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  ملخص

اب  ية لأللع ادات الرياض ي االتح داف ف وذج اإلدارة باألھ ى نم رف إل ة التع دفت الدراس ھ
ه وذل ة تطبيق ة وإمكاني ن الجماعي ة ع الل اإلجاب ن خ اؤلينك م اليين التس ق : الت ة تطبي ا إمكاني م

ي األردن؟  ة ف اب الجماعي ية لأللع ادات الرياض ي االتح داف ف وذج اإلدارة باألھ اك ونم ل ھن ھ
ق نموذج اإلدارة باألھداف في االتحادات الرياضة ة تطبي  فروق ذات دالله إحصائية في إمكاني

رة ؟لمتغي لأللعاب الجماعية في األردن تعزى ة تكونتّ  ر المؤھل العلمي والخب الدراسة من  عين
ام   .)٣٩(ية لأللعاب الجماعية وعددھم رؤساء وأعضاء االتحادات الرياض وألغراض الدراسة ق
ة من  تبانة مكون اء اس ى أربع) ٤٩(الباحث ببن رة موزعة عل اور ھي ةفق داف: مح د األھ ، تحدي

يطو ةو، التخط ة اإلداري يم األ، الرقاب ات األداة، داءوتقي دق وثب ن ص د م ث بالتأك ام الباح . وق
م استخدام المتوسطات ال عولإلجابة عن التساؤلين ت ة لجمي ات المعياري ابية واالنحراف محور  حس

ق وتوصلت . ولكل فقرة من محاور أداة الدراسة ة تطبي ى إمكاني ائج الدراسة إل نموذج اإلدارة نت
ابباألھداف في االتحادات الرياضية ل رة أللع ة بدرجة كبي روق وإ، الجماعي اك ف ه ال يوجد ھن ن
ادة  الدراسة أوصى الباحث ضوء نتائجفي و، ةتعزى لمتغير المؤھل العلمي والخبر ام بزي باالھتم

ية ادات الرياض ي االتح ة ف ة المؤھل وادر اإلداري ي ، الك داف ف ق اإلدارة باألھ ذلك بتطبي وك
  .يين وتنمية قدراتھمواالھتمام بتدريب اإلدار، االتحادات الرياضية

 
Abstract 

The study aimed to consider the management model by the aims in 
the sport federations for the group games and implementing , by 
answering these two questions, What is the possibility of applying the 
management model by the aims in the sport  federations for the group 
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games , and differences in of implementing? Which cause to the instable 
of scientific eligible and experience? The study society consisted of all 
heads and members of the sport federations for groups games and they 
were(39) members. For the study, the researcher did a of (49) items, 
covered in four builds which are identify the aims, planning , 
management censorships , and tool assessment, and the researcher also 
veribied the validity and reliability of study tool. To answer question 
averages and percentages were applied for each item of the fields, and the 
study concluded that the level of implementation for the management 
model of aims in the sport federations for groups homes. There are no 
differences which ascribed to the instable of scientific eligible and 
experience. The researchers recommended and increase the qualified 
federations, and practice the management with all aims in the sport 
federations and concern in training to heads and improving there abilities. 

 
  مقدمة

ع تطور  م وم ام إداري يناسب ظروف عملھ ى نظ ال األدارة إل ي مج املين ف ة الع ع حاج م
ز ون وتضافر الجھود الحياة والعالقات اإلنسانية واالتجاه نحو التشاركية والتعا والتوجه نحو التمي

روتين والقضاءواأل، ومصادر التمويلباإلضافة إلى محدودية اإلمكانات المادية ى  بتعاد عن ال عل
ك  بة وتل اليب المناس و األس اه نح ب االتج ة يج تويات اإلداري ين المس راعات ب اقض والص التن
ع بتضافر  الظروف والمتمثلة باإلدارة باألھداف بضوابطھا التشاركية والتعاونية ومساھمه الجمي

  .والرقي بھا بجھودھم نحو تحقيق أھداف المؤسسة

ة  وفير تلعب األدارة دوراً مؤثراً في تحريك عجل ك من خالل ت دمھا وذل و المؤسسة وتق نم
فالمؤسسات اإلدارية تحتاج الى مبدأً إدارياً ينمي اإلحساس بالمسؤلية ، ئة مناسبة للعمل واألنتاجبي

دافھم الشخصية منسجمة  لدى األفراد العاملين ويوفر لھم التوجه الكافي نحو مؤسستھم ويجعل أھ
  .مع أھداف المؤسسة 

فنتيجةً ، قرن التطورات اإلدارية ؛ والقرن الماضي قرن وضع الدساتير يعتبر القرن الحالي
ونتيجة التساع ، ةللثورة الصناعية حدثت تطورات عظيمة في المبادئ العلمية لإلدارة بصفة عام

ام موجه لوضع نُ  دفالنشاط الحكومي في القرن الحالي أصبح االھتم ة  ظم اإلدارة بھ ع الكفاي رف
  .)١٣ص، ٢٠٠٣، عبد المقصود( اإلنتاجية ألجھزتھا

ة إ ات المتنوع راد والمجتمع ات األف ات ومتطلب ة حاج ي تلبي ات ف ل المنظم اح أو فش ن نج
ات ك المنظم ة إدارة تل ى كيفي ه أصبح ، يتوقف إلى حد كبير عل دم أي مجتمع أو تخلف ل أّن تق ال ب
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اح نجاح أيالفّ ويعتمد على  نمط إدارته؛ فاإلدارة الناجحة  ةمن عالة ھي مفت اء أي ، ظم وأساس بن
 .)١٥ص، ٢٠٠٦، حريم( ومفتاح تقدمه وتطورهمجتمع 

ّدم المجتمعات ة في تق ل إ اإلدارة أصبحت عملية ھام ة؛ ب زداد بإالحديث ا ت ستمرار ن أھميتھ
د من التخصصبزيادة مجال المنافسة البشرية واتساعھا من ناح ا نحو المزي ة اتجاھھ وع ي ، والتن

ى ، ظم اإلدارة وأنماطھالوجية تغيرات كثيرة في تشكيل نُ وقد أحدثت التطورات التكنو وأصبح عل
داتھا انية وتعقي ات اإلنس ري والعالق يم البش ديات التنظ وا تح ال اإلدارة أن يواجھ ائمين بأعم ، الق

  .للوصول إلى األھداف المرجوة ومناسبة وذلك باستخدام أساليب متعددة

اً تعتبر اإلدارة باألھداف  لوباً إداري ين المرؤوسين من إس خالل أھداف وضعت مشاركةً ب
ا ا بينھم رابط فيم ق الت اء لتحي ون أساس، والرؤس ث تك ً بحي يط  ا ة التخط ي عملي ين ف ألي تحس

داع في األداء، والرقابة ة واإلب ع المعنوي ادة رف ل في أسلوب اإلدارة ، وزي ار المتمث ويكون المعي
ةفھو نظام متحرّ ، باألھداف ھو مدى تنفيذ ھذه األھداف ات ، ك ليس مرتبطاً بسلطات ثابت أو عالق

ى  أو مكافئات، أو نظام ترقيات، جامدة دفع إل ق وال يتعامل تقليدية؛ فھو أسلوب ي از والخل االرتك
  .)٢٠١ص، ٢٠٠٤، أبو حليمة( مع اإلنسان على أنه جامد

دير و تقوم ين الم ي أ، المرؤوسينفلسفة اإلدارة باألھداف على أساس المسؤولية المشتركة ب
ين  ة مشتركة ب رارات ھي عملي اذ ق ة واتخ ه ورقاب أن العملية اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجي

َعْب وحدات التنظيم ام وُش ر وأقس ي مختلف دوائ رئيس والمرؤوسين ف ات أسلوب ، ال وأن متطلب
م  ن ث ة وم ات المتاح ى ضوء اإلمكان ة عل داف الجماعي د األھ ي تحدي ور ف داف تتبل اإلدارة باألھ

  .)٥٧ص، ٢٠٠٢، دره( اتنفيذھ
  

  باألھدافأھداف نظام اإلدارة 

ة  .١ داف طويل ين األھ دى وب طة الم نوية والمتوس داف الس ين األھ ل ب رابط والتكام ق الت تحقي
  .المدى

 .قابلة للقياسوربط أشكال األداء الروتيني اليومي بأھداف ممكنة  .٢

 .لمنظمات األخرىوبين أداء ا، بين مستوى أدائھا المنظمة على تغطية الفجوة مساعدة .٣

ايير الرئيس .٤ ن المع ة م ع مجموع كل وض املين بش يم أداء الع ا تقي ن خاللھ تم م ي ي ة والت
 .)٤٦ص، ٢٠٠٦، عبوي( موضوعي

ة  اطات اإلداري ة النش ن كاف ة م دة الغاي ن قاع داف م فة اإلدارة باألھ ق فلس و تنطل ق ھ تحقي
داف اً عن مجموعة من األھ ون ناتج ذي يك ة وال ام للمنظم ة لتشمل األطراف  الھدف الع الفرعي

  .والقائمين على المنظمة ، األخرى مثل العاملين والمتعاملين

ت  ث كان تينات حي ة الس ى بداي ريعي حت يم تش ة أي تنظ ية األردني ة الرياض ن للحرك م بك ل
ل السلطات  الرياضة تمارس بدون قوانين أو أنظمه تشريعية؛ األّ بموجب أسس كانت تُحّدد من قب
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ى  انت تشرف على الرياضةاألمنية التي ك ذي أشرف عل ات ال انون الجمعي وذلك لحين صدور ق
  .)١٧٨ص، ١٩٩٦، واخرون، ھارون( األندية واألتحادات الرياضية

مية  ة الھاش ة االردني ي المملك يط الرياضة ف ن تنش ؤولة ع ية مس ادات الرياض ر اإلتح تعتب
تم  ولكل اتحاد فرق متعددة تمثل، وتشكيل المنتخبات الوطنية لھا ة والتي ي ة المختلف الفئات العمري

