


       

 ترن بين أكادًميت إلادارة والسياسالبرهامج املشت

 وجامعت ألاكص ى ،للدراساث العليا

 الليادة وإلادارة()بزهامج 
 

 

 

وعالقتها باألداء  اإلداريةأمناط القيادة 
 االحتادات الرياضية الفلسطينية ىلد

   

 الباحث ئعـداد

 محيظً محمد عياد أحمد

 الدهخىز  ئشساف

 اإلاجدالوي  عيلاطما ًىطف أطعد

عميد وليت التربيت البدهيت أطخاذ الاخخبازاث واإلالاًيع اإلاشازن و 

اضت  حامعت ألاكص ى-والٍس

 ملخطلباث الحصول على درجت املاجسخير في 
ً
الليادة كدمذ هذه الزسالت اسخكماال

 إلادارة والسياست للدراساث العليا بغزة وإلادارة مً أكادًميت

 فلظطين-غصة 

 م2015-هـ 1436

  





 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  }ب  {ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  }ج  {ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 

 األية

 
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّهَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَىْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ " 

الْقَلْبِ الَوفَضُّىاْ مِهْ حَىْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 

وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَىَكَّلْ عَلَى اللّهِ 

 (159)آل عمران:  "الْمُتَىَكِّلِنيَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ 
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 اإلىداء

 

 إهـــداء

ت الخير ً ،طب الللىب ودوائها ،ئلى معلم البشٍس هللا  صلى- محمد ،طيد ألاولين وآلاخٍس

 .- وطلم عليه 

 فياها وعم  ،ودعىاتهم لي زافلخني طىاٌ حياحي ،حاهيت ئلى مً كلىبهم علي  
ً
لم ًلصسا ًىما

مان فجصاهم  خليل،وألام الغاليت الحاحت أم  خليل،الىالد الحبيب الحاج أبى  ،ألابىان الىٍس

بهم في حىت كطىفها  في هره الدهيا الفاهيت أن ًجمعىا وأطأٌ هللا هما حمعىا ،هللا ول خير

 .داهيت

اضيت على وحه  ، وشهداء حسهخىا الٍس
ً
زحلىا عىا  الخصىص، الرًًئلى شهدائىا ألابساز حميعا

وأطأٌ هللا أن ًجمعىا بهم في حىاث ونهس في ملعد صدق عىد  ،ىن كلىبىاوال شالىا ٌظىى

 مليً ملخدز.

 .وحسحاها اإلايامين ،وأطساها ألابطاٌ ،الري تهفى كلىبىا للصالة في زحابه ،ئلى أكصاها ألاطير

 .وأطسهم الىسام وأهىز، ًىطف،وأبى  محمىد،وأبى  ،عيادأبى  ألاعصاء: ئخىاويئلى 

وأشواحهم  أوع،وأم  صالح،وأم  ،ًاطسوأم  خالد،وأم  حمصة،أم  :ماثالىٍسئلى أخىاحي 

 .وأبىاؤهم

مئلى شوحتي   وما بخلخا ،لي انجن وكفخا معي مظاهداللخي محمد،وأم  مصعب،أم  ين:خالىٍس

 مني ول حب وجلدًس. جان فلهماالصابس  خانالصالح خانوعم الصوح خاهافي ،بجهد وعسق  على

 ومعتز. ومعاذ، ومحمىد، ومحمد، مصعب، ألاهباد:ئلى أبىائي فلراث 

اطمين، وشيماء، ،ووظمت فاطمت، الللب:ئلى بىاحي حبيباث   ودعاء، ،ًىاضوئ ،طساءوئ ٍو

ج، وأطأٌ هللا أن ًحفظهم وطىدض،  .وأٍز

 .وئلى حفيدحي الغاليت آماٌ ،محمد-ئلى شوج ابىتي الحبيب 

 

 الباحث
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 شكر وتقدير

 

 

 شكر وتقدير
 

 
ً
 الحمد هلل حمدا

ً
 مبازوا

ً
 طيبا

ً
والصالة والظالم  طلطاهه،وعظيم  ،وحهههما ًيبغي لجالٌ  فيه،هثيرا

تومعلم  ،الخلمعلى طيد  ومً جبعهم باحظان ئلى ًىم  ،وصحبه آلهوعلى  محمد، طيدها- البشٍس

بعد:أما  الدًً،  

 " ً  للىله حعالى " بل هللا فاعبد وهً مً الشاهٍس
ً
 (66آًت  الصمس:)امخثاال

 
ً
سة  واهطالكا هللا عليه وطلم  صلى-طمعذ أبا اللاطم  :حيث كاٌ –هللا عىه  زض ي-مً حدًث أبي هٍس

- ٌ  .(4 :339ج  ،1978 :الترمري)" مً ال ٌشىس الىاض ال ٌشىس هللا " :ًلى

التي أجاحذ لي فسصت أوادًميت ؤلادازة والظياطت بغصة فاهه ٌظعدوي أن أجلدم بالشىس والامخىان ئلى 

–الدهخىز أطعد ًىطف ئطماعيل اإلاجدالوي هما أجىحه بالشىس والخلدًس ئلى  ،ليائهماٌ دزاطتي الع

اضت على ما وهائب زئيع اللجىت ألاوإلابيت الفلظطيييت -حامعت ألاكص ى-عميد وليت التربيت البدهيت والٍس

م،أبداه مً ئشساف  هللا خير  وعمله، وحصاه علمه،فبازن هللا له في  ،وجىحيه مفيد ،طدًدوهصح  هٍس

 .الجصاء

الدهخىز / محمد ئبساهيم اإلادهىن زئيع أوادًميت ؤلادازة والظياطت ئلى هما وأجلدم بالشىس والخلدًس 

اضت الظابم  –  لخفضله  –وشٍس الشباب والٍس
ً
 داخليا

ً
 لسطالتي. بأن ًيىن مىاكشا

 ألاكسع علي الدهخىز / هشام  وهرلً الشىس مىصٌى ئلى
ً
 خازحيا

ً
ره له لخفضله بأن ًيىن مىاكشا

 السطالت،

 ،ووكذ في جحىيم الاطدباهت حهد،ئلى الظادة اإلاحىمين إلاا كدمىه مً العظيم الشىس و 

ومظاعدحي إلجمام هره  الىصائح،واطداء  والدشجيع، بالخحفيز،وأجىحه بالشىس ليل مً طاهم 

 الدزاطت

 ًخلبل مىا صالح العمل ووظأٌ هللا أن

 وآخس دعىاها أن الحمد هلل زب العاإلاين

 احثالب
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 خالصة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط القيادة اإلدارية السائدة في االتحادات الرياضية 

ككذلؾ التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف األنماط  ،كالتعرؼ عمى األداء في ىذه االتحادات ،الفمسطينية
 .القيادية كاألداء لدل االتحادات الرياضية الفمسطينية

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ  ،باألسمكب المسحي المنيج الكصفي التحميمي الباحثاستخدـ ك 
كثباتيا مف خبلؿ تطبيقيا عمى عينة  ياكتـ التحقؽ مف صدق، انة كأداة لمدراسةالباحث بتصميـ استب

لتحميؿ بيانات  ؛(SPSS)فردان، كقاـ الباحث باستخداـ برنامج اؿ  (30)استطبلعية مككنة مف 
 :أىميا مت الدراسة إلى عدد مف النتائجصكقد تك  .الدراسة
بكزف نسبي  النمط الديمقراطي ؛ ىكالفمسطينيةأف النمط القيادم السائد في االتحادات الرياضية  -

بكزف كأخيران النمط األكتكقراطي  (،%59,38)بكزف نسبي يميو النمط الترسمي  ،(74.77%)
 .(%48.93) نسبي

 لمحاكر النسبية األكزاف%( كقد جاءت 67.97نسبي لؤلداء )الكزف ال فأ الدراسة نتائج أظيرت -
 (، الرقابة%72.62) نسبي بكزف األكلى المرتبة عمى حاز تنظيـال: التالي النحك عمى األداء

 ت(، المسابقا%70.87) نسبي بكزف اإلدارم (، التخطيط%71) نسبي بكزف كالتكجيو
 .(%61.93) نسبي بكزف التدريبالتطكير ك  كأخيران  ،(%64.59) نسبي بكزف كالبطكالت

 يفالقيادي يفحصائية بيف النمطإاسة كجكد عبلقة طردية ذات داللة أظيرت نتائج الدر  -
كد عبلقة ككج ،المستخدـ في االتحادات الرياضية الفمسطينية كاألداء (كالترسمي ،الديمقراطي)

 ة الفمسطينية كاألداء.بيف نمط القيادة األكتكقراطي المستخدـ في االتحادات الرياضي عكسية
أنماط القيادة  درجاتبيف  فركؽ ذات داللة احصائيةد جال يك بأنو كما أظيرت نتائج الدراسة  -

كجكد فركؽ ذات  كأظيرت، (الخبرةسنكات ك  ،المؤىؿ العمميك  ،العمر)تعزل لممتغيرات اإلدارية 
 .داللة إحصائية تعزل لمتغير نكع االتحاد كلصالح ألعاب القكل

 لتوصيات:أىم ا
 :يمي بما يكصي الباحث فإف نتائج مف الدراسة إليو تكصمت ما ضكء في

 .نتائج إيجابية مف لو لما الرياضية االتحادات داخؿ الديمقراطي النمط تعزيز عمى العمؿ -
 .محددة عممية معايير كاعتماد العامميف، ألداء كالتكجيو الرقابة ميارات تعزيز  -
 .الرياضية االتحادات إلدارة مستمرة دريبيةت دكرات عقد عمى العمؿ -
 .البشرم الكادر كتطكير القاعدة، كبناء الداخمية، النشاطات تعزيز عمى العمؿ -
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ABSTRACT 

This study aims to identify the stereotypes of administrative leadership in the Palestinian 

sports federations, the performance of these federations, the nature of the relationship between 

administrative leadership's stereotypes in the Palestinian sports federations, The researcher used 

the descriptive analytical method, and to achieve the objectives of the study, he made a 

questionnaire as a tool for the study. The questionnaire consists of two parts; the first one is 

related to the administrative stereotypes and includes 28 points distributed on 3 areas: The 

autocratic style, the democratic style, and the Laissez-faire style. The second part is related to 

performance and includes 35 points distributed on five areas (planning, organizational, guidance 

and control, development and training, and competitions and championships). The questionnaire 

was validated by applying it on an exploratory sample of 30 individuals, the researcher also used 

the SPSS programme to analyse the study data, and the study resulted the following: 

1. The administrative leadership stereotype that is used the most in the Palestinian sports, the 

democratic style with a relative weight of 74.77%, the lassies faire style with a relative 

weight of 59.38%, the autocratic style with a relative weight of 48.93%. 

