ويم العلم ايير التق اب مع غي
ات  أنخفاض، وبالتالي وإنجازاتھاياضية القدرة على تقويم أعمالھا الر ؤ باالنحراف القدرة على التنب

ىداء يؤدي أن غياب القدرة على قياس األقبل حدوثھا، و ة  إل ق أھداف العملي ةعدم تحقي ، اإلداري
اب  ،فإن الرقابة لن تكون فعالة األداءوأنه مع غياب المعايير العلمية والتفصيلية لقياس  وأيضا غي

الدراسات العلمية واستخدام التطورات التكنولوجية في خدمة أھداف االتحادات وھذا غير موجود 
ة  ه دراس دت علي ا أك ذا م تخدامھا وھ ى أس ه عل ودين بكفائ خاص الموج درة األش دم ق   لع

)kotha and nair, 1995, p30(  ر في دور أالكب ا ال ة لھ ا واالبحاث العلمي من أن التكنولوجي
ور أ دث التط ذا ح ه وھ اءت ب ا  ج ارض عم ة  يتع اش،(دراس ة ) ٥٠ص  ،١٩٩٥ النش ودراس
        .ي ھذا المجالف أيضا) ٤١ص  ،٢٠٠١ والترك،) (٤٣ص  ،١٩٩٥ مقدادي،(

النسبية وترتيب كل فقرة من فقرات  واألھميةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري   :)٧(جدول 
  .)٤١ = ن(. انمجال التنفيذ وترتيبھا في االستبي

الترتيب في 
 االستبيان

الترتيب 
في 
 المجال

 األھمية
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 الفقرة

قادر على تنظيم السجالت والبيانات وفقا ٢.٢٣ ٠.٨٤ ٤٤.٦٠ ٤ ٢٨
لما يتطلبه العمل

على تنظيم البرامج التنفيذية الالزمة قادرا ٢.٢٦ ٠.٨٥ ٤٥.٢ ٣ ٢٧
لسير العمل

٤٥.٦ ٢ ٢٤ ٢.٢٨ ٠.٩٤ منتظمأعماله بشكلعلى تخطيط قادرا

٢.٤٢ ٠.٩٩ ٤٨.٤ ١ ١٧ 
األعضاءعلى تحديد العالقات بين قادرا

حتى يتحقق الترابط والتناسق والتكامل 
للتنظيم داخل االتحاد

٣٨.٤ ٥ ٣٢ ١.٩٢ ٠.٩٩ قادر على تھيئة المناخ والجو المناسب
 ٤٤.٤ ٢.٢٢ ٠.٧١ الكلي
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اري ) ٧(رقم  الجدول يبين ةقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعي بية وترتيب  واألھمي النس
تبيان ا في االس ذ وترتيبھ واردة في  ،كل فقرة من فقرات مجال التنفي يم ال ومن خالل مالحظة الق

ى  أنالجدول نجد  ي تنص عل ة الت ى"الفقرة الرابع ادر عل ين  ق ات ب د العالق ى  األعضاءتحدي حت
ر ق الت ادابط والتناسيتحق ل االتح يم داخ ل للتنظ ة و) ق والتكام ت المرتب د احتل ىق ين  األول ن ب م

ابي  ط حس ال بوس رات المج ة) ٠.٩٩±٢.٤٢(فق بية  وبأھمي رة %) ٤٨.٤(نس ت الفق ا احتل بينم
ة  ال المرتب ي المج ة ف رةالخامس ى  األخي نص عل ة "وھي ت ذ الخط ي تنفي اھمة ف ى المس ادر عل ق
اد ل االتح ن قب وعة م ابي " الموض ط حس ة) ٠.٩٩±١.٩٢(بوس بية  وبأھمي ا .)%٣٨.٤(نس  أم

ابي  بة للوسط الحس دبالنس غ  للمجال فق ة) ٠.٧١±٢.٢٢(بل درھا  وبأھمي بية ق د  )%٤٤.٤(نس وق
ين "احتلت عبارة  ات ب رابط والتناسق والتكامل  األعضاءقادر على تحديد العالق ى يتحقق الت حت