ة  دول العربي إختيار المنتخب الوطني منھا وترتبط ھذه اإلتحادات باالتفاقيات الثنائية مع معظم ال
ن  اء م ين بأعض اب والتع ين األنتخ زج ب ا تم اد فأنھ الس إدارات االتح كيل مج ا تش ة أم واألجنبي

  .أصحاب الخبرة والكفاءة في المجال الرياضي 

د أ ةلق ادات الرياضية األردني دمھا اإلتح ي تق دمات الت ددت الخ عت وتع ي ، تس ارك ف أو تش
ات واللجان والمنشآت الرياضية ، أعدادھا فھي تشرف على األلعاب والرياضات وإدارة المنتخب

رة ال الكثي ن األعم ا م ى ، وغيرھ ائمين عل ز للق ة محفّ ر بمثاب ات تعتب اء والواجب ذه األعب وھ
ةاالتحادات بنھج أسل اءة عالي دافھا بكف ، وب إداري واضح يرتقي بمستوى االتحادات ويحقق أھ
  .ويوِجد روح التشارك والعالقات اإلنسانية بين العاملين ومرؤوسيھم ، ويجتاز المشاكل

اريخ إذ إ، ١٩٤٩اتحاد أردني تأسس عام  ويعتبر اتحاد كرة القدم أول ك الت م يكن في ذل نه ل
هھيئة أو مؤسسة متخصصة تشرف عل اد ، ي ل اتح ّم تشكيل بعض االتحادات الرياضية مث د ت وق

ة، وكرة الطائرة ، وكرة اليد، كرة السلة ة أو الجامعيّ ، ولعبة المالكمة وغيرھا من األلعاب الفردي
ي تأسست في األردن ل االتحادات الرياضية الت ى ، فاأللعاب الجماعية ھي من أوائ ويشرف عل

ة ة األولمبي يير ، تلك االتحادات اللجن ة المسؤولة عن تشكيل االتحادات وتس ة األردني وھي الجھ
  .)١٩٩٣، مؤتمر تطوير الحركة الرياضية األردنية( أمورھا

ة ة األردني يط الرياض ن تنش ؤولة ع ية مس ادات الرياض ر االتح كيل ال، تعتب ات وتش منتخب
ة ددة ، الوطني رق متع اد ف ل اتح ل ولك اتتمث ة الفئ ة المختلف ى ذل، العمري ذه أضافه إل رتبط ھ ك ت

  .االتحادات باالتفاقيات الثنائية مع معظم الدول لتطوير وتحسين األداء الرياضي 

  :إلى مھام االتحادات الرياضية )٦٤ص، ٢٠٠٦، الدقس(يشير 

  .إتاحة الفرصة لكل المواطنين األردنيين لممارسه ھواياتھم الرياضة .١

 .نشر األلعاب الرياضية في جميع مدن وقرى المملكة .٢

 .قاعدة األلعاب الرياضية وتشجيع ممارستھا توسيع .٣

 .فع مستوى الرياضة األردنيةر .٤
  

  مشكلة الدراسة

ً من أن اإلدارة الرياضية نظام فرعي من اإلدارة العامة فأن كافة المستجدات في ، انطالقا
وبذلك تعتمد إدارة المنظمات ، اإلدارة العامة تؤثر بدورھا في إدارة المنظمات الرياضية
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وفي ، ة الحديثة على الديمقراطية والمشاركة والعالقات اإلنسانية ونبذ الفردية والتسلطالرياضي
ظل الظروف االقتصادية لالتحادات الرياضية والتوجه نحو التميز والربط بين أھداف المنظمة 

  .والعاملين من خالل مشاركتھم في وضع الخطط وتقيمھا وتقديم االقتراحات 

ة اھتمامات إداريين االتحادات وقد تفاوتت قدراتھم في إمكاني أظھرت األدبيات إلى ضعف
تحادات الرياضية طالعه على اإلالحظ الباحث من خالل إكما ، جديدة تبني أساليب إدارية

والعصر الحالي بتطوره ، أساليب تقليدية يخلو من اإلبداع ومنشوراتھا أن العمل اإلداري ضمن
إدارة تعمل على بناء ثقافة تنظيمية تساعد أفرادھا على  المعرفي والتكنولوجي يتطلب استخدام

  .فھم منظمتھم والمشاركين لتحديد أھدافھا رسم خططھا

داف  ق أھ تمرار وتحقي و واس ية لنم زة األساس و الركي اجح ھ لوب اإلداري الن ر األس يعتب
لوبھم المناسب ف، المنظمة ا وأس ى إدارتھ ، ي اإلدارةحيث تقاس كفاءة المنظمة بكفاءة القائمين عل

ىفتنحصر مشكلة ، ومدى تحقيقھم لألھداف الموضوعة ة التعرف ال ة  الدراسة في محاول إمكاني
ي اإلتطب داف ف وذج اإلدارة باألھ ق نم ادات الريي ي األردنتح ة ف اب الجماعي ة لأللع ا ، اض كم

ق نموذج  ى مدى تطبي رة عل ر كل من المؤھل العلمي وسنوات الخب ة أث وتحاول الدراسة معرف
دافھادارة باألھداف التي تحتاجھا الماإل ة وأداء اإلدارة  نظمات الرياضة في تحقيق أھ ومدى فعالي

ة ة المتبع اليب اإلداري ى ، وفق األس دعوا إل ي ت ة الت اذج اإلداري ر اإلدارة باألھداف من النم فتعتب
  .التشارك والتعاون لوضع األھداف والخطط وتحقيق النتائج والتقييم

  
  أھمية الدراسة

دافھا ، وظائفھابع أھمية الدراسة من أھمية توجيه االتحادات الرياضة نحو أداء تن وتحقيق أھ
فتكمن أھمية الدراسة في التعّرف ، وأن عمل االتحادات ال يوازي تحقيق أھدافھا المرجوة السيما
ى ي  ال ة ف اب الجماعي ية لأللع ادات الرياض ي االتح داف ف وذج اإلدارة باألھ ق نم ة تطبي إمكاني
اضة يجد أن ھذا الموضوع لم يحظ والمتتبع للدراسات واألبحاث في مجال اإلدارة والري، ردناأل
ده  ين السابقين ؛ لذا ارتأى الباحثھتمام جاد من قبل الباحثبإ القيام بھذه الدراسه لتكون إضافه جدي

 فادةاالستو، واالتحادات الرياضية بشكل خاص، إدارة المنظمات الرياضية بشكل عام في مجال
  .في األردن لرفع مستوى وتحسين وتطوير األداء ليعود بالنفع على الحركة الرياضية من نتائجھا

اً  املة وتوفرأدب اور ش ال الرياضي بمح اول المج ة تتن ذه الدراس أن ھ ك ف ى ذل افة ال باألض
طرح ونتائج ھذه الدراسة ستسھم ل، نظرياً ذا أھمية في األثراء المعرفي لمجال األدارة الرياضية

  .تساؤالت علمية في مجال األدارة الرياضية
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  أھداف الدراسة

  ت ھذه الدراسة إلى تحقيق ما يليھدف

 ق ة تطبي ى إمكاني رف ال ة  التع ادات الرياضية األردني ي االتح داف ف اب اإلدارة باألھ لأللع
  .الجماعية

 قالتعرف الى الفروق في إمكانية ت ةاإلدارة باألھداف في االتحادات الرياض طبي  ية األردني
 . نوع األتحاد، الخبرة، لمؤھل العلميا، لأللعاب الجماعية والتي تعزى لمتغيرات

  
  تساؤالت الدراسة

  :تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤلين التاليين

ة في  .١ ما إمكانية تطبيق نموذج اإلدارة باألھداف في االتحادات الرياضية لأللعاب الجماعي
  األردن؟

روق ذات  .٢ اك ف ل ھن ي ھ داف ف وذج اإلدارة باألھ ق نم ة تطبي ي إمكاني ائية ف ه إحص دالل
ر ة في األردن تعزي لمتغي رة، المؤھل العلمي( االتحادات الرياضة لأللعاب الجماعي ، الخب

 ؟ )نوع األتحاد
  

  مصطلحات الدراسة

داف ة: اإلدارة باألھ ائج المتوقع داف والنت ى األھ ز عل ام إداري يركِّ حة ، نظ ون واض وتك
ائجومحدده  اس النت تعريف ( .ضمن برامج واقعية لتحقيق تلك األھداف وتقييم األداء في ضوء قي

  ).جرائيإ

دف رد: الھ ات الف ع رغب اً م ون متوافق ل ويك ن أداء عم ق م ة تتحق ل نتيج و ك ، دره( ھ
  .)٥٧ص، ٢٠٠٢، خرونآو

ى رع :االتحادات الرياضية ام النظام وتھدف إل ا ألحك ة تتشكل وفق ة تطوعي ة ھيئات أھلي اي
  .)١ص، ٢٠٠٤، منشورات الجنة األولمبية( شؤون اللعبة

ة اب الجماعي رة : األلع ي ك ة ف اعي والمتمثل كل جم ارس بش ي تم اب أو الرياضات الت األلع
  ).جرائيتعريف إ( كرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، القدم

  
  حدود الدراسة

لعاب الجماعية في تحادات الرياضية لألذه الدراسة على رؤساء وأعضاء اإلتقتصر ھ
  ).م٢٠٠٨(األردن للعام 
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  الدراسات السابقة

ع الباحث  ق اطل ة بتطبي ة والمتعلق اث ذات الصلة بموضوع الدراس ى الدراسات واألبح عل
البحث وفق إجراءاتھم  ةوذلك للوقوف على طريق، اإلدارة باألھداف في معظم الميادين المختلفة