2. The results show that the relative weight of performance is 67.97%, and the relative weights 

of performance axises are as follows: organization obtained the first place with a relative 

weight of 72.62%, followed by guidance and control with a relative weight of 71%, the 

administrative planning with a relative weight of 70.87%, then competitions and 

championships with a relative weight of 64.59%, and last, development and training with a 

relative weight of 61.93%. 

3. _The results show that there's a positive statically significant relationship between the 

democratic and lasses faire styles that are used in the Palestinian sports federations and 

performance, and an inverse relationship between the autocratic style and performance. 

4. _The results also show that there are no statically significant differences between the types 

of administrative leadership that are attributed to the personal variables (age, academic 

qualifications, and years of experience), but there are differences that are attributed to the 

type of federation, and it was in favor of athletics. 

Recommendations: 

In light of what the study resulted, the researcher recommends the following: 

1. Strengthening the use of the democratic style in sports federations, for it has positive impact 

on performance and avoiding the autocratic style, for it has negative impact on performance. 

2. Strengthening guidance and control skills of the employees and the adoption of scientific 

criteria to observe the sports federations' performance to guarantee its development. 

3. Working on making continuous training courses for the sports federations' administration to 

qualify the them to choose the right administrative style. 

4. Working on strengthening the internal activities, building the base, and developing the staff 

before thinking of the external activities. 
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 :مقدمة 1 .1
 الذم السريع التطكر بعد- خاصةن - الحديثة اإلدارة محاكر مف ىامان  محكران  القيادة تشكؿ

 القيادة ىذه كفاءة عمى األكلى بالدرجة فشميا أك المؤسسات نجاح كيعتمد ،اإلدارة شيدتو
 تحقيؽ يمكف الالناجحة  اإلدارية القيادة كبدكف ،المنشكدة األىداؼ ؽتحقي عمى كقدرتياكفعاليتيا 

 . الجماعة أىداؼ مف أم

 بشكؿ يعتمد ،كاستمرارىا منظماتيا كتطكر المجتمعات تقدـ ف  أ (2004)كيشير حسف 
 مف تمتمؾ كما ، خططيا كترسـ سياستيا تحرؾ التي ،الفع الة اإلدارية القيادات عمى رئيس
 يأخذ أف ،الفع اؿ اإلدارم القائد كاجبات أىـ مف أصبح لقدك  ،إبداعية كمكاىب ريةابتكا قدرات
 كما ،المشكبلت حدكث تبلفي كيفية في كيبدع كيفكر ،يحدث أف يمكف ما كيتكقع ،المبادرة بزماـ
بداعاتيـ مكاىبيـ لتفجير ؛لمعامميف المناسبة األجكاء تييئة القائد عمى يجب  كتحفيزىـ ،كا 

 ،كاإلنتاجية األداء بمستكل لبلرتقاء كذلؾ ؛المشكبلت حؿ في أفكار مف لدييـ بما لممساىمة
عطاء  .التحديات كتجاكز ،كالتميز لمتفكؽ المجاؿ كا 

 ذلؾ ؛اإلدارية القيادة في يتمثؿ المحرؾ كىذا ، أساسي لمحرؾ بحاجة التنظيـ فعالية إف  
 القدرة تكافر خبلؿ مف كذلؾ ،مطمكبةال األىداؼ لتحقيؽ ؛ الطاقات يسخر مف ىك القائد ألف  

 ،مجردان  فنان  ليست فالقيادة ،تحقيقيا المطمكب األىداؼ نحك التابعيف تقكد التي القيادية كالميارات
 في كالتغيير،  اآلخريف عمى التأثير مف القائد تمكف أساسية كمبادئ قكاعد عمى تقكـ بؿ

 المنظمة أنشطة في االيجابية لممشاركة عامميفال يقكد الذم المناسب النمط استخداـ إف   ،سمككيـ
 خبلليا كمف ،لمتكجيو كالمستقبؿ المكجو طرفاىا عممية ىي كالقيادة ،القيادة ممارسة في فنان  يعتبر
 يؤثر عندما المنظمة بإدارة المكمؼ القائد إف  ف ،سمككيـ في كالتأثير المرؤكسيف بتكجيو القائد يقكـ
 بجيكدىـ المنظمة ىدؼ تحقيؽ لغرض ؛ اإلدارية القيادة دكر يتقمص بذلؾ فيك تابعيو عمى

 (.8 :2008 ،القحطاني) المشتركة

 في تركزت مختمفة قيادية أنماط القدـ منذ ظيرت فقد ،البشر طبيعة في لبلختبلؼ كنظران 
 كالنمط ،القرار اتخاذ مركزية عمى يعتمد الذم التسمطي األكتكقراطي النمط ىي أنماط ثبلثة

 ،المؤسسة أفراد بيف التعامؿ في أساسي كمبدأ الشكرل عمى يعتمد الذم التشاكرم طيالديمقرا
 نمط ككؿ ،العمؿ نجازإ في لمعامميف الحرية مف كاسعة مساحة يترؾ الذم الحر الترسمي كالنمط
 المنشكدة األىداؼ لتحقيؽ ؛المؤسسة قيادة في الخاصة طريقتو لو السابقة الثبلثة األنماط مف
 (117: 2010 القيسي،)
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 قكة عمى المساعدة المتغيرات أىـ مف يعد الرياضية الجماعة في القيادة متغير ف  إ 
 فالجماعة ،المتكخاة األىداؼ كبمكغ ، كالديناميكية التماسؾ عمى كقدرتيا ، كفاعميتيا الجماعة
 كحمميـ ، اآلخريف في كالتأثير اإلقناع كيفية كتعرؼ ، كمؤثرة فاعمة قيادة ليا التي الرياضية

 الخاصة كحياتيا،  كأعماليا،  مخططاتيا في الناجحة الجماعة ىي ،المطمكب العمؿ أداء عمى
 ال كمضطربة ضعيفة فيي،  كالمؤثرة الناجحة القيادة تعكزىا التي الرياضية الجماعة أم ا ،كالعامة
 كاالنقساـ،  نةكالفت،  كالتناقض،  التفكؾ ىاكية في تنزلؽ كىي ،أىدافيا أبسط بمكغ عمى تقكل

 (.78: 2005 الحسف،)

لما تمعبو مف  ،مف اىتماـ الدكؿ كالشعكب ىامان  تمثؿ الرياضة في العصر الحديث جزءان ك 
 قميمي،اإلأك المستكل  الكطني،أكاف عمى المستكل  سكاءن  ؛المستكياتاؿ كحيكم عمى كؿ دكر فع  

 كالثقافية، كالسياسية، تصادية،االقمباشرة عمى الجكانب  كبما ليا مف انعكاسات ،أك الدكلي
كباتت الرياضة ظاىرة  ،الرقي بالمجتمع تيدؼ إلى كبما تحققو مف فكائد متعددة ،كالتربكية

 الحديث،تعتمد عمى األسمكب العممي  كأصبحتاجتماعية ذات أبعاد عالمية ال تعترؼ بالحدكد، 
 .التطكرات المستمرةكتكاكب 

، فيي التي تحدد المعالـ  ،اكية في الحركة الرياضيةكتعتبر االتحادات الرياضية حجر الز 
 إلىكتيسر السبؿ أماـ العامميف في المياديف الرياضية لمكصكؿ  ،كترسـ الخطط كاالستراتيجيات 

كلـ تعد ىذه العممية عممية ركتينية لتسيير شئكف االتحادات الرياضية كفؽ  ،األىداؼ المنشكدة
 أف  ك  - خاصةن –كاتسعت مجاالتيا ، بؿ تفرعت أىدافيا  ،العمميات كالصبلحيات المعمكؿ بيا

 ممحكظان  مما أضفى اتساعان  ،االتحادات اتجيت نحك االستقبللية المالية كالبلمركزية في العمؿ 
عضك االتحاد أف تتكفر  عمىلذا كجب  ،كأدكارىـ أعضاء االتحادات الرياضية  في صبلحيات

 (.2010 ،كمغايرة ،العمكاف)فيو صفات القيادة 

تمثؿ العمكد الفقرم لمحركة الرياضية  في أنيااالتحادات الرياضية الفمسطينية كتتميز 
اؿ في تكفير بيئة مناسبة لمتطكير كالنيكض بالكاقع الرياضي لما تقكـ بو مف دكر فع   ،الفمسطينية
 ،لدكليةكا قميمية،كاإل المحمية،نجازات المختمفة عمى مختمؼ المستكيات اإل كتحقيؽ ،الفمسطيني

كتطكير األلعاب  التخطيط،كبالتالي فيي المسئكلة عف  باألندية،يا ترتبط بشكؿ مباشر كألن  
  أجميا.كتحقيؽ األىداؼ التي كجدت مف  بيا،الرياضية الخاصة 

قادة لدييـ القدرة عمى  إلىفيي بحاجة ماسة  ،كلكي تمعب ىذه االتحادات الدكر المناط بيا
 المختمفة،كالقدرات  الكامنة،االستغبلؿ األمثؿ لمطاقات  عمىقدرة كال في اآلخريف،التأثير 
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كذلؾ مف خبلؿ استخداـ أنماط  ،كتكظيؼ كافة اإلمكانيات مف أجؿ الكصكؿ إلى أداء متميز
 .كتتبلءـ مع الظركؼ المحيطة بيا ،بالفعاليةقيادية تتسـ 

إلدارية كعبلقتيا أنماط القيادة االتعرؼ عمى  دراسةال هىذ في الباحث تناكؿيكسكؼ 
 . ياضية الفمسطينيةباألداء لدل االتحادات الر 