ة ) ٤٢ ،٢(بمتوسط حسابي و األولىالمرتبة  "للتنظيم داخل االتحاد ة قليل ل درجة فاعلي وھي تمث
ذا في  ،جدا احث(وھ ود ) نيرأي الب ىيع ين ھ إل دم االنسجام ب ذه  األعضاءالء ؤع ذلك جاءت ھ ل

ار ألقل، أما بالنسبة من الفاعلية جدا العبارة بدرجة قليلة د جاءت عب ة " ةعبارة فق ى تھيئ ادر عل ق
وذلك يعود  جدا وھي تمثل درجة فاعلية قليلة) ٩٢ ،١( بمتوسط حسابيو" المناخ والجو المناسب

ين  إلىكما ذكرنا سابقا  ينفي رأي الباحث ارھم  أعضاءعدم االنسجام ب  بأسلوباالتحادات الختي
اء د ج ل فق ور كك بة للمح ا بالنس وبيات، أم ابي  المحس ط حس ة ) ٢٢ ،٢(بمتوس ل درج ي تمث وھ

ى ضعف واض أيضا  جدا، فاعلية قليلة ذاح في ما يدل عل ذ وھ ا أ مجال التنفي يضا يتعارض عم
  .لمجالاعلى ھذا ) ٤٢ص  ،٢٠٠١ ،الترك( جاءت به دراسة

دول  اري :  )٨(ج راف المعي ابي واالنح ط الحس ةالوس ي  واألھمي ال ف ل مج ب ك بية وترتي النس
  .)٤١=ن( . االستبيان

الترتيب في 
 االستبيان

 األھمية
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 المجال

 االتصال والتفاعل ٢.٤٤ ٠.٦٠ ٤٨.٨ ٢
 التخطيط ٢.٤٨ ٠.٥٥ ٤٩.٦ ١
 التنظيم ٢.٤١ ٠.٥٦ ٤٨.٢ ٣
 التقويم ٢.٣٧ ٠.٥٩ ٤٧.٤ ٤
 التنفيذ ٢.٢٢ ٠.٧١ ٤٤.٤ ٥
 الكلي ٢.٣٩ ٠.٤٧ ٤٧.٨٠ 

اري ) ٨( رقم يبين الجدول ةقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعي بية وترتيب  واألھمي النس
ة  أنمجال في االستبيان وباستعراض قيم الجدول نجد كل  ل المرتب د احت ىمجال التخطيط ق  األول

ين مجاالت الدراسة  اله مجال االتصال والتفاعل ) ٠.٥٥±  ٢.٤٨(من ب م ) ٠.٦٠±  ٢.٤٤(ت ث
يم  ال التنظ ويم ) ٠.٥٦±  ٢.٤١(مج ال التق اله مج م ت را) ٠.٥٩±  ٢.٣٧(ث ذ  وأخي ال التنفي مج

  .)٠.٤٧±  ٢.٣٩(وقد بلغ المتوسط الحسابي لالستبيان ككل القيمة  )٠.٧١±  ٢.٢٢(
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ة  ي المرتب اء ف د ج ة فق االت كاف ب المج بة لترتي ىبالنس م االتصال  األول يط ث ال التخط مج
مع ھذا الترتيب، ولكن بالنسبة  )١، ص٢٠٠١، الترك(والتفاعل ثم التنظيم وھذا يتفق مع دراسة 

ة للمحاور جميعھا فقد جاءت بدرجة ة قليل دا فاعلي ى حداوكل  ج ة  ،محور عل جاء بدرجة فاعلي
دا قليلة يو ،ج ل ف ى وجود خل ل واضح عل ذا دلي ار ھ ى االتحادات الرياضية، و أعضاء اختي عل

رادالء الختيار ھؤ مراعاتهفي النظام وعلى عدم  أيضاوجود خلل  راد ؤالءن ھأو. األف ر  األف غي
ل ا لرياضي ي العم ارج ا ،متخصصين ف ذالوسط الرياضيومن خ ى  ، ل ادرين عل ر ق أنھم غي ف