  :ت واإلفادة منھا وفيما يلي بعض ھذه الدراساتوالنتائج التي توصلت إليھا تلك الدراسا

ا ت بھ ة قام ي دارس دوان( ف وان  )م٢٠٠٦، الع دارس "بعن ي الم ديري ومعلم تصورات م
داف و اإلدارة باألھ ق نم حيث ھدفت الدراسة التعرف " الثانوية العامة في األردن إلمكانية تطبي

كانية تطبيق نمط األداء باألھداف تصورات مديري ومعلمي المدارس الثانوية في األردن المالى 
ديرة و) ٨٧(وتكونت العينة من ، في محافظه البلقاء ديراً وم ة ) ٢٤٢٩(م اً استخدمت الباحث معلم

وقد توصلت الدراسة إلى أن تطورات إمكانية تطبيق نمط اإلدارة  ، االستبانة في َجمع المعلومات
ةباأل ة مرتفع ر الجنس والمؤھل وال يوجد ھنال، ھداف في المدارس الثانوي روق تعزى لمتغي ك ف

ي رة ، العلم ر الخب زى لمتغي روق تع د ف ا يوج ادية . بينم ة بتصميم دورات إرش وأوصت الدراس
  .لتطبيق اإلدارة باألھداف في المدارس

درجة تطبيق اإلدارة باألھداف في األشراف "بعنوان  )٢٠٠٢، عقيالت(في دراسة أجرتھا 
ة نظر المشرفين  وي من وجھ ويين في محافظات الشمالالترب ة من ، "الترب حيث تكونت العين

رفةً ) ٢٠٩( رفاً ومش تخدم، مش ات ةالباحث تاس ع المعلوم ي جم تبانة ف ائج ، االس لت نت وتوص
رة وي كانت بدرجة كبي ، الدراسة إلى أن درجة تطبيق اإلدارة باألھداف في إدارة األشراف الترب

  .ال يوجد فروق لمتغير الجنسو، ووجود فروق إحصائية لمتغير سنوات الخبرة

ق نموذج اإلدارة "بدراسة ھدفت للتعرف على  )٢٠٠٢، الرواحي( قامت مدى إمكانية تطبي
ه، انباألھداف بالكليات التقنية في سلطنة عمُ  ي تحول دون تطبيق ات الت ى المعوق ، "والتعرف عل

ً إداري) ١٠٢(فقد تكونت العينة من  ً أكاديمي) ١٣٣(و ا اتبالكليات التقني ا د ، ة وعددھا خمس كلي وق
ق نموذج ، استخدم الباحث االستبانة في جمع المعلومات وتوصلت الدراسة إلى مدى إمكانية تطبي

ة ديراتھا مرتفع ت تق ث كان داف حي روق ، اإلدارة باألھ د ف ه ال توج ى أن ة إل ت الدراس وخلص
رات الجنسل ة، تقديرات العينة تعزى إلى متغي رةوا، والمؤھل العلمي، والوظيف ا بالنسبة ، لخب أم

ديرات النتائج وجود معوقات في تطبيق نموذج اإلدار أظھرت للمعوقات فقد ة باألھداف ولكن بتق
  .مختلفة

ق اإلدارة "لى ا لتعرفھدفت ل في دراسة )vincent , 1994( قام ا تطبي ي يحققھ المزايا الت
ديميين واإلداريين العاملين باألھداف في كلية ديكالب بوالية جورجيا بأمريكا من وجھة نظر األكا

ة ن، "بالكلي ة م ت العين ً إداري) ٢٨( وتألف ً أكاديمي) ٤٢(و ا ق اإلدارة ، ا ة أن تطبي توصلت الدراس
زين ، الكشف عن الموظفين المبدعين: باألھداف في الكلية أسفر عنه المزايا التالية ، حوافز للمتمي

  . التخطيط ألعمال الكليةوالمساعدة في ، تحسين العالقات بين العميد والموظفين

ا ى  ),JOHNSON (1994 وفي دراسة أجراھ وي "ھدفت إل ة اإلشراف الترب ان فاعلي بي
وتكونت ، "حسب نموذج اإلدارة باألھداف ومدى فائدة ھذا النموذج للمعلم والعملية التعليمية ككل
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دا إلدارة باألھ ة  ل ة المطبق ة مسيبي األمريكي دارس في والي م دراسة ، فالعينة من مجموعة م ث
ر ، ينللمشرف الرضا الوظيفي دافالومقارنتھم بمجموعة من المشرفين غي إلدارة باألھ ين ل . مطبق

وقد توصلت الدراسة إلى الرضا الوظيفي للمجموعة األولى المطبقة لنظام اإلدارة باألھداف على 
اع المشرفين وقد  أوصت الدراسة بضرورة . مطبقة لإلدارة باألھدافالغير الثانية  المجموعة اتب

  .التربويين لنموذج اإلدارة باألھداف عند ممارستھم لعملية األشراف التربوي 

ام ى  )Robert 1994 ,( ق دفت إل ي "بدراسة ھ داف ف ق اإلدارة باألھ د مستوى تطبي تحدي
دى مجلس اإلدارة) ٥٣( ا ل ي ومستوى قبولھ دى ف ا  وم اتبتطبيقھ ك الجامع تخدم الباحث ، تل اس

ي  تبانه ف اتاالس ع المعلوم ى أن ، جم ة إل د توصلت الدراس ق ) ٤٦(وق ات تطب ك الجامع ن تل م
 ً ا داف فعلي ة) ٧(و، اإلدارة باألھ رة تجريبي ه لفت وم بتطبيق ا تق ائج أن ، منھ رت النت %) ٦٩(وأظھ

ة ة عالي ا بفاعلي اموا بتطبيقھ ق اإلدارة ، ق ي تطبي ا ف ن المزاي د م ى العدي ة إل لت الدراس وتوص
املين ، وتھيئ لالتصال وتحسين العالقات، عدة على التخطيطالمسا:باألھداف منھا وتقويم أداء الع
  .وأوصت الدراسة تعميم تطبيق اإلدارة باألھداف على بقية الجامعات، بموضوعية

  حث للدارسات السابقة الحظ ما يليمن خالل  مراجعة البا

  الستبانه كوسيلة لجمع البياناتااستخدمت الدارسات السابقة.  

 ابقة في اتتفق ھ ات وذه الدراسة مع الدارسات الس تبانه لجمع البيان استخدامھا ستخدام االس
 .منھجية الدراسات السابقةل

 ة تشمل رؤساء ، تختلف ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيث أن العين
 ناتھا تقتصربينما الدارسات السابقة كانت غالبية عي، وأعضاء االتحادات الرياضية األردنية

 .والكليات والجامعات، أو مشرفي وإداري المدارسعلى معلمين 

 ة لكل أعضاء االتحادات في  تميزت ھذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة بشمولھا العين
ة اب الجماعي دھا ، األلع ة وع اب الجامعي ادات الرياضية لأللع ع االتح موليتھا لجمي ) ٤(وش

د  ةكرة القدم والطائر -اتحادات  الي تعطي -والسلة والي ة  وبالت تصوراً أفضل لمدى إمكاني
 .اإلدارة باألھداف بشكل أكثر دقه وموضوعيةنظام تطبيق 

   ة ذه الدراس زت ھ ةتمي ام اإلدارة باأل بدراس يةنظ ات الرياض ال المؤسس ي مج داف ف ، ھ
  .الم تتناول ھذا المجال في دراساتھ -علم الباحث حدود حسب  -والدراسات السابقة 

  
  اإلجراءاتوالطريقة 

  مجتمع الدراسة

اب  ة لأللع ادات الرياضية األردني اء وأعضاء االتح ع رؤس ع الدراسة من جمي ّون مجتم تك
  .عضواً ) ٣٥(و رؤساء) ٤( علىعضواً موزعين )٣٩( وبلغ عدھم، )٢٠٠٨( الجماعية لعام
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  أداة الدراسة

ى األدب السابق وال ابقةصّمم الباحث أداة للدراسة معتمداً عل ّم عرضھا ، دراسات الس د ت وق
راء والمخت ين والخب اتذة الجامعات وعددھمصين من على مجموعة من المحكم داء )٧( أس ؛ إلب

ديرھم لآ م وتق رراءھ ة فق ةمالئم اور الدراس تبانة لمح ين و، ات االس ات المحكم ي ضوء اقتراح ف
رات ديل بعض الفق ّم تع م ت داء آرائھ ابه، وإب رات المش رات أخرى و، ودمج بعض الفق إضافة فق

ق محاور للتعرف ا ةفقرة وأربع) ٤٩( لتخرج االستبانة بصورتھا النھائية ة تطبي ى مدى إمكاني ل
ي األردن ية ف ادات الرياض ي االتح داف ف ام اإلدارة باألھ درج ، نظ ي الت لم خماس ّم وضع س وت

ي رات وھ ة عن الفق داً : (لإلجاب ة ج ة عالي ة، بدرج ة عالي ط، بدرج ة متوس ةبدرج، بدرج ، ة قليل
  )بدرجة قليلة جداً 

  .محاور أداة الدراسة وعددھا :  )١(جدول 
ا
 لرقم

 عدد الفقرات المحور

 ١٣ تحديد األھداف١
 ١٢ التخطيط٢
 ١٢ الرقابة اإلدارية٣
 ١٢ تقييم األداء٤

  يوضح أداة الدراسة بصورتھا النھائية) ١(والملحق 
  

  صدق األداة

ن خ ن صدق األداة م ق م ّم التحق ين المختصين ت ن المحكم ة م ى مجموع الل عرضھا عل
اتذة الجامعات وعددھمالتربية بمجال الدراسات اإلدارية و ين) ٧( الرياضية من أس ك ، محّكم وذل