  :وتساؤالتياالدراسة  مشكمة 2 .1
كمف خبلؿ مكقعو  - الفمسطيني لكرة الطاكلة لبلتحادكرئيس  -مف خبلؿ عمؿ الباحث 
 كمتابعتو المستمرة لتقييـ عمؿ االتحادات الرياضية الفمسطينية،  ،في كزارة الشباب كالرياضة

 جدك  عبر المقابمة الغير مقننة، ،كمف استشارتو لممختصيف ،االتحاداتمف معرفتو لطبيعة عمؿ ك 
البيئة الخارجية  مع العمـ أف   ،االتحادات الرياضية الفمسطينية  أداءو يكجد تبايف في مستكل أن  
ظركؼ  أك ،كاإلمكانات، كالمكازنات ، المكارد  مف  نقصمتشابية سكاء كاف  داتجميع االتحال

االحتبلؿ أك الحصار، فكاف البد مف البحث في البيئة الداخمية لبلتحادات التي قد تصنع 
كىذا ما ، كيأتي في مقدمة البيئة الداخمية ، نمط القيادة اإلدارية لبلتحادات الرياضية، الفركقات

الفمسطينية  لبلتحادات الرياضية اإلداريةالقيادة  أنماط ىعمالرغبة في التعرؼ  الباحث الى دفع
 :تساؤؿ التاليلف مشكمة الدراسة تكمف في اإكمف ىذا المنطمؽ ف ،باألداءكعبلقتيا 

 الفمسطينية؟الرياضية االتحادات  بأداء اإلداريةقيادة أنماط ال عالقة ما
   :الرئيس األسئمة الفرعية التاليةالسؤال ويتفرع من 

 الفمسطينية؟ياضية في االتحادات الر ية السائدة نماط القياداألما  – 1

 الفمسطينية؟ما مستكل أداء االتحادات الرياضية  – 2

بيف أنماط  (α≤ 0.05) داللةعند مستكل  إحصائيةىؿ تكجد عبلقة ذات داللة  – 3
الرياضية االتحادات كاألداء في  ،(الترسمي ،الديمقراطي ،األكتكقراطي) القيادة اإلدارية
 الفمسطينية؟

متكسطات  بيف (α≤ 0.05)داللة عند مستكل  إحصائيةاللة د فركؽ ذات ىؿ تكجد – 4
سنكات  ،المؤىؿ العممي ،العمر)لممتغيرات تعزل  اإلداريةالقيادة أنماط  درجات
 ؟(االتحادنكع  ،الخبرة
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 :فرضيات الدراسة 3 .1
أنماط  بيف( α≤ 0.05)داللة  عند مستكل إحصائية: تكجد عبلقة ذات داللة الفرضية األولى

 ،اإلدارية المستخدمة في االتحادات الرياضية الفمسطينية كاألداء في ىذه االتحاداتالقيادة 
 :كيندرج تحتيا ثبلث فرضيات فرعية

القيادة  بيف نمط( α≤ 0.05)داللة عند مستكل  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  •
 مسطينية.الفاالتحادات الرياضية كأداء الديمقراطي 

القيادة بيف نمط ( α≤ 0.05)داللة عند مستكل  صائيةإحتكجد عبلقة ذات داللة  •
 .ادات الرياضية الفمسطينيةاالتح كأداء األكتكقراطي

القيادة نمط  بيف( α≤ 0.05) داللةعند مستكل  إحصائيةتكجد عبلقة ذات داللة  •
 .سطينيةاالتحادات الرياضية الفم كأداء الترسمي

بيف ( α≤ 0.05)داللة  عند مستكل ئيةإحصافركؽ ذات داللة  تكجد :الفرضية الثانية
سنكات  ،المؤىؿ العممي ،العمرلممتغيرات )تعزل  نماط القيادة اإلداريةأ درجاتمتكسطات 

 .(نكع االتحاد ،الخبرة

  :متغيرات الدراسة 4 .1
 :كيتككف مف المحاكر التالية ،اإلدارية القيادة أنماط :المستقلالمتغير  -

 ياألكتكقراطالنمط  -

 مقراطيديالالنمط  -

 النمط الترسمي -
 .الرياضية االتحادات أداءالتابع: المتغير  -
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  (1شكل )

 المتغير المستقل والمتغير التابعالعالقة بين 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 .الباحث بناءن عمى أدبيات الدراسةجرد بكاسطة  :المصدر

 أىداف الدراسة: 5 .1
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

 .االتحادات الرياضية الفمسطينية للد سائدةال داريةاإلأنماط القيادة  تحديد – 1

 .االتحادات الرياضية الفمسطينية تحديد مستكل أداء – 2

ل االتحادات الرياضية العبلقة بيف أنماط القيادة اإلدارية كاألداء لد تعرؼ عمىال – 3
 .الفمسطينية

لمتغيرات )العمر، التعرؼ عمى الفركؽ بيف متكسط درجات أنماط القيادة اإلدارية كا-4
 المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، نكع االتحاد(.

  

 المتغير المستقؿ

 النمط األكتكقراطي

 النمط الديمقراطي

 النمط الترسمي

 

 

أداء االتحادات 
ة الرياضي

 الفمسطينية

 المتغير التابع
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  :أىمية الدراسة 6 .1
 :العممية األىمية-أ 

إلى مكمات جديدة الدراسة الحالية مف مع العممية مف خبلؿ ما ستضيفواألىمية  تتضح 
رية كعبلقتيا حكؿ مكضكع أنماط القيادة اإلداالفمسطينية، نسانية كالمكتبة العربية المعرفة اإل

ىذه الدراسة في فتح المجاؿ لمباحثيف  ستساىـكما  ،باألداء لدل االتحادات الرياضية الفمسطينية
 .مشابية، التحادات رياضية أخرل كالدارسيف في إعداد دراسات أخرل

 

  :العممية األىمية-ب 
 االتحادات، إدارةفي  اإلداريةتنبثؽ أىمية ىذه الدراسة مف الدكر الذم تمعبو القيادات 

كعبلقتيا باألداء لبلتحادات الرياضية  ،اإلداريةالقيادة  ماطالتعرؼ عمى أن كأف  - خاصةن -
 .الفمسطينية مف قبؿ الباحث تمكنو مف تشخيص نقاط القكة كالضعؼ

نمط القيادة  ىيا تسعى لمكقكؼ عمأن   في- أيضان  – كتتمثؿ أىمية ىذه الدراسة
يجابيات إ ىمط القيادم المبلئـ الذم يؤثر عمفي اختيار الن تساعدل ؛االتحاداتالمستخدـ في 

 .في تطكير الرياضة الفمسطينية ينعكس إيجابيان  األداء لمعامميف في ىذه االتحادات مما

إثراء الجانب العممي التطبيقي لمباحث لتقاطعيا مع مجاؿ  في- أيضان  –ستسيـ الدراسة ك 
 .عممو

 حدود الدراسة: 7 .1
 اإلداريةستقتصر ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى عبلقة أنماط القيادة  ي:الحد الموضوع -
 تحادات الرياضية الفمسطينية.االداء أب
 .فمسطيف –ات الرياضية الفمسطينية االتحاد الحد المكاني: -

 .ـ 2015 – 2014 مكسـ الرياضيىذه الدراسة في ال أجريت الحد الزماني: -

 كرة-القدـ  كرة)االتحادات الرياضية الجماعية  ىىذه الدراسة عم طبقت الحد البشري: -
 .فمسطيف- (الطاكلة كرة-القكل لعاب أ)كاالتحادات الرياضية الفردية  (الطائرة
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  :مصطمحات الدراسة 8 .1
 القيادة اإلدارية:

قناعيـ بقبكؿ العمؿ األفراد،في القدرة عمى التأثير   مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة  كا 
 .(254: 2005 ،المجيد كعبد فميو) الذم يحدده القائد كفقان لؤلسمكب

خبلص، حماس بكؿ ليـ المحددة المياـ إلنجاز المرؤكسيف، في التأثير فف  القدرة كىي كا 
: 2011 ،كعزاـ الرحاحمة،) تحقيقو في القيادة ترغب ما إنجاز عمى األفراد كحفز حث عمى
333). 

 الفمسطيني الرياضي االتحاد في القائد قدرة"  نَّيابأ إجرائًيا اإلدارية القيادة الباحث ويعرف
 أك الشخصي، التأثير باستعماؿ معينة، أىداؼ تحقيؽ نحك كتكجيييـ ،العامميف في التأثير عمى
 .الضركرة عند الرسمية السمطة ستعماؿبا

 :النمط األوتوقراطي -

المراجعة أك التراجع،  ىي القيادة التي تتميز بانفراد القائد بالرأم، كاتخاذ القرار، كعدـ
كالعبلقة بيف الرئيس كالمرؤكس مبنية عمى اإلرىاب كالخكؼ، كاتباع التعميمات )قنديؿ، 

2010 :37.) 