 ،١٩٨٥، مفضي( في المجال الرياضي وھذه النتيجة تتفق مع دراسات اإلدارية اإلعمالتوظيف 
ا توصلت  .)٥٢، ص٢٠٠١ ،الترك(، و)٦٠ص هويعزز ھذا الرأي أيضا م ع   إلي المجاالت جمي

االنسجام الحاصل في  إلىدوره صحيح والذي يشير ب) ١(باالنحرافات المعيارية التي لم تزد عن 
راداستجابات  ة، أف ا يشير  العين ىمم اتھمعدم تشتت في  إل الي  إجاب موبالت ة لدرجة  إدراكھ أھمي

  . في اختيار أعضائه وبما يتفق مع تحقيق أھدافه النظامفاعلية 

ةالفرضية  روق ذات دال  :الثاني ة ال توجد ف ة  إحصائيةل د مستوى الدالل في ) ٠.٥ ≤α(عن
ة أعضائهفي اختيار  األردنفاعلية نظام االتحادات الرياضية الجديد في مدى  ر الوظيف  وفقا لمتغي
  .يوضح ذلك) ٩(جدول رقم وال

  .)٤١=ن(. الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجاالت تبعا لمتغير الوظيفة):  ٩(جدول 
الوظيفة الوسط الحسابي االنحراف المعياري المجاالت

أعالمرجل ٢.٥٢ ٠.٦٧
أنديةأعضاء ١.٩٥ ٠.٤٧ االتصال والتفاعل

أعلىموظف مجلس ٢.٦٣ ٠.٤٣
أعالمرجل ٢.٥١ ٠.٦٣

أنديةأعضاء ٢.١٢ ٠.٣٣ التخطيط
أعلىموظف مجلس ٢.٦٧ ٠.٤٦
أعالمرجل ٢.٥٤ ٠.٧٠

أنديةأعضاء ٢.٢٠ ٠.٤٢ التنظيم
أعلىموظف مجلس ٢.٤٠ ٠.٤٤
أعالمرجل ٢.٣٥ ٠.٧٣

أنديةأعضاء ٢.١٢ ٠.٣٨ لتقويما
أعلىموظف مجلس ٢.٥٤ ٠.٤٨
أعالمرجل ٢.٢٦ ٠.٨٩

أنديةأعضاء ٢.٠٨ ٠.٥٣ التنفيذ
أعلىموظف مجلس ٢.٢٦ ٠.٥٩
أعالمرجل ٢.٤٤ ٠.٥٧

انديةأعضاء ٢.١٠ ٠.٣٨ الكلي
أعلىموظف مجلس ٢.٥٠ ٠.٣٣



 ١٨٠٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بشير العلوان، وإياد مغايره
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تبعا  المعيارية لمتغيرات الدراسة واالنحرافات لحسابيةا  المتوسطات) ٩(رقم  الجدوليبين 
  .الغالبفي  من المتوسطھذه المتوسطات اقل  جاءت قيمةلمتغير الوظيفة حيث 

رات الدراسة حسب متغير الوظيفة األحادياستخدام تحليل التباين  ى متغي م عل  والجدول رق
  .يوضح ذلك) ١٠(

  .)٤١=ن( . متغير الوظيفة الدراسة حسبلمجاالت  األحادينتائج تحليل التباين ): ١٠(جدول 
مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المجال الوظيفة