ور رة للمح بة الفق ى مناس يم عل ه، للتحك درج تحت ذي تن ور ال ھا للمح دى قياس رت ، وم د اختي وق
رات اقترحوا ، حسب آرائھم وعدلت الفقرات، الفقرات التي أجمع عليھا المحكمون م إضافة فق وت

  .ھذا ويعتبر موافقة المحكمين على أداة الدراسة مؤشراً إلى صدق مضمونھا، إضافتھا
  

  ثبات األداة

ار ادة االختب ار وإع ة االختب اع طريق ث باتب ام الباح ات األداة ق ن ثب ق م رض التحق   لغ
)Test- Re- Test (راسة تكونت من على عينة استطالعية من خارج مجتمع الد)عضواً ) ١٥

ق ، من اتحادات أخرى د أسبوعين من التطبي ة بع رة ثاني حيث تّم تطبيق األداة على أفراد العينة م
ات ، وتم حساب معامل االرتباط بين استجابات أفراد العينة في المرتين، األول وقد بلغ معامل الثب

  .واعد اإلحصائية ألغراض الدراساتوتعتبر ھذه النسبة مقبولة حسب الق) ٠.٧٥(الكلية  لدرجةل
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  إجراءات الدراسة

د  المجتمع و ةابعد بناء أداة الدراسة وتحدي ات ألداة الدراسةوأجر لعين م ، اء الصدق والثب ت
ة ع أداة الدراس ة لتوزي اب الجماعي ادات الرياضية لأللع ة االتح ترجاع ، مخاطب م اس ك ت د ذل وبع

      .%)١٠٠( ة اإلرجاعبلغت نسبحيث االستبانة من أفراد العينة 
  

  منھجية الدراسة

  .الدراسة  طبيعةوته المسحي التحليلي لمناسب ستخدام المنھجإقام الباحث ب
  

  المعالجات اإلحصائية

وأختبار تحليل  والنسب المئويةواألنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية  أستخدم الباحث
  . فيهيالتباين المتعدد وأختبار ش

  
  ومناقشتھا عرض النتائج

بعد أن قام الباحث بجمع البيانات بواسطة أداة ، فيما يلي عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليھا
ة في األردن "الدراسة  استبانة نموذج اإلدارة باألھداف في االتحادات الرياضية لأللعاب الجماعي

  .وقام بعرضھا وفقاً ألسئلة الدراسة ، "وإمكانية تطبيقه

  متعلقة بالسؤال األول ومناقشتھاال النتائج  :أوالً 

ة " ما مدى إمكانية تطبيق نموذج اإلدارة باألھداف في االتحادات الرياضية لأللعاب الجماعي
ذا السؤال" في األردن؟ ة ، لإلجابة عن ھ ات المعياري ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس ت

وذج ا ق نم ة تطبي دى إمكاني ة لم ة الدراس راد عين ديرات أف ادات لتق ي االتح داف ف إلدارة باألھ
 ).٢(حيث كانت كما ھي موضحة في الجدول ، الرياضية لأللعاب الجماعية في األردن

دول  ى :  )٢(ج ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس
ة في مجاالت إمكانية تطبيق نموذج اإلدارة باألھداف في االتحادات الرياضية لأل لعاب الجماعي

 ً  .األردن مرتبة تنازليا
  إمكانية التطبيق  الترتيب  االنحراف المعياري  *المتوسط الحسابي  المجال  الرقم
 كبيرة األولى ٠.٦١ ٤.١٧  تقييم األداء  ٤
  كبيرة  الثانية ٠.٥٣ ٤.١٤  تحديد األھداف  ١
 كبيرة الثالثة ٠.٥٨ ٤.١١  التخطيط  ٢
 كبيرة الرابعة ٠.٦٠ ٤.٠٧  اريةالرقابة االد  ٣

 كبيرة - ٠.٥٤ ٤.١٠  الدرجة الكلية

  .)٥(الدرجة العظمى من   *



  ١١١١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عصام الغويرين

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى بمتوسط حسابي " تقييم األداء"أن المجال الرابع ) ٢( يبين الجدول ة األول ل المرتب قد احت
اري ) ٤.١٧( د األھداف"وجاء المجال األول ، )٠.٦١(وانحراف معي ة " تحدي ة الثاني في المرتب

ابي  ط حس اري ) ٤.١٤(بمتوس راف معي ث ، )٠.٥٣(وانح ال الثال اء المج ا ج ة "بينم الرقاب
ة ابي " اإلداري ط حس رة بمتوس ة األخي اري) ٤.٠٧(المرتب راف معي غ ، )٠.٦٠( وانح د بل وق

ى  ة الدراسة عل ة  الدرجةالمتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عين اري ) ٤.١٠(الكلي انحراف معي ب
ة كب، )٠.٥٤( دير درج ل التق و يقاب رةوھ الداره  .ي ق ل ة التطبي ائج أن إمكاني ذه النت ن ھ يتضح م

ه األوبدرجه كبيره عند جميع المجاالت جاءت ھداف باأل ى والسبب وتقييم االداء جاء في المرتب ل
يم داء واألأن التقييم ھو أساس األ ايير محدده في التقي ع نظام ومع هتحادات تتب ھداف باأل وملتزم
ره  أما بالنسبه، والخطط الموضوعه ق كبي ة التطبي البرغم من أن إمكاني ا للرقابه األداريه ف االّ انھ

روتينجاءت في  وع  المرتبه الرابعه واألخيره والسبب ھو ضعف الرقابه المباشره وشيوع ال وتن
  .تحادات الرياضية نشطة األأوإختالف 

ة  راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف الدراسة وقد تم حساب المتوسطات الحس
 :حيث كانت على النحو التالي، على فقرات مجاالت الدراسة

  تحديد األھداف: المجال األول  .أ 

ى  ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ت المتوس كان
  ).٣(كما ھي موضحة في جدول ، فقرات ھذا المجال

دول  ات الم:  )٣(ج ابية واالنحراف ى المتوسطات الحس ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ة لتق عياري
 ً   .فقرات مجال تحديد األھداف مرتبة تنازليا

  نص الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبيرة ٠.٧٩  ٤.٤١  يتبنى االتحاد أھدافا واضحة ومحددة  ١

١٣  
وضع أھداف قابلة للتحقيق ھو األساس في تحديد 

  نفيذھاالبرامج وت
 كبيرة ٠.٨٢ ٤.٢٦

٦  
توضع أھداف االتحاد في مختلف المستويات 

  اإلدارية
 كبيرة ٠.٧١ ٤.٢٣

٣  
يتم تحديد األھداف من خالل الحوار والمناقشة مع 

  األعضاء
 كبيرة ٠.٧٨ ٤.١٥

١١  
األھداف التي يتبناھا االتحاد تحدد االتجاه نحو 

  المرحلة المستقبلية
 كبيرة ٠.٨١ ٤.١٥

 كبيرة ٠.٨٦ ٤.١٣  ئيس االتحاد لألعضاء أھداف االتحاديوضح ر  ٤
 كبيرة ٠.٩٢ ٤.١٣  يتم تحديد أساليب العمل المناسبة لتحقيق األھداف  ١٠
 كبيرة ٠.٧٩ ٤.١٠  ترتبط أھداف االتحاد بالنتائج  ٩
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

  نص الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

٥  
تتالءم أھداف االتحاد مع برامج وخطط العمل 

  الموضوعة
 كبيرة ٠.٨٧ ٤.٠٨

 كبيرة ٠.٨٣ ٤.٠٦  تتبنى إدارة االتحاد األھداف القابلة للتنفيذ  ٢

٧  
األھداف الموضوعة تعد محددة لسلوك الرئيس 

  واألعضاء في االتحاد
 كبيرة ٠.٨٣ ٤.٠٥

٨  
يتم وضع األھداف لإلتحاد على شكل نتاجات 

  ب تحقيقھامرغو
 كبيرة ٠.٨٦ ٤.٠٤

١٢  
تشكل أھداف االتحاد المعيار والمرجع التخاذ 

  القرارات القابلة للقياس
 كبيرة ٠.٨١ ٤.٠٣

  كبيرة ٠.٥٣ ٤.١٤  المجال ككل

  .)٥(الدرجة العظمى من   *

يتبنى االتحاد أھدافا واضحة "والتي نصت على ) ١(أن الفقرة رقم ) ٣(يبين الجدول 
، )٠.٧٩(وانحراف معياري ) ٤.٤١(ت المرتبة األولى بمتوسط حسابي قد احتل" ومحددة

وضع أھداف قابلة للتحقيق ھو األساس في تحديد "والتي كان نصھا ) ١٣(وجاءت الفقرة رقم 
بينما ، )٠.٨٢(وانحراف معياري ) ٤.٢٦(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي " البرامج وتنفيذھا

تشكل أھداف االتحاد المعيار والمرجع التخاذ "على  والتي نصت) ١٢(احتلت الفقرة رقم 
، )٠.٨١(وانحراف معياري ) ٤.٠٣(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " القرارات القابلة للقياس

وانحراف ) ٤.١٤(وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على ھذا المجال ككل 
على يرجع الباحث حصول الفقرات ، رجة كبيرةبدوھو يقابل التقدير الموافقة ، )٠.٥٣(معياري 

يتبنى االتحاد أھدافا "حصلت ، تطبيق نظام األداره باألھدافوبساطة تقدير بدرجه كبيره لسھولة 
والسبب أن أھداف االتحاد واضحه وسھله ومحدده ضمن خطط يتم اتباعھا " واضحة ومحددة

أھداف تشكل "جاءت الفقره بينما ، تحادبمثابة المناره لسير عمل االبعيداً عن العشوائية وھي 
بب المرتبة األخيرة ويعزو الباحث الس" تخاذ القرارات القابلة للقياساالتحاد المعيار والمرجع إل