 السمكؾ ذلؾ يككف حيث لؤلفراد، أقؿ كاىتمامان  لممياـ، كبيران  اىتمامان  يعطي النمط ىذا
 بالعمؿ فقط كييتـ ،سار غير أن و كما اآلخريف، في ثقة القائد ليذا كليس مناسب، غير

 (.25: 2008 الجميمي،) العاجؿ
 :بأنو إجرائياً  األوتوقراطي النمط الباحث ويعرف

 صياغة في يتحكـ الفمسطيني، كالذم الرياضي االتحاد رئيس بو يتميز الذم النمط 
 صنع في لمتأثير المجاؿ يعطييـ أف دكف لرغبتو كفقان  المرؤكسيف، كمعاممة ،القرار

 الدراسة أداة فقرات عمى الدراسة عينة أفراد استجابات خبلؿ مف إجرائيان  القرار، كيقاس
 .األكتكقراطي النمط لقياس المعدة

  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  }9  {ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النمط الديمقراطي -

كتحمؿ  القرار،اذ ىك أسمكب تفكيض السمطة لممرؤكسيف كتشجيعيـ لممشاركة في اتخ
 ادؿ بيف الفريقيفاالحتراـ المتب ىالعبلقات بيف الرئيس كالمرؤكس عم كتقكـ ،النتائج

 (.16 :2003 ،عبيدات)

 العمؿ خطة ككضع القرارات، اتخاذ في المشاركة بضركرة الديمقراطي القائد يؤمف
 دكف األعماؿ إنجاز في ليساعدكه سمطاتو، بعض المرؤكسيف يخكؿ كما كأساليبو،
 تيـثق لتنمية يسعى تجعمو مرؤكسيو في القائد فثقة كصغيرة، كبيرة كؿ في إليو الرجكع

 (.72: 2008 حمزاكم،) أنفسيـ في

 : بأنو جرائياً إ الديمقراطي النمط الباحث ويعرف 

 المرؤكسيف، حاجات بإشباع الفمسطيني الرياضي االتحاد رئيس بو يقكـ الذم النمط 
شراكيـ  عينة أفراد استجابات خبلؿ مف إجرائيان  كيقاس االتحاد، أىداؼ تحقيؽ في كا 
 .الديمقراطي النمط لقياس المعدة لدراسةا أداة فقرات عمى الدراسة

   :النمط الترسمي -

كيقـك  ،فالقائد يتنازؿ لمرؤكسيو عف سمطة اتخاذ القرارات ،و غير مكجكديككف القائد كأن  
كيترؾ ليـ حرية التصرؼ في العمؿ  ،بتكصيؿ المعمكمات إلى أفراد مجمكعتو عادةن 

 (.2008 ،الزىيرم)دكف أم تدخؿ منو 

 كيمنح سمطتو، مف األدنى الحد يستخدـ فيك العناف، مطمؽ السائب، ئدالقا عنيي
 في يتدخؿ ال فيك كاألنشطة، المياـ تحديد في االستقبللية مف عالية درجة المرؤكسيف

 عقد ينفرط كقد تجده، فبل الجماعة تحتاجو كعندما الجماعة، مع كثيران  يتكاجد كال ذلؾ،
 (.122: 2009 النصر، أبك) لذلؾ تبعان  الجماعة
 :بأنو جرائياً إ الترسمي النمط الباحث ويعرف

 بحيث تمامان، نفسو فيو كيغيب الفمسطيني الرياضي االتحاد رئيس يمارسو الذم النمط 
استجابات  خبلؿ مف إجرائيان  كيقاس فييـ، يتدخؿ كال لممرؤكسيف، صبلحياتو كؿ يعطي
 .الترسمى النمط ياسلق المعدة الدراسة أداة فقرات عمى الدراسة عينة أفراد
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 :األداء
 لطاقتو، الفرد استغبلؿ بمقدار األداء ىذا كيتأثر الفرد، قبؿ مف المبذكلة لمجيكد الفعمي الناتج

مكاناتو،   العمؿ تأدية في الفرد لدل الرغبة بمقدار نفسو الكقت كفي كا 

 (.81: 2008 الفايدم،)     

نقاط القكة كالتخمص مف نقاط  لتعزيز ؛كالنتائجالسمكؾ  حيث مف العامميفتحميؿ أداء 
 .(49: 2009 عبيد،)أىداؼ المنظمة  لتحقيؽ ؛الضعؼ

الفمسطيني  الرياضي االتحاد رئيس يبذلو الذم الجيد"  بأنَّو إجرائياً  األداء الباحث ويعرف
 بكفاءة ،المتاحة اإلمكانيات كافة باستخداـ المطمكبة، كاالنجازات المياـ، تحقيؽ أجؿ مف

 .عدمو مف القائد نجاح ىذا مدل يعكس فيك كبالتالي ،ةكفاعمي

  ادات الرياضية الفمسطينية:االتح
 اإلداريةتكافؽ عمى انضماميا لمجية  التي، الفمسطينيةىي ىيئة تتككف مف األندية 

ىذا النشاط شاط في لعبة ما بقصد تنظيـ المختصة كالييئات الرياضية الفمسطينية التي ليا ن
  .الفنيكرفع مستكاىا  المعبة،كالعمؿ عمى نشر  بينيا،كتنسيقو 

 .(2014، المجنة األكلمبية الفمسطينية خاصة: اصدار )منشكرات
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  الىظزيإلاطار  الثاويالفصـــل 

 زي ــــــــــــالىظار ــــــــــــإلاط
 :وأهماطهاالليادة إلاداريت  :املبدث ألاول 

  ملدمت1.1

 أهماط الليادة إلاداريت1.1.1.1 يتمفهوم الليادة إلادار 1.1.1

الوظائف ألاساسيت للليادة 1.1.1.1

 إلاداريت 

 خالصت 

  مصادر كوة اللائد1.1.1.1
 

 :ألاداء :املبدث الثاوي
 مددداث ألاداء1.1.1 ملدمت 1.1.1

 العوامل ألاساسيت لألداء إلاًجابي1.1.1 مفهوم ألاداء1.1.1

 ء جلييم ألادا1.1.1 أهواع ألاداء1.1.1

 خالصت   معاًير الاداء1.1.1
 

 :الفلسطيييتالاجداداث الزياضيت  :املبدث الثالث
 عىاصز هجاح الاجداداث1.1.1 ملدمت 1.1

 حعداد الاجداداث1.1.1 حعزيف الاجداداث الزياضيت الفلسطيييت1.1.1

 خالصت  أهميت الاجداداث الزياضيت 1.1.1

  أهداف الاجداداث1.1.1
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 المبحث األول
 وأنماطيا قيادة اإلداريةال

 :مقدمة 1 .2
 ،يا تمثؿ قمب العممية اإلداريةبؿ إن   ،مف محاكر اإلدارة الحديثة ىامان  تشكؿ القيادة محكران 

يعمؿ  فالقائد اإلدارم الناجح ىك الذم ،في نجاح المؤسسات كتقدميا ىامان  دكران  أن يا تمعبكما 
كدفعيـ مف  فييـ،كالتأثير  ،مكانياتيـ كقدراتيـظيؼ إكتك  ،عمى استغبلؿ الطاقات الكامنة لمعامميف
 .مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة ؛خبلؿ استخداـ كسائؿ كأساليب تحفيزية

 بالحكمة،إف نجاح رسـ الخطط كتنفيذىا ال يمكف أف يتـ إال مف خبلؿ قيادات إدارية تتسـ 
 .كتعمؿ عمى متابعة ىذه الخطط كتنفيذىا بشكؿ دقيؽ

 ،الدراسة إلى التطرؽ إلى بعض أدبيات الدراسة ذات العبلقة بمكضكع البحثكتيدؼ ىذه 
 القيادية،كما كنتعرؼ مف خبلليا عمى النظريات  ،اإلداريةبالتعرؼ عمى مفيكـ القيادة  بدءان 

كتكمف أىمية ىذا الفصؿ في تزكيد الباحث بمختمؼ المفاىيـ كالمبادئ األساسية  ،كأنماط القيادة
 .كتفسير النتائج الدراسة،كالمساعدة في بناء أداة  ،ع الدراسةالمرتبطة بمكضك 

 :مفيوم القيادة اإلدارية 1 .1 .2

و في القيادة يستمد القائد قكتو مف ككف أن   ،يختمؼ تعريؼ القيادة اإلدارية عف القيادة 
  اإلدارم  القائد بينما في القيادة اإلدارية فإف   ،كخبراتو المختمفة كمياراتو، الشخصية،سماتو 
 .أكالن  (سمطة المنصب)كسمطتو مف السمطة الرسمية  قكتو،يستمد 

خاص في مكضكع القيادة اإلدارية يعتبر مف أكثر المكضكعات التي حظيت باىتماـ  ف  إ 
فكؿ شخص عرفيا حسب كجية نظره  اإلدارية،كليذا تعددت تعريفات القيادة  اإلدارم، الفكر
 .كحسب مجاؿ تخصصو ،ليا

  :القيادة اإلداريةتعريف 

يا " عممية تكجييية كتأثيرية عمى عمى أن   (NORTHOUSE)يعرفيا نكرتياكس 
 (.416 :2005 ،بمكط) " النشاطات كالمياـ التي تطمب مف أعضاء مجمكعات العمؿ

كتنشيط  اإلنتاجية،يا " النشاط اإلدارم لتنظيـ كما يعرفيا ركبرت بميؾ كجيف مكتف عمى أن  
 (.252 :2006 ،الصيرفي) "كرفع الركح المعنكية كالرضا المشاكؿ،االبتكار لحؿ 
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كبيف التأثير  الرسمية،السمطة  يا " تجمع بيف استخداـبأن   (25 :2007) عنيا عبكمر كعب  
 كاستمالتيـ لمتعاكف لتحقيؽ اليدؼ ". اآلخريفسمكؾ  ىعم

في مجيكد  ـ لمعمؿ معان كتنشيطي األفراد،التأثير في  يا "بأن   Cecler‚ Hudsonكيعرفيا  
 (.98 :2008 ،كنعاف)لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ اإلدارم "  ؛مشترؾ

يمارسو القائد اإلدارم في مجاؿ  " النشاط الذميابأن   (18 :2010)كيعرفيا السكارنة  
صدار تخاذا صدار ،القرارات كا  باستخداـ السمطة  ،اآلخريف ىاألكامر كاإلشراؼ اإلدارم عم كا 

 كاالستمالة بقصد تحقيؽ ىدؼ معيف ". التأثير،طريؽ كعف  ،الرسمية

 ."" محصمة تفاعبلت بيف فرد كجماعةيا بأن   (140 :2010)كيعرفيا رضا 

يا تتشكؿ في ن  إحيث  ،األبعادبلثية ظاىرة مركبة ث   " يابأن   (31 :2012) نجـ كيضيؼ 
 .  " المكقؼ –المرؤكسيف  –عممياتيا كتأثيراتيا مف: القائد 

القيادة اإلدارية ىي " فف التأثير في  أف   (333 :2011)كعزاـ  ،الرحاحمة كيرل 
خبلصإلنجاز المياـ المحددة ليـ بكؿ حماس  ؛المرؤكسيف حث كحفز  ىي القدرة عمكى ،كا 
 نجاز ما ترغب القيادة في تحقيقو ". إ ىاألفراد عم

يا نجد أن  كتحميميا  –ذكر السابقة ال –التعاريؼ المعطاة لمقيادة اإلدارية  كمف خبلؿ دراسة
 :كىذه العناصر ىي ،تتفؽ عمى كجكد عناصر أساسية جكىرية كالزمة لمقيادة اإلدارية

  ككسائمو في ذلؾ مرؤكسيو،عممية التأثير التي يمارسيا القائد عمى. 