٤.٤٥ ٠.٠١ 
 الوظيفة ٢.٧٦ ٢ ١.٣٨

 الخطأ ١٢.١١ ٣٩ ٠.٣١االتصال والتفاعل
 الكلي ١٤.٨٨ ٤١ 

٣.٠٨ ٠.٠٥١ 
 الوظيفة ١.٧١ ٢ ٠.٨٥

 الخطأ ١٠.٨٥ ٣٩ ٠.٢٧ التخطيط
 الكلي ١٢.٥٧ ٤١ 

١.١٢ ٠.٣٣ 
 الوظيفة ٠.٧٢ ٢ ٠.٣٦

 الخطأ ١٢.٥٤ ٣٩ ٠.٣٢ التنظيم
 الكلي ١٣.٢٦ ٤١ 

١.٤٠ ٠.٢٥ 
 الوظيفة ٠.٩٨ ٢ ٠.٤٩

 الخطأ ١٣.٥٨ ٣٩ ٠.٣٤ التقويم
 الكلي ١٤.٥٦ ٤١ 

٠.٢٠ ٠.٨١ 
 الوظيفة ٠.٢٢ ٢ ٠.١١

 الخطأ ٢٠.٨٦ ٣٩ ٠.٥٣ التنفيذ
 الكلي ٢١.٠٨ ٤١ 

٢.٣١ ٠.١١ 
 الوظيفة ٠.٩٩ ٢ ٠.٤٩

 الخطأ ٨.٣٩ ٣٩ ٠.٢١ الكلي
 الكلي ٩.٣٨ ٤١ 

  ٣.٢٤=  )٠.٥≤ α(حيث قيمة ف الجدولية عند مستوى  دال  *

ة  األحادينتائج تحليل التباين  )١٠(رقم  يبين الجدول ر الوظيف ا لمتغي لمجاالت الدراسة تبع
ةالجدض قيم ف المحسوبة ومقارنتھا بالقيمة وعند استعرا ذه  أننجد ) ٣.٢٤(ة البالغ ولي ع ھ جمي

يم ك ة أانت الق ن القيم ل م ةق ير  الجدولي ا يش ىمم ة أ إل روق ذات دالل د ف ه ال توج ي  إحصائيةن ف
ر  ذا المتغي زى لھ ة تع االت الدراس ل إالمج ال والتفاع ال االتص ي مج ة ف  ،ف ت قيم ث كان حي

احثر(وفي  وليةالجدالقيمة من  أعلىالمحسوبة  إن) نيأي الب ود  ف روق يع ىعدم وجود ف اق  إل اتف
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ع  رادجمي ة  أف ي  أنالعين ال ف ر فع ارالنظام غي ة أعضاء اختي ذلك  ،االتحادات الرياضية بفاعلي ل
ة  روق دال ة إحصائياجاءت النتائج لعدم وجود ف ر الوظيف تثناء االتصال والتفاعل لمتغي م  ،باس وت

مالفروق والختبار شيفية للمقارنات البعدية لمعرفة لصالح من كانت ھذه استخدام نتائج ا  جدول رق
  .ذلك يوضح )١١(

دول  ي ): ١١(ج طات ف روق المتوس ادر ف د مص ة لتحدي ات البعدي يفيه للمقارن ار ش ائج اختب نت
  .مجاالت الدراسة تبعا لمتغير الوظيفة

المجاالت الدالة الفئات الدالة فرق المتوسطات الداللة

رجل–)أعلىموظف مجلس( ٠.١١ أعلىموظف مجلس 
 أعالم

تصال اال
 والتفاعل

دول  ين الج م يب روق ) ١١(رق ادر ف د مص ة لتحدي ات البعدي يفيه للمقارن ار ش ائج اختب نت
الفروق على مجال االتصال  أنالمتوسطات في مجاالت الدراسة تبعا لمتغير الوظيفة حيث يظھر 

ة لصالح  )إعالمرجل  – اعليظف مجلس مو(والتفاعل قد ظھرت بين فئة  ذه الدالل د كانت ھ وق
ة  س (فئ ىموظف مجل ة  إذ) أعل ذه الفئ غ متوسط ھ ي رأي ) ٢.٦٣(بل ك ف ي ذل بب ف ود الس ويع
ىقرب موظفي المجلس  إلى نيالباحث ة األ األعل ذالك من اللجن ات ل ة والعالق م الوظيف ة بحك ولمبي