نه من أباألضافه  والتشريعات ألن القرارات من األنظمهللقرارات  ھداف ال تعتبر مصدراً أن األ
 .حتماليةإفھي قرارات الممكن عدم تحقيق تلك األھداف 

  التخطيط: المجال الثاني  .ب 

ذا  رات ھ ى فق ة عل راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف كانت المتوسطات الحس
  ).٤(كما ھي موضحة في جدول ، المجال
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  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دول  رات :  )٤(ج ى فق ة عل راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
 ً   .مجال التخطيط مرتبة تنازليا

  نص الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبيرة ٠.٧٤ ٤.٣٣  ترتبط خطط االتحاد باألھداف الموضوعة   ١
 كبيرة ٠.٧١ ٤.٢٣  يوجد نظام اتصاالت شامل داخل االتحاد  ١١
 كبيرة ٠.٩٢ ٤.٢١  يوضح االتحاد خطوات العمل لتحقيق األھداف  ٤
 كبيرة ٠.٧٢ ٤.١٨  خطط باستمرار لتقيمھا وتعديلھايتم مراجعة ال  ١٢

٢  
يشارك جميع المعنيين في بلورة خطط عمل واضحة 

  وقابلة للتنفيذ
 كبيرة ٠.٧١ ٤.١٥

 كبيرة ٠.٨٠ ٤.١٣  خطط االتحاد واضحة للجميع  ٥
 كبيرة ٠.٨٩ ٤.١٣  يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ الخطط والبرامج  ٦

٣  
ر وضوابط تحدد مدى تلتزم خطط االتحاد بمعايي

  االلتزام بھا 
 كبيرة ٠.٧٥ ٤.١١

 كبيرة ٠.٧٥ ٤.١٠  الخطط موجھة لمواجھة التحديات والصعوبات  ١٠

٨  
ترتبط الخطة الموضوعة بالحاجات الفعلية لألفراد 

  والمجتمع
 كبيرة ٠.٨١ ٤.٠٨

 كبيرة ٠.٧٦ ٤.٠٥  توضع الخطط في حدود اإلمكانيات المتوفرة  ٩
 كبيرة ٠.٧٦ ٤.٠٠  ط وفق معايير محددهيتم تقييم الخط  ٧

 كبيرة ٠.٥٨ ٤.١١  المجال ككل

  .)٥(الدرجة العظمى من   *

ترتبط خطط االتحاد باألھداف "والتي نصت على ) ١(أن الفقرة رقم ) ٤(يبين الجدول 
، )٠.٧٤(وانحراف معياري ) ٤.٣٣(قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي " الموضوعة

بالمرتبة " يوجد نظام اتصاالت شامل داخل االتحاد"والتي كان نصھا ) ١١(م وجاءت الفقرة رق
والتي ) ٧(بينما احتلت الفقرة رقم ، )٠.٧١(وانحراف معياري ) ٤.٢٣(الثانية بمتوسط حسابي 

) ٤.٠٠(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " يتم تقييم الخطط وفق معايير محددة"نصت على 
قد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على ھذا المجال و، )٠.٧٦(وانحراف معياري 

يرجع ، وھو يقابل التقدير الموافقة بدرجة كبيرة، )٠.٥٨(وانحراف معياري ) ٤.١١(ككل 
رئيس ومرؤسين والخطط يتم من  ھتمام الجميعتحاد موضع إلباحث ھذه النتيجة الى أن خطط األا

بما تتضمنه ويلتزم الجميع بتنفيذ الخطط مرؤسين الوئيس رالتنظيم وأھداف ھداف الرسمھا من أ
" يتم تقييم الخطط وفق معايير محددة"بالمقابل حصلت الفقره التي نصت على ، من أھداف

نابعه من األھداف ومرسومه من قبل المرتبة األخيرة يعزي الباحث السبب الى أن خطط األتحاد 
  .ضع للتقييم المستمر االّ اذ دعت الحاجه لذلكفھي ال تخمختصين ومعنيين بالمجال الرياضي 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الرقابة اإلدارية: المجال الثالث  .ج 

ى  ة عل ة الدراس راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ت المتوس كان
  ).٥(كما ھي موضحة في جدول ، فقرات ھذا المجال

دول  دير:  )٥(ج ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف ى المتوسطات الحس ة عل ة الدراس راد عين ات أف
 ً   .فقرات مجال الرقابة اإلدارية مرتبة تنازليا

  نص الفقرة الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

إمكانية 
 التطبيق

 كبيرة ٠.٧٦  ٤.٢١  يشجع الرئيس األعضاء على تنمية الرقابة الذاتية  ٦

٩  
الرقابة داخل االتحاد تتم بإيجابية لتحديد االنحرافات 

  واالستفادة منھا في المستقبل 
 كبيرة ٠.٦٨ ٤.٢٠

 كبيرة ٠.٧٢ ٤.١٩  تسھم الرقابة في رفع كفاءة األفراد وتحسن األداء  ١٠

١١  
يبقى أداء العمل ومخرجاته ضمن حدود تم وضعھا 

  مسبقا
 كبيرة ٠.٧٤ ٤.١٦

١٢  
تدعم عملية الرقابة اتخاذ القرارات المناسبة داخل 

  االتحاد 
 ةكبير ٠.٧١ ٤.١٥

٤  
يدعم االتحاد الموضوعية والعدالة كأساس للرقابة 

  والمتابعة
 كبيرة ٠.٨٠ ٤.١٣

١  
تعتبر األھداف الموضوعة وسيلة رقابة لمتابعة 

  األداء
 كبيرة ٠.٧٢ ٤.١٠

٥  
يلتزم االتحاد بالمتابعة المستمرة في تنفيذ الخطط 

  والبرامج
 كبيرة ٠.٧٤ ٤.٠٨

٧  
فويض للمسؤولية وجود التوازن من اإلدارة بين الت

  وعملية الرقابة
 كبيرة ٠.٨٤ ٤.٠٤

٣  
المشاركة في وضع األھداف يحسن الرقابة الذاتية 

  لدى العاملين
 كبيرة ٠.٨١ ٤.٠٣

٨  
الرقابة داخل االتحاد للتأكد بأن العمل يسير نحو 

  األھداف
 كبيرة ٠.٨٩ ٤.٠٠

 كبيرة ٠.٩٠ ٣.٦٤  ترتبط الحوافز في االتحاد باألداء وإنجاز المھام  ٢
 كبيرة ٠.٦٠ ٤.٠٧  المجال ككل 

  .)٥(الدرجة العظمى من   *

يشجع الرئيس األعضاء على تنمية "والتي نصت على) ٦(أن الفقرة رقم ) ٥(يبين الجدول 
، )٠.٧٦(وانحراف معياري ) ٤.٢١(قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي " الرقابة الذاتية



  ١١١٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عصام الغويرين

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرقابة داخل االتحاد تتم بإيجابية لتحديد االنحرافات "ھا والتي كان نص) ٩(وجاءت الفقرة رقم 
وانحراف معياري ) ٤.٢٠(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي " واالستفادة منھا في المستقبل

ترتبط الحوافز في االتحاد باألداء "والتي نصت على ) ٢(بينما احتلت الفقرة رقم ، )٠.٦٨(
وقد بلغ ، )٠.٩٠(وانحراف معياري ) ٣.٦٤(ط حسابي المرتبة األخيرة بمتوس" وإنجاز المھام

وانحراف معياري ) ٤.٠٧(المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على ھذا المجال ككل 
يعزي الباحث ھذه النتيجة الى أن رؤساء ، وھو يقابل التقدير الموافقة بدرجة كبيرة، )٠.٦٠(

وھر العمل األداري في متابعة األداء والرقابه ھي جاالتحادات من ذوي الخبرة والكفاءة 
والوقوف على ما تم تحقيقه من أھداف ونظام األداره باألھداف يتطلب ھذا وتصحيح األنحرافات 

النوع من الرقابه الذاتيه التشارك بين الرئيس والمرؤس والرئيس بدوره يحرص على اشراك 
لنسبه للحوافز جاءت بالمرتبه األخيره اّما با، العاملين وتشجيعھم ليكون دافع قوي لألداء األفضل

واعتماد ھذه االتحادات  فيرجع السبب الى قلة اإلمكانيات المادية لألتحادات وتنوع وتعدد أنشطتھا
باإلضافة إلى أن أداء اإلفراد مرتبط بالوعي المھني والثقافي العالي ، على مصادر تمويل محدودة

ر حتى لو لم يحصل على الحوافزالمادية الذي يؤدي واجبه لتحقيق ھدف وينجز باستمرا
  .والمعنوية

  األداءتقييم : المجال الرابع  .د 

ذا  رات ھ ى فق ة عل راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف كانت المتوسطات الحس
  ).٦(كما ھي موضحة في جدول ، المجال

دول راد :  )٦( ج ديرات أف ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف ى المتوسطات الحس ة عل ة الدراس عين
 ً   .فقرات مجال تقييم األداء مرتبة تنازليا

  نص الفقرة  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

 كبيرة ٠.٧٧  ٤.٣٧  تقييم األداء يزود اإلدارة ببيانات للتوجيه والرقابة  ٩

١٠  
يقدم االتحاد تقريرا نھائيا يوضح اإلنجازات 

  المختلفة
 كبيرة ٠.٦٩ ٤.٣٠

١١  
يتوفر نظام التدريب للموظفين لتحسين أدائھم 

  الوظيفي
 كبيرة ٠.٦٩ ٤.٢٩

 كبيرة ٠.٦٥ ٤.٢٨  يضع أعضاء االتحاد معايير محدده لتقييم األداء  ١
 كبيرة ٠.٧٩ ٤.٢٦  يھتم الرئيس بالمتابعة المستمرة لسير وتنفيذ العمل  ٨
 كبيرة ٠.٧٩ ٤.٢٣ اء تراعى الموضوعية والدقة في تقييم أداء األعض  ١٢
 كبيرة ٠.٦٨ ٤.١٨  يعمل أعضاء االتحاد بدافعية ذاتية لتحقيق األھداف   ٢