  كتنشيطيـ. جيكدىـ،كتكحيد  المرؤكسيف،ما تؤدم إليو عممية التأثير ىذه مف تكجيو 

 (.99: 2007 ،كنعاف)ة المراد تحقيقيا ألىداؼ اإلداريا 
 القيادة الرياضية:

القيادة في المجاؿ الرياضي كاحدة مف أىـ العناصر البلزمة لتحقيؽ أم تقدـ أك 
نيضة في المجاؿ الرياضي، كالقائد في المجاؿ الرياضي ىك حجر الزاكية الذم ال 

 (.2: 2006يمكف بدكنو تحقيؽ أم نيضة رياضية )الششتاكم، 
االتحاد الرياضي  رئيس قدرة" يا بأنَّ  اإجرائيً  الرياضية رف الباحث القيادة اإلداريةويع

كتكجيييـ نحك تحقيؽ أىداؼ معينة باستعماؿ التأثير  ،لعامميفاعمى التأثير في  الفمسطيني
 ".أك باستعماؿ السمطة الرسمية عند الضركرة الشخصي،
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 ية:الوظائف األساسية لمقيادة اإلدار  1 .1 .1 .2

اختبلؼ بكتختمؼ ىذه الكظائؼ  ،تتحدد الكظائؼ األساسية لمقيادة في مجمكعة مف المياـ
  :(15-2008:14، )شحادة، كمف أىـ ىذه المياـ ،يعة الجماعةطب

حيث يجب أف يتكفر في القائد قدر مف المعرفة الكاعية التي  :القائد كمصدر لمفكر – 1
 .كقائدىا الركحي جماعتو،تجعمو المصدر المكضكعي ألفراد 

ففي بعض  ،فالقائد في الغالب مصدر لممعرفة كالخبرة في الجماعة :القائد كخبير – 2
 .كاإلداريةكالخبرة الفنية  بالمعرفة،الجماعات تككف القيادة لمف يتميز 

كيحدد  ،حيث يتكلى القائد كضع السياسة العامة لمجماعة :القائد كمبرمج لمسياسة – 3
 .كالتكتيكية ليا جيةاالستراتي األىداؼ

 التنفيذ،كسائؿ ك  ،كأساليب العمؿ الخطط،فالقائد يتكلى كضع  :القائد كمخطط – 4
  .كالبرنامج الزمني

فيك يمثؿ السمكؾ القيادم النمكذجي في العبلقة مع  :القائد كنموذج وقدوة ورمز – 5
 العمؿ،بط كض المسئكلية،كيقدـ المثؿ األعمى كالقدكة لمتعامؿ في تحمؿ  ،المجمكعة
 .كبذؿ الجيد

 ؛الخارجيةفيك يقكـ بتمثيؿ الجماعة في عبلقتيا  :القائد كممثل خارجي لمجماعة – 6
 .لمتعبير عف حاجاتيا كالتزاماتيا مع اآلخريف

فيك  ،القياـ بتنظيـ العبلقات الداخمية لمجماعة :القائد كمؤثر عمى العالقات الداخمية – 7
 .الكسيط بيف أفراد الجماعة

فيك يتميز بقدرتو عمى منح  :القائد كمصدر إلصدار التقويمات االيجابية والسمبية – 8
 .كتكفر عامؿ العدالة الخبرة،الثكاب أك العقاب مف خبلؿ 

كيرعى  ،عضك في المجمكعةلكؿ  اإلنسانيفيقـك بالدكر األبكم  :القائد كراع أبوي – 9
كيساعد في حؿ تمؾ  كمشاكمو، مف خبلؿ التعرؼ عمى أكضاع كؿ فرد ،مصالحيـ
  .المشكبلت
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ت الليادة أهماط على الخعسف ئلى الدزاطت هره هدفذ اضيت الاجحاداث في الظائدة ؤلاداٍز  الٍس

 بين العالكت طبيعت على الخعسف وهرلً ،الاجحاداث هره في ألاداء على والخعسف الفلظطيييت

اضيت الاجحاداث لدي داءوألا  الليادًت ألاهماط  جحدًد ئلى الدزاطت هره هدفذ هما ،الفلظطيييت الٍس

 على( الاجحاد هىع الصفت،،الخبرة طىىاث العلمي، اإلاإهل العمس،) الشخصيت اإلاخغيراث جأزير مدي

 .ألاداء على وأزسه الظائد الليادي للىمط العاملين جلدًساث

 اطدباهت بخصميم الباحث كام الدزاطت أهداف ولخحليم ،الخحليلي الىصفي اإلاىهج الباحث اجبع وكد

ٌ  :كظمين مً ميىهت للدزاطت هأداة  مىشعت فلسة (28) على واشخملذ الليادًت باألهماط مخعلم ألاو

 مخعلم والثاوي (،الترطلي الىمط – الدًملساطي الىمط – ألاوجىكساطي الىمط) :مجاالث زالر على

 ،والخىحيه السكابت ،الخىظيم ،الخخطيط) مجاالث خمع على تمىشع فلسة (35) على واشخمل باألداء

س ب الخطٍى  .(والبطىالث اإلاظابلاث ،والخدٍز

 (30) مً ميىهت اطخطالعيت عيىت على جطبيلها خالٌ مً وزباتها الاطدباهت صدق مً الخحلم وجم

،
ً
 .الدزاطت بياهاث لخحليل (SPSS) اٌ بسهامج باطخخدام الباحث وكام فسدا

 :أهمها مً الىخائج مً عدد ئلى الدزاطت جىصلذ وكد

اضيت الاجحاداث في الظائد الليادي الىمط أن -  وبىشن الدًملساطي الىمط هى الفلظطيييت الٍس

 ( %59.38) وظبي وبىشن الترطلي الىمط ًليه (%74.77) وظبي
ً
 وظبي وبىشن ألاوجىكساطي الىمط وأخيرا

(48.93%) 

 إلاحاوز  اليظبيت ألاوشان حاءث وكد ،(%67.97) لألداء ظبيالي الىشن أن الدزاطت هخائج أظهسث -

لسكابت والخىحيه ا جاله ،(%72.62) وظبي بىشن ألاولى اإلاسجبت علىالخىظيم  حاش ىحى الخالي:ال على ألاداء

 بىشن اإلاظابلاث والبطىالث جاله ،(%70.87) وظبي بىشن الخخطيط ؤلادازي  جاله ،(%71) وظبي بىشن

ب خيراوأ ،(%64.59) وظبي س والخدٍز  .(%61.93) وظبي بىشن   الخطٍى

 الدًملساطي الليادي الىمط بين احصائيت داللت ذاث طسدًت عالكت وحىد الدزاطت هخائج أظهسث -

اضيت الاجحاداث في اإلاظخخدم والترطلي  داللت ذاث عىظيت عالكت ووحىد ،وألاداء الفلظطيييت الٍس

اضيت الاجحاداث في ظخخدماإلا ألاوجىكساطي الليادة همط بين احصائيت  .وألاداء الفلظطيييت الٍس

 بين( α≤ 0.05) مظخىي  عىد احصائيت داللت ذاث فسوق وحىد الدزاطت هخائج أظهسث هما -

ٌ  اإلابحىزين اطخجاباث مخىططاث ت الليادة أهماط حى اضيت الاجحاداث لدي وألاداء ؤلاداٍز  الٍس

 (.الاجحاد هىع ،الصفت ،الخبرة طىىاث ،لميالع اإلاإهل ،العمس) للمخغيراث حعصي  الفلظطيييت

 :أهمها الىخائج مً مجمىعت ئلى الدزاطت خلصذ وكد

 

 

 

 :القائد قوة مصادر 2 .1 .1 .2

 :2010، )العمياف، كالتالي القيادة، لقكة مختمفة مصادر عمى المؤسسات في القادة يعتمد
258-259:) 
 مكقعيا حسب لمكظيفة المخكلة الصبلحيات إلى المستندة القكة كىي :الشرعية القوة – 1

 الكظيفة عمى قانكنية سمطة تمارس األعمى فالكظيفة ،الرسمي التنظيمي الييكؿ في
 .منيا األدنى

 الكجو عمى مياموب قيامو مف الفرد تكقعات مصدرىا القكة ىذه :المكافأة منح قوة-2
 قبؿ مف معنكية أك مادية، بمكافأة عميو سيعكد رئيسو ألكامر امتثالو فأك  ،المطمكب
 .الرئيس

 أف مف الفرد بتكقعات مرتبطة كىي ،الخكؼ كى القكة ىذه أساس :القسرية القوة-3
 لمعقاب سيعرضو رئيسو ألكامر امتثالو عدـ أك كاجباتو، تأدية في قصكره أك تقاعسو،
 .رئيسو قبؿ مف المعنكم أك المادم

 كالسمات الخصاؿ ببعض تابعيو إعجاب نتيجة الفرد عمييا يحصؿ :اإلعجاب قوة-4
 .القائد بيا يتمتع التي الشخصية

 يمتمؾ القائد أف إلى التابعيف إدراؾ عمى القكة ىذه تعتمد :الخبرة عمى المبنية قوةال-5
 .المكظؼ حاجات إحدل إشباع في مفيدة تككف أف يمكف خبرة أك خاصة معرفة

 القادة تمتع نتيجة القكة ىذه تبرز :المعمومات مصادر امتالك عمى المبنية القوة-6
 .المؤسسة كسياسات بالخطط كمعرفتيـ ،المعمكمات مصادر إلى الكصكؿ بصبلحية

 عمى التأثير في القائد مصادر قكة إلى (43 :2011) كالعجرمي المدىكف كيضيؼ
 منيا: أخرل،قكل  اآلخريف
 مكانتيا ليا المؤسسة في خرلأ شخصيات مع القائد عبلقات عمى مبني :العالقات قوة - أ

 .أثرىا كليا

 .القائد شخصية في صفات عمى مبني :الكاريزما قوة  - ب

 ليتمكا العاممكف يحتاجيا الذم القائد لدل كالتخصص الخبرة عمى مبنية :الخبرة قوة  - ت
                                                        .جيد شكؿب أعماليـ
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 :أنماط القيادة 3 .1 .2