  . للشباب األعلىالمجلس  جاءت الفروق في متغير الوظيفة لصالح موظفي

ةالفرضية  ة  :الثالث روق ذات دالل د مستوى  إحصائيةال توجد ف ة  ) ٠.٥≤ α(عن في فاعلي
   .وفقا لمتغير الخبرة أعضائه اختيارفي  األردننظام االتحادات الرياضية في 

  .للعينات المستقلة لمجاالت الدراسة تبعا لمتغير الخبرة" ت"نتائج اختبار :  )١٢(جدول 
مستوى 
 الداللة

 قيمة ت
فرق 

 المتوسطات
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 المتغيرات الخبرة

٠.٨٩٧ ٠.٠٣ ٠.١٣ 
سنة ١٠ – ٥من  ٢.٤٢ ٠.٦٤

 االتصال والتفاعل
سنة ١٠من  أكثر ٢.٤٥ ٠.٥٦

٠.٦٤٥ ٠.٠٢ ٠.٤٦ 
سنة ١٠ – ٥من  ٢.٤٥ ٠.٥٨

 التخطيط
سنة ١٠من  أكثر ٢.٥٣ ٠.٥٢

٠.٤٤٠ ٠.١٤ ٠.٧٨ 
سنة ١٠ – ٥من  ٢.٣٥ ٠.٤٨

 التنظيم
سنة ١٠من  أكثر ٢.٤٩ ٠.٦٥

٠.٢٩٦ ٠.٢٠ ١.٠٥ 
سنة ١٠ – ٥من  ٢.٢٨ ٠.٤٦

 التقويم
سنة ١٠من  أكثر ٢.٤٨ ٠.٧٢

٠.٠٢٧ ٠.٤٩ ٢.٢٩ 
سنة ١٠ – ٥من  ٢.٠٠ ٠.٥٤

 التنفيذ
سنة ١٠من  أكثر ٢.٤٩ ٠.٨٢

٠.٢١٧ ٠.١٩ ١.٢٥ 
سنة ١٠ – ٥من  ٢.٣٠ ٠.٤٤

 الكلي
سنة ١٠من  أكثر ٢.٤٩ ٠.٥١

  .٢.٠٣= ) ٠.٥≤ α(عند مستوى  الجد وليةقيمة ت   *
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دول ين الج م  يب ار )١٢(رق ائج اختب ة تبع) ت(نت االت الدراس د لمج رة وعن ر الخب ا لمتغي
ع  أننجد ) ٢.٠٣(البالغة  وليةالجدالمحسوبة ومقارنتھا بالقيمة ) ت( استعراض قيم يم جمي ذه الق ھ

ذا المجال )ت( باستثناء مجال التنفيذ حيث بلغت قيمة الجد وليةقل من القيمة أكانت   المحسوبة لھ
مما يعني انه ال توجد فروق ذات  ،الجدوليةعند مقارنتھا بالقيمة  إحصائياوھي قيمة دالة  )٢.٢٩(

روق  بين مجاالت الدراسة تعزى لھذا المتغير إحصائيةداللة  يوكانت الف ذ لصالح  مجال ف التنفي
ذا في ) ٢.٤٩(من عشر سنوات حيث بلغ المتوسط الحسابي  أكثر احثر(وھ ود  )نيأي الب ىيع  إل
ود  أن الجدد وممكن األعضاءلديھم وجھة نظر ايجابية نحو  األكبرالخبرة  أصحاب أن ريع  األم

د عادو أعضاءالعالقات الشخصية بينھم لكون معظم  إلى في ذلك اإل ااالتحادات ق مع النظام  يھ
  .األكبرالخبرة  أصحابجاءت الفروق لصالح  لذلكالجديد 

  

  الدراسة ستنتاجاتا

ةجميع مجاالت الدراسة جاءت بدرجة  .١ ة قليل م  فاعلي دا حيث ل الحسابي  يتجاوزا لمتوسطج
من فلسفة  جميع المجاالت لذا عانتجدا  وھي تمثل درجة فاعلية قليلة )٢,٤٨( مجال ألعلى