٧  
يھتم الرئيس بتقديم الحوافز لألعضاء لزيادة 

  دافعيتھم وإنجازھم
 كبيرة ٠.٨٠ ٤.١٣
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  نص الفقرة  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

إمكانية 
  التطبيق

يتم تقيم األداء في االتحاد في ضوء تحقق النتائج   ٥
 كبيرة ٠.٨٤ ٤.٠٨ المتوقعة

يستخدم نظام التغذية الراجعة كوسيلة لتقييم األداء   ٦
 كبيرة ٠.٨٧ ٤.٠٧ وتحقيق األھداف

تحرص اإلدارة على المراجعة الدورية لألھداف في   ٤
 كبيرة ٠.٨٦ ٤.٠٥ ضوء المعايير وتقويم النتائج

لتقارير الدورية حول اإلنجاز تسھم في زيادةا  ٣
 كبيرة ٠.٧٩ ٣.٩٥ دافعية األفراد نحو العمل

 كبيرة ٤.١٧٠.٦١ المجال ككل

  .)٥(الدرجة العظمى من   *

تقييم األداء يزود اإلدارة ببيانات "والتي نصت على ) ٩(أن الفقرة رقم ) ٦(يبين الجدول 
وانحراف معياري ) ٤.٣٧(ألولى بمتوسط حسابي قد احتلت المرتبة ا" والرقابة للتوجيه

يقدم االتحاد تقريرا نھائيا يوضح "والتي كان نصھا ) ١٠(وجاءت الفقرة رقم، )٠.٧٧(
بينما ، )٠.٦٩(وانحراف معياري ) ٤.٣٠(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي " اإلنجازات المختلفة
حول اإلنجاز تسھم في زيادة دافعية  التقارير الدورية"والتي نصت على ) ٣(احتلت الفقرة رقم 
وقد ، )٠.٧٩(وانحراف معياري ) ٣.٩٥(المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " األفراد نحو العمل

وانحراف معياري ) ٤.١٧(أفراد العينة على ھذا المجال ككل بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات 
تقييم "التي نصت على  )٩(رقم  رةجاءت الفق، وھو يقابل التقدير الموافقة بدرجة كبيرة، )٠.٦١(

يرى الباحث أن ھذه النتيجه  في المرتبة األولى" والرقابة األداء يزود اإلدارة ببيانات للتوجيه
وتتناسب والواقع األداري لنظام األداره باألھداف حيث أن عملية التقييم جاءت منطقيةفي ترتيبھا 

 ن خالل التقييم يتم توجيه العاملين ومراقبتھمھي بمثابة أداة رقابية وتوجيھيه للعاملين حيث م
التقارير الدورية حول اإلنجاز تسھم في زيادة دافعية "وحصلت الفقره التي نصت على ، فقط

التسھم في باحث السبب ألن التقارير الدورية في المرتبة األخيرة ويرجع ال" األفراد نحو العمل
  .وھذه النتيجه مرتبطه بالنتائج السابقه المعنوية المادية وزيادة الدافعية في ظل ضعف الحوافز 

  لنتائج المتعلقة بالسؤال الثانيا  :ثانياً 

ى ث عل ؤال الثال ص الس ة : "ن توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل اك ف ل ھن ھ
ة  )α٠,٠٥≤(اإلحصائية  ة الدراسة لمدى إمكاني راد العين ديرات أف ابية لتق ين المتوسطات الحس ب

وذج ق نم ـزى  تطبي ي األردن تع ة ف اب الجماعي ادات الرياضية لأللع ي االتح داف ف اإلدارة باألھ
  ".وعدد سنوات الخبرة؟، والمؤھل العلمي، نوع االتحاد اتلمتغير

ديرات ، لإلجابة عن ھذا السؤال ة لتق ات المعياري ابية واالنحراف تم حساب المتوسطات الحس
  :التالي على النحو، أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة



  ١١١٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عصام الغويرين

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حسب متغير نوع االتحاد  .أ

ر  ة حسب متغي راد العين تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أف
  ):٧(حيث كانت كما ھي موضحة في الجدول ، نوع االتحاد على مجاالت الدراسة

راد العين:  )٧(جدول  ديرات أف ة الدراسة حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتق
  .متغير نوع االتحاد

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  نوع االتحاد  المجال

  تحديد األھداف

 ٠.٣٨  ٤.٣١  ١٠ القدم كرة

 ٠.٤٥ ٤.٢٧ ١٠ اليد كرة

 ٠.٦٠ ٣.٩٩ ١٠ الطائرة كرة

 ٠.٦٧ ٣.٩٧  ٩ السلة كرة

  التخطيط

 ٠.٤٥ ٤.٤١ ١٠ القدم كرة

 ٠.٥٧ ٤.١٨ ١٠ اليد كرة

 ٠.٦٥ ٣.٨٩ ١٠ الطائرة كرة

 ٠.٥٧ ٣.٩٣ ٩ السلة كرة

  الرقابة اإلدارية

 ٠.٤٤ ٤.٢٧ ١٠ القدم كرة

 ٠.٥٠ ٤.٣٤ ١٠ اليد كرة

 ٠.٦٥ ٣.٧٤ ١٠ الطائرة كرة

 ٠.٦٧ ٣.٩٤ ٩ السلة كرة

  تقييم األداء

 ٠.٣٤ ٤.٤٤ ١٠ القدم كرة

 ٠.٤٣ ٤.٤٦ ١٠ اليد كرة

 ٠.٧٢ ٣.٧١ ١٠ الطائرة كرة

 ٠.٥٩ ٤.٠٧ ٩ السلة كرة

  الدرجة الكلية

 ٠.٣٢ ٤.٣٦ ١٠ القدم كرة

 ٠.٥٩ ٤.٢١ ١٠ اليد كرة

 ٠.٦٣ ٣.٨٢ ١٠ الطائرة كرة

 ٠.٥٠ ٣.٩٨ ٩ السلة كرة
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  حسب متغير المؤھل العلمي  .ب

ر  ة حسب متغي راد العين تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أف
  ):٨(حيث كانت كما ھي موضحة في الجدول ، ل العلمي على مجاالت الدراسةالمؤھ

ة الدراسة حسب :  )٨(جدول  راد العين ديرات أف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتق
  .متغير المؤھل العلمي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤھل العلمي  المجال

  تحديد األھداف

 ٠.٤٩ ٤.٠٨  ٩  بكالوريوسأقل من 

 ٠.٥٧ ٤.١٢ ١٧  بكالوريوس 

 ٠.٥٦ ٤.٢١ ١٣  ماجستير فأكثر

  التخطيط

 ٠.٦٥ ٣.٩٤ ٩  أقل من بكالوريوس

 ٠.٥٤ ٤.٢٥ ١٧  بكالوريوس 

 ٠.٥٩ ٤.٠٣ ١٣  ماجستير فأكثر

  الرقابة اإلدارية

 ٠.٥٧ ٣.٩٧ ٩  أقل من بكالوريوس

 ٠.٥٨ ٤.١٤ ١٧  بكالوريوس 

 ٠.٦٨ ٤.٠٦ ١٣  ثرماجستير فأك

  تقييم األداء

 ٠.٦٦ ٣.٨١ ٩  أقل من بكالوريوس

 ٠.٥٧ ٤.٣٨ ١٧  بكالوريوس 

 ٠.٥٣ ٤.١٥ ١٣  ماجستير فأكثر

  الدرجة الكلية

 ٠.٥٨ ٣.٨٤ ٩  أقل من بكالوريوس

 ٠.٥٣ ٤.٢٢ ١٧  بكالوريوس 

 ٠.٥١ ٤.١١ ١٣  ماجستير فأكثر

  حسب متغير عدد سنوات الخبرة  .ج

ر تم حساب المت ة حسب متغي راد العين وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أف
  ):٩(حيث كانت كما ھي موضحة في الجدول ، عدد سنوات الخبرة على مجاالت الدراسة



  ١١١٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عصام الغويرين

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الدراسة حسب :  )٩(جدول  راد عين ديرات أف ة لتق ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
  .متغير عدد سنوات الخبرة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد سنوات الخبرة  الالمج

  تحديد األھداف

 ٠.٥٧ ٤.٢٧ ١١  سنوات ٥أقل من 

 ٠.٤٩ ٤.٠١ ١٩  سنوات ١٠-٥من 

 ٠.٥٦ ٤.٢٦ ٩  سنوات ١٠أكثر من 

  التخطيط

 ٠.٦٢ ٤.١٧ ١١  سنوات ٥أقل من 

 ٠.٥٣ ٤.١٠ ١٩  سنوات ١٠-٥من 

 ٠.٧٠ ٤.٠٥ ٩  سنوات ١٠أكثر من 

  الرقابة اإلدارية

 ٠.٦٦ ٤.٠٨ ١١  سنوات ٥أقل من 

 ٠.٥٩ ٤.٠٦ ١٩  سنوات ١٠-٥من 

 ٠.٦٢ ٤.١٠ ٩  سنوات ١٠أكثر من 

  تقييم األداء

 ٠.٧٧ ٤.٢٠ ١١  سنوات ٥أقل من 

 ٠.٤٩ ٤.٢٠ ١٩  سنوات ١٠-٥من 

 ٠.٦٧ ٤.٠٨ ٩  سنوات ١٠أكثر من 

  الدرجة الكلية

 ٠.٥٨ ٤.١٨ ١١  سنوات ٥أقل من 

 ٠.٤٦ ٤.٠٩ ١٩  سنوات ١٠-٥من 

 ٠.٧٠ ٤.٠١ ٩  سنوات ١٠أكثر من 

ى ) ٩، ٨، ٧(بين الجداول  ة عل راد العين ديرات أف أن ھناك فروقاً ظاھرية بين متوسطات تق
روق، مجاالت الدراسة ك الف ة اإلحصائية لتل ل ، ولتحديد مستويات الدالل ار تحلي م استخدام اختب ت
  ).١٠(في الجدول  كما ھو موضح، التباين المتعدد
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ى :  )١٠( جدول اديميين عل ادة األك ديرات الق ين تق روق ب دد للف اين المتع ل التب ار تحلي نتائج اختب
  .مجاالت التمكين حسب متغيرات الدراسة