فمنيـ مف  ،يففكؿ لو طريقتو الخاصة في تعاممو مع اآلخر  ،يختمؼ القادة في سمككيـ
كمنيـ مف يعمؿ عكس  ،كبأساليب مختمفة ،يعمؿ عمى تكفير بيئة عمؿ مناسبة كمريحة لمعامميف

 .كىذا بدكره يؤثر عمى العمؿ داخؿ المؤسسة التي يتكاجد فييا ،ذلؾ

كالخبرات كالتجارب  أنفسيـ،إلى فمسفة القادة  كال شؾ أف اختبلؼ القادة في ذلؾ يرجع
 .كالبيئة التي يعممكف بيا ،لؾ إلى نكع التابعيف كامكانياتيـ كقدراتيـككذ ،التي يمتمككنيا

 كقت،إف استخداـ النمط القيادم المناسب يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة في أقصر 
نجاز كيصؿ إلى إ ،بؿ إنو يدعـ التحسيف المستمر لؤلداء الفردم كالجماعي ،كبأقؿ تكمفة كجيد

 .األعماؿ بكؿ كفاءة كاقتدار

كتعددت ىذه  ،ر مف الباحثيف كالدارسيف بدراسة أنماط القيادةاىتـ الكثيلذلؾ فقد ك 
 .كتعدد النظريات المفسرة لمقيادة المفكريف،نماط بتعدد األ

 القيادة أنماط تصنيؼ عمى اإلدارة مجاؿ في كالعربية األجنبية المراجع معظـ أجمعت كلقد
 المبحث ىذا في كسنتعرض ،كالترسميو كالديمقراطية األكتكقراطية :ىي أنماط ثبلثة إلى اإلدارية

 كمزاياىا، خصائصيا، حيث مفالسالفة الذكر  الثبلثةنماط لؤللمفيكـ األنماط القيادية ككذلؾ 
 كعيكبيا.

 :النمط األوتوقراطي1.3.1.2

أم خضكع  ؛تعني حكـ الفرد الكاحد (Autocrates) كتكقراطي في األصؿ كممة التينيةاأل
 ،المنظمة ألكامر كآراء كنفكذ كاستبداد كسمطة كبطش شخص كاحد داخؿ المنظمة العامميف في

كىك  ،تكصؿ إلى مركزه العالي بالتدرج طمكحان  كيككف في الغالب القائد األكتكقراطي شخصان 
كىك  ،كيكرس معظـ كقتو لمعمؿ كيؤديو بإخبلص ،كينفذ أعمالو بكفاءة ،يعرؼ كظيفتو جيدان 

 (.64 :2007 ،العمايرة)اتجاىاتو كسمككو استبدادم بشكؿ عاـ   أف  إال   ،حاـز ممتـز

ىذا النمط عدة  ىكقد أطمؽ بعض الباحثيف عم ،قائدىي القيادة التي تتركز حكؿ ال
أك النمط اآلمر أك النمط  ،أك النمط الفردم ،النمط االستبدادم أك المتحكـ :تسميات منيا
كتتحرؾ التفاعبلت  القائد،النفكذ في شخص حيث يتركز  ،أك النمط التسمطي ،الديكتاتكرم

كينفرد بتصميـ السياسات  ،كيحتكر القائد السمطة ،الشخصية داخؿ الجماعة تجاه القائد
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ألكاف اإلثابة  ىكيسيطر عم ،كؿ المياـ كالعبلقاتكما يحدد كيش ،كصنع القرارات كاإلجراءات،
 (.48 :2007 ،مصطفي) كب دائمان كاألص ،فكران كاألغزر  ،أفقان نفسو األكسع  لكير  ،كالعقاب

حيث يككف ذلؾ السمكؾ غير  ،أقؿ لؤلفراد كاىتمامان  ،لممياـ كبيران  ىذا النمط يعطي اىتمامان 
 كييتـ فقط بالعمؿ العاجؿ ،ر سارو غيكما أن   ،كليس ليذا القائد ثقة في اآلخريف ،مناسب

 (.25 :2008 ،الجميمي)

بالرأم، كاتخاذ القرار، كعدـ المراجعة أك التراجع، ىي القيادة التي تتميز بانفراد القائد 
كالعبلقة بيف الرئيس كالمرؤكس مبنية عمى اإلرىاب كالخكؼ، كاتباع التعميمات )قنديؿ، 

2010 :37.) 
 :إجرائيًا بأنو ياألوتوقراطويعرف الباحث النمط 

اغة القرار يتحكـ في صي كالذمالفمسطيني، االتحاد الرياضي  رئيسنمط الذم يتميز بو ال 
 إجرائيان  كيقاس، القرارلرغبتو دكف أف يعطييـ المجاؿ لمتأثير في صنع  كمعاممة المرؤكسيف كفقان 

مف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة المعدة لقياس النمط 
 .األكتكقراطي

 :األوتوقراطيسموكيات النمط  2 .3 .1 .2

 :كذلؾ عمى النحك التالي األكتكقراطية،أشكاؿ مف نمط القيادة  بيف ثبلثة بعض العمماءيميز 

و يحاكؿ المتسمط أك المتحكـ بأن   األكتكقراطييتميز القائد  :التسمطية أو التحكمية –ا 
كيصدر  ،كيحتفظ لنفسو بالقياـ بكؿ صغيرة ككبيرة بمفرده ،تركيز كؿ السمطات في يده

لذلؾ  ،مرؤكسيو ليا إطاعةكيصر عمى  ،فاصيؿأكامره كتعميماتو التي تتناكؿ كافة الت
تكسيع نطاؽ سمطاتو كصبلحياتو كمدىا  بؿ يحاكؿ جيده دائمان  ،فيك ال يفكض سمطاتو

 يسمح إال   أالو يجب كىك يقكـ بكؿ ذلؾ لقناعتو بأن   ،لتككف كؿ األمكر تحت سيطرتو
 ،وكارنالس)الخاصة يو في التصرؼ دكف مكافقتو بقدر يسير مف الحرية لمرؤكس

2010: 145 – 151). 
 :الخيرة أو الصالحة –ب 

يجابية اإلاـ األساليب المرتبطة بالقيادة الخير يحاكؿ استخد ياألكتكقراطالقائد  إف  
كذلؾ لكي  ،خبلؿ العقاب الخفيؼ مف- كأيضان -كالثناء  كالمدح، اإلطراء،مف خبلؿ 

 (.72 :2004 ،حسف)يضمف كالء مرؤكسيو في تنفيذ قراراتو 
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ف ك   ،المتسمط ياألكتكقراطاف يتفؽ في اتجاىاتو مع القائد كالقائد مف ىذا النكع كا 
كسب رضاىـ عف طريؽ  و يدرؾ أف  ألن   ؛و أقؿ قسكة منو في تعاممو مع مرؤكسيو أن  إال  

 :2007كنعاف، )العمؿ  إلنجازبأىمية القرار كفكائده أفضؿ مف تيديدىـ  اإلقناع
160.) 

كفي طريقة  نفسو،يثؽ في  بككنو-كذلؾ – الخير كقراطياألكتيتصؼ القائد ك  
كيتركز اىتمامو عمى تحقيؽ مستكل أداء مرتفع في األجؿ القصير  ،أدائو لمعمؿ

مع  ،كتبدك ميارتو الرئيسية في حمؿ مكظفيو عمى تنفيذ ما يريد ىك أف ينفذه ،كالطكيؿ
المناخ الذم يساعد  فيك يخمؽ بكفاءة كميارة مرؤكسيو،خمؽ استياء ال مبرر لو لدل 

كيرفع مف  ،ظيكر سمكؾ عدكاني ضده إلى أقصى حد ممكفعمى التقميؿ مف احتماؿ 
 .(151 – 145 :2010 ،السكارنة) مستكل كالء المرؤكسيف كطاعتيـ لقيادتو

 :المتعاممة أو المبقة –ج 

يـ اشترككا في الذم يجعؿ المرؤكسيف يعتقدكف أن   ىك:المبؽ  األكتكقراطيالقائد 
 (.72 :2004 ،حسف)و ىك الذم اتخذه بمفرده نع القرار في حيف أن  ص

في  تطرفان  األكتكقراطيالمبقة يبدك أقؿ درجات السمكؾ  األكتكقراطيةنمط القيادة 
مف  كلك بسيطان  قدران  إعطاءمف السمكؾ الديمقراطي مف حيث  ثر اقترابان ككأ استبداديتو،

 ؛أكتكقراطيلمشاركة لدييـ كيبقى ذا طابع ا إحساسالحرية لممرؤكسيف مف خبلؿ تكليد 
 (.163 – 162 :2007 ،كنعاف)القائد يحتفظ بسمطتو في اتخاذ القرار  ألف  

و يتميز  أن  إال   ،أكتكقراطيسمكؾ القائد مف ىذا الطراز سمكؾ  عمى الرغـ مف أف  ك  
 جازإلنكاعتماده عمى اتصاالتو الشخصية معيـ  ،بمباقتو في التعامؿ مع مرؤكسيو

مشاركة  كيعتقد أف   ،كمركنتو في معالجة المشكبلت التي تكاجيو في العمؿ ،العمؿ
كلذلؾ  ،مرؤكسيو لو في أداء ميامو كفي صنع قراراتو كسيمة غير عممية كغير مجدية

 ،يـ يشارككنو دكف أف يشركيـ فعبلن لدل مرؤكسيو بأن   اإلحساسفيك يحاكؿ خمؽ 
 :2010 ،السكارنة)مى ما ينكم اتخاذه مف قرارات كمحاكلتو الحصكؿ عمى مكافقتيـ ع

145 – 151.) 