  .الجديدةت ااالتحاد ألعضاءفي اختياره  النظام الجديد

ين  إحصائيادالة  توجد فروقلم  .٢ ي  أعضاءتذكر ب ا يعن ة الدراسة مم ون  أنعين ع متفق الجمي
ى دم  عل امع ة النظ ي فاعلي د ف ار  الجدي رق الر أعضاءاختي نھم الف تفيد م اعلين تس ياضية ف

  .لحتھاالرياضية ومص تھم األلعابالمجاالت المختلفة التي  المختلفة في

تم بالشكل الصحيح  النظام بعضراعى  لقد .٣ م  أوالنقاط المھمة ولكن تطبيق ذلك النظام لم ي ت
  .النظاممن خالل العديد من الثغرات الموجودة في  التحايل عليه

ىالفروق فقط في متغير الوظيفة لصالح موظفي المجلس  جاءت .٤ ى رجال  األعل  اإلعالمعل
  .ألكبراوفي متغير الخبرة لصالح الخبرة 

  .)التنفيذ التقويم، التنظيم، والتفاعل،االتصال  التخطيط،( جاء ترتيب المجاالت بالترتيب .٥

  

  الدراسة توصيات

ادة .١ ة ا إع ة معالج ادات ومحاول ام االتح ي نظ ر ف ام النظ ي النظ ودة ف رات الموج رة لثغ للم
  .القادمة

ا ولمبية أكثر فاعلية في مراقبة االتحادات اتكون اللجنة األ أنيجب  .٢ لرياضية الموجودة حالي
  .والعمل على المتابعة الحثيثة لتلك االتحادات
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  .الرياضيالتحاد أ عضواخاصة في  وضع صفاتتم التعديل في النظام العمل على  في حال .٣

  .بنسخة من ھذه الدراسة لالستفادة منھا تزويد اللجنة األولمبية .٤

  .اإلعالمورجال  يةواألنداالتحادات  ألعضاءدورات متخصصة  إقامةالعمل على  .٥

  .االتحادات الرياضية أعضاء دراسات أخرى على إجراء .٦

  

  المراجع

 ماعيل ي ،أس وان عل ادات " ).٢٠٠٩( .رض ي االتح ه ف تراتيجي ومعوقات يط االس التخط
ية يمن( الرياض ين األردن وال ة ب ة مقارن ورة)". دراس ر منش وراه غي الة دكت ة  .رس الجامع
  . األردن .عمان .األردنية

 و حلي ةأب ني ،م ائق حس ية). ٢٠٠٣(. ف ي األدارة الرياض ديث ف ر  .١ط. الح ل للنش دار وائ
  االردن . عمان. والتوزيع

 د ،الشفعي امل). ٢٠٠٣( .حسن أحم ة والرياضيةأدارة الجودة الش ة البدني .  ١ط. ة في التربي
  . األسكندرية .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

 افعي ي ،الش د المعط ال عب د "). ١٩٨٤( .جم رة الي رق ك ات إدارة ف ة لمعوق ة تحليلي دراس
ة ة مصر العربي ؤتمر العلمي الخامس لدراسات وبحوث . "بجمھوري ي الم بحث منشور ف

  .اإلسكندرية مصر. كلية التربية الرياضية للبنين. التربية الرياضية

 معوقات العمل في مجال تحكيم كرة القدم". )١٩٨٥( .إبراھيم ،المفتيو .صبري، العدوي" .
  .مصر. جامعة حلوان ."الشباب والرياضة"ملخصات وقائع المؤتمر الدولي 

 ة الرياضية " .)١٩٩٥( .زيدان، النشاش دى معلمي التربي ة ل ات القيادي دراسة تحليلية للكفاي
  .االردن. الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة". في األردن

 اد مستوى ت". )٢٠٠٩( .سھى ،أديبو .حسن ،الخالدي ة في أتح وم ادارة المعرف ق مفھ طبي
ام ة نظر الحك ن وجھ ي م دم أالردن رة الق ؤتمر العلمي الرياضي . "ك ي الم بحث منشور ف