مصدر 
  التباين

 المجال
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

  نوع االتحاد
= ھوتلنغ
٠.٨٥٧  

  ٠.٠٥٨= ح

 ٠.٣٤٨ ١.١٤١ ٠.٣٣٣ ٣  ٠.٩٩٩  تحديد األھداف
 ٠.٢٥٤ ١.٤٢٧ ٠.٤٨٤ ٣ ١.٤٥١  التخطيط

 ٠.١٠٤ ٢.٢٣٠ ٠.٧٩٨ ٣ ٢.٣٩٥  الرقابة اإلدارية
 *٠.٠٠٩ ٤.٦٠٢ ١.٢٣٢ ٣ ٣.٦٩٥  تقييم األداء

  المؤھل العلمي
 ھوتلنغ

=ح٠.٤١٩=
٠.٣٤٤   

 ٠.٦٢٨ ٠.٤٧٣ ٠.١٣٨ ٢ ٠.٢٧٦  تحديد األھداف
 ٠.٥٠٤ ٠.٧٠١ ٠.٢٣٨ ٢ ٠.٤٧٥  خطيطالت

 ٠.٧٣٠ ٠.٣١٨ ٠.١١٤ ٢ ٠.٢٢٨  الرقابة اإلدارية
 ٠.٠٥٧ ٣.١٤٧ ٠.٨٤٢ ٢ ١.٦٨٥  تقييم األداء

   الخبرة
=ھوتلنغ
٠.٢٢٨  

  ٠.٥١٢=ح

 ٠.٣٤٤ ١.١٠٥ ٠.٣٢٢ ٢ ٠.٦٤٥  تحديد األھداف
 ٠.٨١٣ ٠.٢٠٨ ٠.٠٧١ ٢ ٠.١٤١  التخطيط

 ٠.٩٧١ ٠.٠٣٠ ٠.٠١١ ٢ ٠.٠٢١  الرقابة اإلدارية
 ٠.٠٥٦ ٠.٠٤٥ ٠.٠١٢ ٢ ٠.٠٢٤  تقييم األداء

  الخطأ

 ٠.٢٩٢ ٣١ ٠.٩٤٣  تحديد األھداف

 
 ٠.٣٣٩ ٣١ ١٠.٥٠١  التخطيط

 ٠.٣٥٨ ٣١ ١١.٠٩٨  الرقابة اإلدارية
 ٠.٢٦٨ ٣١ ٨.٢٩٧  تقييم األداء

  الكلي

 ٣٨  ٦٧٩.٢٩٦  تحديد األھداف

 
 ٣٨  ٦٧٠.٥٩٧  التخطيط

 ٣٨  ٦٦١.٢٤٣  ةالرقابة اإلداري
 ٣٨  ٦٩٣.١٠٤  تقييم األداء

  .)٠,٠٥≤(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   *

  :أن) ١٠(يبين الجدول 

راد  )α٠,٠٥≤(فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية ال توجد  .١ ديرات أف بين تق
ي ل العلم ر المؤھ زى لمتغي ة تع االت الدراس ع مج د جمي ة عن نوات  رومتغي، العين دد س ع

ع العمل األداري  .الخبرة ارب وجھات النظر ودواف في يرى الباحث أن السبب يعود الى تق
رد  ا بمدى تمكن الف األتحادات الرياضية كذلك أن متغير الخبرة ال يقاس بالسنوات فقط وإنم

ا تتضمنه  رة بم اتمن أكتساب الخب ارف ومعلوم ارات ومع ذه النتيجة مع تت، من مھ فق ھ



  ١١٢١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عصام الغويرين

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر المستوى الدراسي ) ٢٠٠٢(لرواحي دراسة ا ة احصائياً وفق متغي روق دال بعدم وجود ف
 . والخبره ألفراد عينة الدراسة

بين تقديرات أفراد  )٠,٠٥ α≤(فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية توجد ال  .٢
ي، نوع االتحادالعينة عند جميع مجاالت الدراسة تعزى لمتغير  د مجال تقي ، م األداءوذلك عن

يفيه  ار ش تخدام اختب م اس روق ت ك الف د مصادر تل ي ) Scheffe(ولتحدي و موضح ف ا ھ كم
 .)١١(جدول 

يم ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه :  )١١( جدول للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجال تقي
  .األداء حسب متغير نوع االتحاد

  ع االتحادنو القدم كرة اليد كرة الطائرة كرة  السلة كرة

٤.٤٤ ٤.٤٦ ٣.٧١  ٤.٠٧ 
المتوسط 
  الحسابي

  

 القدم كرة ٤.٤٤  ٠.٠٢ *٠.٧٣ ٠.٣٧

 اليد كرة ٤.٤٦    *٠.٧٥  ٠.٣٩

 الطائرة كرة ٣.٧١       ٠.٣٦

 السلة كرة ٤.٠٧       

  .)٠,٠٥ α≤(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   *

م  دول رق ين الج ة إحصائية) ١١(يب روق ذات دالل اك ف اد  أن ھن ديرات اتح ين متوسط تق ب
اد ، من جھة) وكرة اليد، كرة القدم( رة الطائرة(ومتوسط تقديرات اتح ة)  ك ة ثاني ك ، من جھ وذل

دم(لصالح تقديرات اتحاد  رة الق د، ك رة الي رى الباحث ، )وك أن النتيجة جاءت لصالح ي السبب ب
دم(إتحاد  رة الق د، ك رة الي ة مع  )وك رة الطائرة(بالمقارن ود)  ك د في  يع دم والي ي الق ة لعبت لحيوي

  .األردن وزيادة نشاطاتھا وفعاليتھا في البطوالت المختلفة 

ائج ، ختبار تحليل التباين الثالثي على مجاالت الدراسة ككلإكما تم استخدام  حيث كانت النت
  ).١٢(كما ھي موضحة في الجدول رقم 
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ى مجاالت نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي للفرو:  )١٢(جدول  ق بين تقديرات أفراد العينة عل
  .الدراسة ككل حسب متغيرات الدراسة

 لمتغيراتا
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

  اإلحصائية
 ٠.١٣٤ ٢.٠٠٦ ٠.٥٥٥ ٣ ١.٦٦٤  نوع االتحاد

 ٠.٢٧٣ ١.٣٥٤ ٠.٣٧٤ ٢ ٠.٧٤٩  المؤھل العلمي
 ٠.٧٩٤ ٠.٢٣٣ ٠.٠٦٥ ٢ ٠.١٢٩  عدد سنوات الخبرة

   ٠.٢٧٩ ٣١ ٨.٥٦٩  الخطأ
    ٣٨  ٦٦٥.٢٤٦  الكلي

م  ين الجدول رق ة اإلحصائية ) ١٢(يب د مستوى الدالل ة إحصائياً عن روق دال ه ال توجد ف أن
)≥α اد )٠,٠٥ وع االتح ، بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت الدراسة ككل تعزى لمتغيرات ن
ة ، لخبرةوعدد سنوات ا، مؤھل العلميوال يعود السبب الى أن األتحادات جميعھا لأللعاب الجماعي

  .ھا ھم من ذوي الخبرة والمعرفة في المجال الرياضييونشاطاتھا تتشابه والقائمين عل
  
  ستنتاجاتاأل

في ضوء أھداف الدراسة وتساؤالتھا والمنھج العلمي المستخدم وتحليل البيانات ومناقشتھا 
  :تاجات التاليةتوصلت الدراسة إلى االستن

لديھا إمكانية لتطبيق اإلدارة األھداف  لأللعاب الجماعية االتحادات الرياضية األردنية .١
 .بدرجة كبيرة وعلى جميع محاور الدراسة

محور تقييم االداء جاء في المرتبة األولى لمحاور الدراسة وھو األھم في أسلوب اإلدارة  .٢
 .باألھداف 

ات الخبرة أثر على إمكانية تطبيق نموذج اإلدارة ليس لمتغير المؤھل العلمي وسنو .٣
  .باألھداف في االتحادات الرياضية األردنية لأللعاب الجماعية 

  
  التوصيات

  :بما يلي توصلت لھا الدراسة يوصي الباحث في ضوء النتائج التي

  .تطبيق اإلدارة باألھداف في االتحادات الرياضية .١

 .دات الرياضيةاالھتمام بالكوادر اإلدارية في االتحا .٢

 .االتحادات الرياضية االھتمام بتنمية وتدريب إداريي .٣
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 .إجراء دراسات مماثلة على نطاق وسع ومن جوانب أخرى .٤

ق اإلدارة باألھداف .٥ ا تطبي عمل محاضرات . عمل محاضرات للتعريف بإيجابيات ومزاي
  .للتعريف بإيجابيات ومزايا تطبيق اإلدارة باألھداف

  
 جنبيةالعربية واأل المراجع

 ة و حليم ني .أب ائق حس ة  ).٢٠٠٤( .ف ي اإلدارة الرياض ديث ف ر  .١ط. الح ل للنش دار وائ
  .األردن .عمان.والتوزيع

 د للطباعة والنشر. ١ط . مبادئ اإلدارة الحديثة. )٢٠٠٦( .حريم ،حسين ان. دار الحام  .عم
  .األردن

 اري ،دره د الب دھ .عب ى ،ونوالم زراوي .موس راھيم ،والج ة   ).٢٠٠٢( .إب اإلدارة الحديث
  .األردن .عمان .المركز العربي للخدمات. ٢ط. والمفاھيم والعمليات

 ١ط. الحركة الرياضية األردنية محطات وتاريخ  .)٢٠٠٦( .يوسف شحادة ،الدقس.  