كيسعى لجمب شعكر كىمي  القرارات،يرفض القائد مشاركة مرؤكسيو في اتخاذ 
كالمجاف التي يعقدىا مع حرصو  كالندكات، المقاءات،بمشاركتيـ في اتخاذ القرارات عبر 

 (.283 – 282 :2011 ،ر كآخركفالنم)عمى اتخاذ جميع القرارات بصكرة فردية 
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كسمككيات القائد في ىذا النمط  األكتكقراطي،أف النمط يرى الباحث كبعد العرض السابؽ 
 :حيث ف( م55: 2005 ،أبك عيدة)يؤثر سمبان عمى أداء العامميف كىذا يتفؽ مع كجية نظر 

 .لمرؤكسيف كبعضيـ بعض مف جية أخرلكا ،البغض بيف القائد كالمرؤكسيف مف جية – 1

 .ارتفاع معدؿ الشكاكل كالتظممات بيف المرؤكسيف – 2

 .شعكر المرؤكسيف باإلحباط – 3

 :أف  حيث أشار إلى  (182-168 :2007) كنعاف تفؽ مع ذلؾكي

في اتخاذ القرارات تستدعي إلماـ القائد بالكثير مف األمكر،  كاالنفرادركزية السمطة م -
ة التي تتصؼ ات الحديثكذلؾ يصعب تحقيقو في الكاقع العممي خاصة في التنظيم

  .في الغالب بالتعقيد
التعميمات المفصمة بدقة يؤدم إلى قتؿ ركح  إصدارعمى  األكتكقراطيالقائد  إصرار -

مما يكلد لدييـ حالة مف االضطراب النفسي الذم يؤثر  ،لدل المرؤكسيف اإلبداع
 .اإلنتاجيةعمى أدائيـ ككفاءتيـ  سمبان 

كىذا يؤدم  ،ة في التنظيـؤ ال يتفؽ مع الشخصيات الكف لقيادماستخداـ ىذا النمط ا إف   -
كعدـ االستفادة منيا بالشكؿ الذم يحقؽ األىداؼ  الكفاءات،بدكره إلى تسرب 

 .المرجكة
نجاز إمبي يترتب عميو دفع المرؤكس إلى التحفيز الس ياألكتكقراطاستخداـ القائد  -

 .العمؿ يجيده فكال يبذؿ أقصى  العقاب،العمؿ بالقدر الذم يجنبو 
يؤدم إلى ظيكر تجمعات غير رسمية بيف المرؤكسيف داخؿ  األكتكقراطيالنمط  إف   -

 .كالتحكـ فييـ تكجيييـ،التنظيـ الرسمي مما يصعب 

 :مثؿ مساكئ،حيث أشار إلى أف ليذا النمط  (260 :2010) العميافذلؾ كيعضد 

 .كبالتالي عدـ الرضا لدييـ لؤلفراد،انخفاض الركح المعنكية  -
 .كلد الكراىية بيف القائد كالتابعيفت -
 عدـ كالء التابعيف لمقائد. إلىتؤدم  -
 لدل المرؤكسيف. اإلبداعقتؿ ركح  -
 ي انعداـ التفاىـ المتبادؿ.الكبالت انعداـ االتصاؿ الصاعد -
يصعب تحقيقو في الكاقع العممي حيث يتطمب أف يككف القائد عمى درجة كبيرة مف  -

 .القياـ بكؿ المياـ المعقدة مف والتي تمكنكالمعرفة  كالكفاءة، الخبرة،
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 :الديمقراطي نمطلا 3 .3 .1. 2

كتحمؿ  القرار،ىك أسمكب تفكيض السمطة لممرؤكسيف كتشجيعيـ لممشاركة في اتخاذ  -
االحتراـ المتبادؿ بيف الفريقيف  ىالعبلقات بيف الرئيس كالمرؤكس عمكتقكـ  ،النتائج

 (.16 :2003 ،عبيدات)

كالمشاركة مما يزيد  المياـ،إشراؾ المرؤكسيف في بعض  ىط الديمقراطي عميعتمد النم -
مف  ان كيككف القائد جزء األعضاء،تتكزع كظائؼ القيادة بيف  ،مف فاعمية كأداء العامميف

أكبر في تصميـ  إسياـأك  رأم،كيككف ألعضاء جماعة العمؿ  ،نسيج فريؽ العمؿ
 أف   الديمقراطي:كيرل القائد  ،نع القراراتكص ،كنظاـ الحكافز كاإلجراءات،السياسات 

كيحتـر  كاالقتناع،كيتيح الفرصة لمرؤكسيو لممشاركة  ،عميو فقط الصكاب ليس حكران 
 (.48 :2007 ،مصطفى)الجميع 

ككضع خطة العمؿ  القرارات،يؤمف القائد الديمقراطي بضركرة المشاركة في اتخاذ 
نجاز األعماؿ دكف الرجكع إليو إليساعدكه في  ؛سمطاتومرؤكسيف بعض كما يخكؿ ال ،كأساليبو

 ،حمزاكم) عمو يسعى لتنمية ثقتيـ في أنفسيـفثقة القائد في مرؤكسيو تج ،في كؿ كبيرة كصغيرة
2008: 72.) 

مما يؤدم  ،كمناقشة مشكبلتيـ الجماعة،يتيح القائد لمرؤكسيو الحرية في ممارسة شئكف ك 
كال تعني القيادة  ،كالكصكؿ إلى األىداؼ المحددة بتكار،كاال المبادأة،في النياية إلى زيادة 

و في أن   إال آخرالديمقراطية المشاركة الكاممة حيث تختمؼ درجات المشاركة مف مكقؼ إلى 
  .(18 :2012 ،أبك النكر)ارات جميع األحكاؿ البد أف يحتفظ القائد بالسمطة النيائية في اتخاذ القر 

المنظمة كيدفع  ،كيؤدم إلى رفع الركح المعنكية لمعامميف التعاكف،ىذا النمط يبعث ركح 
فالنمط الديمقراطي يقكـ عمى أساس المشاركة كتفكيض  ،كالكفاية اإلنتاجأقصى درجة مف  إلى

شب ،ةػػػػػػػػالسمط  بلتيـؿ مشكػػػػػػػػكح ،ؽ التعاكف فيما بينيـػػػػػػػػػكخم ،ات العامميفػػػػػػػػحاج اعػػػػػػػكا 
 (.110 :2013 ،الكيشي)

  :ويعرف الباحث النمط الديمقراطي اجرائيًا بأنو

 المرؤكسيف،بإشباع حاجات  االتحاد الرياضي الفمسطيني رئيس النمط الذم يقكـ بو 
شراكيـ مف خبلؿ استجابات أفراد عينة الدراسة  إجرائيان كيقاس  ،في تحقيؽ أىداؼ االتحاد كا 

 .ط الديمقراطيعمى فقرات أداة الدراسة المعدة لقياس النم
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 :سموكيات النمط القيادي الديمقراطي 3.1 .3 .1 .2

، ىي المشاركة،ىناؾ خمسة نماذج مف سمككيات القائد الديمقراطي إزاء تطبيؽ مبدأ 
 (:220-219: 2009كنعاف، )

لمشاركتو في  لممرؤكسيف،مف الحرية  بسيطان  نمكذج القائد الديمقراطي الذم يتيح قدران  –ا 
كطمبو منيـ  ،ؤكسيومف خبلؿ كضعو لممشكمة التي تكاجيو أماـ مر ، صنع القرار

التي  كاقتراحاتيـ مرؤكسيو كىك بذلؾ يقدر آراء ،يجاد الحؿ المناسب لياإمشاركتيـ في 
و الحؿ ثـ يبادركا في النياية في اختيار الحؿ الذم يرل أن   ،قد تضع حمكال لممشكمة

 .المنشكد

كيطمب مف مرؤكسيو اتخاذ القرار  معينة، ذم يضع حدكدان نمكذج القائد الديمقراطي ال –ب 
فيك ىنا يفكض مرؤكسيو باتخاذ قرار في أمر ما بعدما يحدد  ،ضمف ىذه الحدكد

 .إطارىاكيرسـ الحدكد التي يمكف اتخاذ القرار في  المشكمة،

 ،تونمكذج القائد الديمقراطي الذم يتيح لمرؤكسيو فرصة محددة لمشاركتو في صنع قرارا –ج 
 إشراؾظركؼ اتخاذ القرار ال تساعد عمى  كيككف ذلؾ في الغالب عندما يرل القائد أف  

 .اإلمكافلدييـ بقدر  و ييتـ بأف يككف القرار مقبكالن لكن   ،المرؤكسيف في صنع القرار

نمكذج القائد الديمقراطي الذم يتيح لمرؤكسيو فرصة أكبر لممشاركة في صنع القرارات  –د 
ثـ يناقش مع مرؤكسيو أفضؿ  القرار،كيتـ ذلؾ في الغالب عندما يتخذ  ،يففي مكقع مع
 .الطرؽ لتنفيذه

نمكذج القائد الديمقراطي الذم يتيح لمرؤكسيو المشاركة في صنع القرار بأف يترؾ ليـ  –ق 
  .و بدكره سيقبمو إذا كافقكا عميون  أك  ،الذم يكافقكف عميو أمر اتخاذ القرار
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 ج

 :القيادة الديمقراطيةمزايا  2 .3 .3 .1 .2

كمنيا ما ذكره النمر كآخركف  المزايا،يجمع الكثير مف الباحثيف أف ليذا النمط الكثير مف 
 ،كيساىـ في خمؽ الثقة في نفكسيـ ،يساىـ في رفع معنكيات المرؤكسيف( في أنو 2011:384)

كليس قرار  األفراد،ىك قرار  القرار إذ يجعؿ الفرد يشعر بأف   ،اإلنتاجكزيادة التعاكف كمضاعفة 
 .ـيتنفيذه التنفيذ السم ىفيعممكف عم ،القائد كحده

 الديمقراطية:مساوئ القيادة  3 .3 .3 .1 .2

كقد ذكرىا  كالمساكئ،عمى الرغـ مف مزايا ىذا النمط إال أنو ال يخمك مف بعض العيكب 
 كمنيا: (58: 2005)أبك عيدة 

حيث تعتبر المشاركة في  ،سيف في صنع القرارجميع المرؤك  إشراؾصعكبة زيادة  – 1
 .كقد تفقده الدكر القيادم القائد،بعض الحاالت عبلمة مف عبلمات ضعؼ 

أكقات  في-اصةن خ –لتنظيـ مما ال يتيسر لمقائد كا كالجيد، الكقت،مف  تستمـز كثيران  – 2
 .كالماؿلمجيد  كمكمفان  معقدان، أمران يترتب عميو أف يصبح القرار  ذماألزمات ال

و قد يترتب عمى ىذا النمط بعض أن   :كمنيا المآخذ،بعض  (40 :2009)قد ذكر مغارم ك 
كصعكبة  ،كتأخرىـ في األداء ،عدـ االنضباط في العمؿ بيف المرؤكسيف :الظكاىر السمبية مثؿ