   .األردن. عمان.السادس

 ة ة االولمبي ادات  .)٢٠٠٤( .اللجن ام االتح دل لنظ ام مع ية. نظ دة  -األردن. الرياض الجري
 ٤٦٧٠العدد . در عن دار رئاسة الوزراءتص). ٢٠٠٤. (الرسمية للمملكة األردنية الھاشمية

اريخ  م . ٢٠٠٤\٨\٩الصادر بت ادات الرياضية رق ام االتح نة )  ٨٧(نظ صادر . ٢٠٠٤لس
  ) . ٢٠٠١(لسنة )  ٦٦(من قانون اللجنة األولمبية األردنية رقم )  ٩(بمقتضى المادة 
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 ة ألعض". )٢٠٠١( .نجوى ،الترك ادادرجة ممارسة الكفايات االداري ت الرياضية اء االتح
  .األردن. الجامعةاالردنية. رسالة ماجستير". في األردن

 دوي ام ،ب ية ).١٩٨٦( .عص ة الرياض ي التربي يم واإلدارة ف ة. التنظ ة العربي  .دار الثقاف
  .القاھرة

 اد ". )٢٠٠٩( .عبد الغني ،مطھرو .فؤاد ،العودي ق اإلدارة باألھداف في االتح درجة تطبي
   .األردن. عمان .نشور في المؤتمر العلمي الرياضي السادسبحث م. األردني لكرة القدم

 دوي الل ،ب يدو .ب د ،الس ز عب اد "). ١٩٩١( .العزي ل اإلداري لالتح ة للعم ة تقويمي دراس
  . جامعة حلوان. القاھرة. رسالة ماجستير غير منشورة. "المصري للسالح

 قاتوالتطبياإلدارة الرياضية واألسس ). ١٩٩٦. (أخرونو .كمال ،درويش.   

 ة ". )١٩٩٦(. صالح، دغش باب ودرج ز الش ي مراك ا ف ة الواجب توافرھ ات القيادي الكفاي
تير . "ممارستھا من قبل مشرفي المراكز في األردن من وجھة نظر األعضاء الة ماجس رس

  . األردن. عمان. الجامعة األردنية. غير منشورة

 عادة ايف. س ادات"). ٢٠٠٦. (ن دى القي تراتيجي ل ر االس ية  التفكي ادات الرياض ي االتح ف
رار ر منشورة ."األردنية وعالقته باتخاذ الق وراه غي الة دكت ة. رس ة األردني ان. الجامع . عم

  .األردن

 ان اطف ،رويض ية " ).٢٠٠٧( .ع ادات الرياض ي لالتح ع التنظيم ة للواق ة تقويمي دراس
  .األردن .عمان. الجامعة األردنية. رسالة دكتوراه غير منشورة ."األولمبية األردنية

 دم" ).١٩٩٩. (حمادة محمد ،طلبة الة . "تقويم العمل اإلداري باالتحاد المصري لكرة الق رس
  . مصر. القاھرة. ماجستير غير منشورة كلية التربية الرياضية للبنين

 يلة يم "). ٢٠٠٦. (ماجد ،عس ي  اإلداريالتقي ة ف ادات الرياضية األولمبي ي ألداء االتح والفن
  . األردن. عمان. األردنيةالجامعة . غير منشورة وراهدكترسالة  ."األردن

 ت ،مفضي دى ". )١٩٨٥( .نعم أثيرم ع  ت ات المجتم ية كلي ة الرياض م  التربي تالك معل ام
ي  ة الغوث ف ة ووكال ات إالالحكومي ةردن للكفاي ة نحو  اإلداري ى اتجاھات الطلب ة عل القيادي

  . األردن .اربد. اليرموكة جامع. منشورة ماجستير غيررسالة  ".التربية الرياضية

 دادي اح ،مق ات ". )١٩٩٥(. نج ةالكفاي ة  األدائي ي المرحل ية ف ة الرياض ات التربي لمعلم
  .األردن .األردنيةالجامعة  .منشورة ماجستير غيررسالة  ".األردنفي  األساسية
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