 ات "). ٢٠٠٢( .سليمان عبدا ميمونة  ،الرواحي ا بالكلي ة تطبيقھ اإلدارة باألھداف وإمكاني
ا تير."نالتقنية في سلطنة ُعم الة ماجس ا. منشورة رس ة الراسات العلي ة .كلي السلطان  جامع

  .سلطنة ُعمان .مسقط .قابوس

 اح ،الصيرفي د الفت ة  ).٢٠٠٣( .محمد عب ة حديث اھيم إداري ة   .١ط. مف ة الدولي دار العلمي ال
  .األردن .عمان .للنشر

 ود د المقص راھيم م ،عب ودإب افعيو .حم د ،الش ن احم وعة   ).٢٠٠٣( .حس ة الموس العلمي
  .مصر .االسكندرية .للنشر والتوزيع دار الوفاء.  ١ط. لإلدارة الرياضية

 ة .  ١ط. اإلدارة باألھداف  ).٢٠٠٦( .زيد منير ،عبوي وز المعرف عوالنشر دار كن  .التوزي
  .األردن .عمان

 ة في ". )٢٠٠٦( .فريال حسن ،العدوان ة العام دارس الثانوي ديري ومعلمي الم تصورات م
دافاألردن الم ط اإلدارة باألھ ق نم ة تطبي ورة. "كاني ر منش تير غي الة ماجس ة  .رس كلي

  .األردن .ربدإ .جامعة اليرموك .الراسات العليا

 يالت ر ،عق د ناص وذج " ).٢٠٠٢( .ھن ق نم ة تطبي راف درج ي األش داف ف اإلدارة باألھ
تير . "التربوي من وجھة نظر المشرفين التربويين في محافظات الشمال الة ماجس ر رس غي

  .األردن  .ربدإ. جامعة اليرموك. كلية الراسات العليا. منشورة

 ١٩٩٣( .مؤتمر تطوير الحركة الرياضية األردنية.(  
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  )١( ملحق رقم
  

  .المحترمون..... ......رئيس وأعضاء مجلس إدارة االتحاد  : السادة األفاضل
  

  ... وبعد ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  

ة في : "بإعداد دراسة بعنوان الباحث يقوم نموذج اإلدارة باألھداف في االتحادات الرياضية لأللعاب الجماعي
  ".األردن وإمكانية تطبيقه

ة ولألھمية التي تنطوي عليھا ھذه الدراسة فإننا نأمل منكم التعاون في اإلجا تبيان بدق ذا االس رات  ھ ة عن فق ب
ارة  بة) × ( وموضوعية بوضع إش ا مناس ي ترونھ ة الت رة وتحت درجة الموافق ام الفق ات ، أم م أن البيان دين لك مؤك

  .والمعلومات الواردة في ھذا االستبيان ستحاط بسريه تامة وستوظف ألغراض البحث العلمي فقط 
  

  مع خالص الشكر والتقدير
  

  الباحـث
    

  :معلومات عامه : جزء األولال
  

  .............................................. .  :اسم االتحاد
  

  (       )  أقل من بكالوريوس   :المؤھل العلمي
  (       )بكالوريوس            
  (       )ماجستير فأكثر        

  (       )سنوات             ٥أقل من   :سنوات الخبرة
  (       )سنوات   ١٠ -  ٥أكثر من 
  (       ) سنوات         ١٠أكثر من 
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  :في المربع المناسب أمام كل فقرة ) ×(ضع إشارة  :  الجزء الثاني
  تحديد األھداف: المحور األول

 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة م

 ـــــــةــــدرجـــــــــــــــــــــــــة المـوافقــــ
 بدرجة
عالية 

 جداً 

 بدرجة
 عالية

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 قليلة

 بدرجة
قليلة 
 جداً 

      يتبنى االتحاد أھدافاً واضحة ومحددة ١
      تتبنى إدارة االتحاد األھداف القابلة للتنفيذ ٢
يتم تحديد األھداف من خالل الحوار والمناقشة مع  ٣

 األعضاء 
     

      االتحاد لألعضاء أھداف االتحاديوضح رئيس  ٤
تتالءم أھداف االتحاد مع برامج وخطط العمل  ٥

 الموضوعة
     

توضع  أھداف االتحاد في مختلف المستويات  ٦
 اإلدارية

     

األھداف الموضوعه تُعد محدده لسلوك الرئيس ٧
 واألعضاء في االتحاد

     

جات يتم وضع األھداف لالتحاد على شكل نتا ٨
 مرغوب تحقيقھا

     

      ترتبط أھداف االتحاد بالنتائج ٩
      يتم تحديد أساليب العمل المناسبة لتحقيق األھداف١٠
األھداف التي يتبناھا االتحاد تحدد االتجاه  نحو ١١

 المرحلة المستقبلية
     

تشكل أھداف االتحاد المعيار والمرجع ألتحاذ ١٢
 قياسالقرارات القابلة لل

     

وضع أھداف قابله للتحقيق ھو األساس في تحديد ١٣
 البرامج وتنفيذھا

     

  
 التخطيط : المحور الثاني

 

 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة م

 ـــــــةــــدرجـــــــــــــــــــــــــة المـوافقــــ
 بدرجة
عالية 

 جداً 

 بدرجة
 عالية

 رجةبد
 متوسطة

 بدرجة
 قليلة

 بدرجة
قليلة 
 جداً 

      ترتبط خطط االتحاد باألھداف الموضوعة ١
يشارك جميع المعنيين في بلورة خطط عمل  ٢

 واضحة وقابلة للتنفيذ
     

تلتزم خطط االتحاد بمعايير وضوابط تحدد مدى  ٣
 االلتزام بھا

     

      يوضح االتحاد خطوات العمل لتحقيق األھداف ٤
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      خطط االتحاد واضحة للجميع ٥
      يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ الخطط والبرامج ٦
      يتم تقييم الخطط وفق معايير محدده ٧
ترتبط ألخطه الموضوعة بالحاجات الفعلية لألفراد  ٨

 والمجتمع
     

      توضع الخطط في حدود اإلمكانيات المتوفرة ٩
      لمواجه التحديات والصعوباتالخطط موجھة ١٠
      يوجد نظام اتصاالت شامل داخل االتحاد١١
      يتم مراجعة الخطط باستمرار لتقيمھا وتعديلھا١٢

 
 الرقابة اإلدارية : المحور الثالث

 

  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة م

 ـــــــةــــلمـوافقــــدرجـــــــــــــــــــــــــة ا
 بدرجة
عالية 

 جداً 

 بدرجة
 عالية

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 قليلة

 بدرجة
قليلة 
 جداً 

تعتبر األھداف الموضوعة وسيلة رقابة لمتابعة  ١
 األداء

     

      إنجاز المھاموترتبط الحوافز في االتحاد باألداء  ٢
ية المشاركة في وضع األھداف يحسن الرقابة الذات ٣

 لدى العاملين
     

يدعم االتحاد الموضوعية والعدالة كأساس للرقابة  ٤
 والمتابعة

     

يلتزم االتحاد بالمتابعة المستمرة في تنفيذ الخطط  ٥
 والبرامج

     

      يشجع الرئيس األعضاء على تنمية الرقابة الذاتية ٦
وجود التوازن من اإلدارة بين التفويض للمسؤولية  ٧

 لية والرقابةوعم
     

الرقابة داخل االتحاد للتأكد بان العمل يسير نحو  ٨
 األھداف

     

الرقابة داخل االتحاد تتم بإيجابية لتحديد االنحرافات  ٩
 واالستفادة منھا

 في المستقبل 

     

      تسھم الرقابة في رفع كفاءة األفراد وتحسن األداء١٠
من حدود تم وضعھا يبقى أداء العمل ومخرجاته ض١١

 ً  مسبقا
     

تدعم عملية الرقابة اتخاذ القرارات المناسبة داخل ١٢
 االتحاد
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 تقييم األداء: الرابع  المحور

 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة م

 ـــــــةــــدرجـــــــــــــــــــــــــة المـوافقــــ
 بدرجة
 عالية
 جداً 

 بدرجة
 عالية

 بدرجة
 متوسطة

 بدرجة
 قليلة

 بدرجة
قليلة 
 جداً 

      يضع أعضاء االتحاد معايير محدده لتقييم األداء ١
      يعمل أعضاء االتحاد بدافعيه ذاتية لتحقيق األھداف ٢
التقارير الدورية حول اإلنجاز تسھم في زيادة دافعية  ٣

 األفراد نحو العمل
     

دارة على المراجعة الدورية لألھداف في تحرص اإل ٤
 ضوء المعايير 
 وتقويم النتائج

     

يتم تقيم األداء في االتحاد في ضوء تحقق النتائج  ٥
 المتوقعة

     

يُستخدم نظام التغذية الراجعة كوسيلة لتقييم األداء  ٦
 وتحقيق األھداف

     

عيتھم يھتم الرئيس بتقديم الحوافز لألعضاء لزيادة داف ٧
 وإنجازھم

     

      يھتم الرئيس بالمتابعة المستمرة لسير وتنفيذ العمل ٨
      تقييم األداء يزود اإلدارة ببيانات للتوجيه والرقابة ٩
      يقدم االتحاد تقريراً نھائياً يوضح اإلنجازات المحققة١٠
يتوفر نظام التدريب للموظفين لتحسين أدائھم ١١

 الوظيفي
     

      تراعى الموضوعية والدقة في تقييم أداء األعضاء١٢

 