 .في بعض الحاالت اإلنتاجكانخفاض كمية  ،اتخاذ قرارات سريعة في المكاقؼ السريعة

حيث يقـك ىذا  ،أف النمط الديمقراطي ىك النمط األفضؿ في اإلدارة الحديثة ويرى الباحث
حداث نكع مف التكازف بيف كا   العمؿ،كالمشاركة في  كالتفكيض، نسانية،اإلالنمط عمى العبلقات 

 .كأنو يؤثر إيجابان عمى األداء ،السمطة كالمسئكلية

 :النمط الترسمي 4 .3 .1 .2

عطائيـ يف،المكظفىك نمط التركيز عمى  كامؿ الصبلحيات التخاذ القرار كتحمؿ  كا 
 (.16 :2003 ،عبيدات)سياسة الباب المفتكح في االتصاالت مع المرؤكسيف  تباعكا ،مسئكلياتو

مدل نجاح ىذا األسمكب في التطبيؽ العممي يرتبط بظركؼ  بعض الباحثيف أف  يرل ك 
يمكف  األسمكبمثؿ ىذا  أف   (أكريس)كفي ىذا المجاؿ يرل  ،كمكاقؼ معينة قد تستدعي تطبيقو

كتكفر لدل القائد الذم يتبعو  ،أف يؤدم إلى نتائج حسنة إذا كانت الظركؼ مبلئمة لتطبيقو
 .(253: 2008كنعاف،)الميارة كالقدرة عمى تطبيقو 
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عمى النقيض مف القيادة التسمطية مف خبلؿ منح كؿ مرؤكس كامؿ الحرية في  ذا النمطىك 
 ،القحطاني)مع التكسع في تفكيض السمطات  ،عمؿ بالطريقة التي تحمك لوالتصرؼ كأداء ال

2008: 80 – 81.)  

كيمنح  ،فيك يستخدـ الحد األدنى مف سمطتو ،مطمؽ العناف ،كتعني القائد السائب
كال  ،فيك ال يتدخؿ في ذلؾ كاألنشطة،المرؤكسيف درجة عالية مف االستقبللية في تحديد المياـ 

 كقد ينفرط عقد الجماعة تبعان  ،كعندما تحتاجو الجماعة فبل تجده ،مع الجماعة يتكاجد كثيران 
 (.122 :2009 ،أبك النصر)لذلؾ 

تتمثؿ في اتجاه  األخرل،تتصؼ القيادة الحرة بخصائص تميزىا عف غيرىا مف األنماط ك 
صدار نشاطاتيـ،أكبر قدر مف الحرية لمرؤكسيو لممارسة  إلعطاءالقائد   ازإلنجالقرار  كا 
سياسة الباب المفتكح في  تباعوكا ،كتفكيضو السمطة لمرؤكسيو عمى أكسع نطاؽ ،العمؿ

 (.27 :2008 ،الجميمي)االتصاالت 
 جرائيًا بأنو:ويعرف الباحث النمط الترسمي إ

بحيث  ،الفمسطيني كيغيب فيو نفسو تمامان الرياضي االتحاد  النمط الذم يمارسو رئيس 
مف خبلؿ استجابات أفراد  إجرائيان كيقاس  ،كال يتدخؿ فييـ ف،لممرؤكسييعطي كؿ صبلحياتو 

 .عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة المعدة لقياس النمط الترسمى

 :خصائص نمط القيادة الترسمي 1 .4 .3 .1 .2

مف  كلعؿ   ،الترسميالخصائص المميزة لمنمط  فت عكشفت الكثير مف األبحاث كالدراسا
 :(262: 2005، )العمياف، أىميا

أسمكب الحرية في  يرل أف   ترسميفالقائد ال ،فتكح في االتصاالتاتباع سياسة الباب الم - 
بينو كبيف مرؤكسيو في االتجاه  االتصاؿ إذا سيؿ سبؿ إال   اإلدارة لف يككف مجديان 

 .الصاعد خاصة

صدار ـ،نشاطاتيلممارسة  ؛لمرؤكسيواتجاه القائد إلى إعطاء أكبر قدر مف الحرية  -  كا 
 .العمؿ إلنجازالتي يركنيا مبلئمة  اإلجراءات تباعكا القرارات،

كميمو إلى إسناد الكاجبات  ،اتجاه القائد إلى تفكيض السمطة لمرؤكسيو عمى أكسع نطاؽ -
و يعطي ألن   ؛نطاؽفتفكيض السمطة يتـ عمى أكسع  ،إلييـ بطريقة عامة كغير محددة
 .تقبللية في ممارسة أعماليـمرؤكسيو المزيد مف الحرية كاالس
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 :مزايا نمط القيادة الترسمي 4.2 .3 .1 .2

المكاقؼ يمكف أف يككف في بعض  ما فيو مف عيكب رغـ- ىذا النمط أف ويرى الباحث
نذكر  (85 :2004)كما يذكرىا الشريؼ  كمف بيف ىذه المزايا ،عديدةكأف لو مزايا  ،كمجديان  فعاالن 
 :يمي ما

كتكفرت الميارة لدل  مبلئمة،نمط إلى نتائج حسنة إذا كانت الظركؼ قد يؤدم ىذا ال -  
 المستقؿ،كالمساىمة بالفكر  التقدـ،حيث يؤدم إلى تشجيع األفراد عمى  ،القائد لتطبيقو

 ،كالحصكؿ عمى الخبرة عف طريؽ االستقبللية في العمؿ ،الشخصي اإلبداعكتحقيؽ 
 .مثقة يتجاكب ىؤالء المرؤكسيفل لى المرؤكسيف األكفاء كنتيجةكيتـ التفكيض إ

قد ينجح ىذا النمط القيادم عندما يتعامؿ القائد مع أفراد ذكم مستكيات عقمية كعممية  -
 .اؿ في مؤسسات الدراسات كاألبحاثعالية كما ىك الح

األخذ بيذا النمط قد يؤدم إلى نتائج جيدة إذا  ف  إ (34 :2008)العتيبي  ؤكد ذلؾكي
كالتميز  االبتكار،حيث يشجع ذلؾ عمى  ،كالميارات القيادية لدل القائد اسبة،المنتحققت الظركؼ 

كما يعتمد نجاح ىذا النمط عمى مستكل األفراد الذيف يتعامؿ  ،عمى الخبرة كالحصكؿ، الشخصي
 كالعممية العالية. العقمية،معيـ القائد مف ذكم المستكيات 

 :النمط الترسميمساوئ  3 .4 .3 .1 .2

 ( إلى بعض مساكئ النمط الترسمي كمنيا:14: 2006) أشار ربيع

 .تدني درجة اإلنتاج إلى أقؿ مستكل ليا في أم نمط أخر – 1

 .عدـ تكفر حماسة كبيرة لمعمؿ – 2

 .في تعبئة طاقة أفراد الجماعة اإلخفاؽ – 3

 .تيرب أعضاء الجماعة عف تحمؿ أم مسئكليات إضافية – 4

 .الجماعةـ بو اث األعضاء لما تقك عدـ اكتر  – 5
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 :ىناؾ مآخذ أخرل كىي أف  -أيضان  – (27 :2012) النكركأضاؼ أبك 

قد يؤدم إلى  القرارات إصداركفي  العمؿ،أداء  العناف لممرؤكسيف في إطبلؽ – 1
 .الفكضى

ثية مف الممكف أف تعطؿ سير التفكيض الزائد عف الحد قد يؤدم إلى نتائج كار  – 2
 .العمؿ

المجمكعات العاممة تفتقر إلى  فإف   القائد،ـ التدخؿ مف قبؿ في ظؿ أسمكب عد – 3
 ،قيادتيامع زيادة حدة الركح الفردية مما يجعؿ مف الصعب  ،الضبط كالتنظيـ

  .كتكجيييا نحك األىداؼ المطمكبة

مما يجعميـ ، رؤكسكف االعتماد عمى أنفسيـ فيياىناؾ مكاقؼ ال يستطيع الم – 4
 كالفشؿ. ،ؤدم بدكره لشعكرىـ بالتقصيرالذم سيعاجزيف عف التصرؼ 

 

  (1جدول )
 أبرز االختالفات بين األنماط القيادية الثالث

 النمط الترسمي النمط الديمقراطي النمط األوتوقراطي أبرز االختالفات الرقم

 اتخاذ القرارات -1
كال يعطي أم  القرارات،يتخذ 

نكع مف حرية التصرؼ 
 لممرؤكسيف

ف يشارككف المرؤكسك 
لقائد في عممية اتخاذ ا

 القرارات 

ف يتخذكف جميع المرؤكسك 
القرارات كاستفادة 

 المرؤكسيف مف القائد معمقة 

استعماؿ  -2
 السمطة

يستعمؿ القكة في حفظ 
 يعتمد عمى الرقابة الذاتية  يعتمد عمى اإلقناع النشاط

المجمكعة ككؿ مركز  القائد ىك مركز النشاط مركزية النشاط -3
 ائد كالمرؤكسيفلنشاط الق

ف ىـ مركز المرؤكسك 
 النشاط

تفاعؿ ايجابي بناء بيف  القائد ينعزؿ عف المجمكعة التفاعؿ -4
 القائد كالمرؤكسيف

يصعب تميز القائد كال دكر 
 لو

كال  ،لمقائد الدكر الكامؿ الدكر -5
 ظيكر لدكر المرؤكسيف

ىنالؾ مشاركة بيف القائد 
 كالمرؤكسيف

 دكر ضيؽ كمحصكر لمقادة
 كالمرؤكسيف معظـ الدكر

اتكالية المرؤكسيف كشعكرىـ  النتيجة النفسية -6
 بالضعؼ

درجات جيدة مف الكالء 
 الضياع كالفردية بسبب المشاركة

 (.200 :2009 ،األسطؿ)
 ج



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  }26  {ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :خالصة

ربما يككف  الديمقراطي النمط أف   ،الثبلثة لؤلنماط السابؽ العرض خبلؿ كمف الباحث يرل
 فئة مع تتعامؿ االتحاد قيادة ألف   ؛الفمسطينية الرياضية االتحادات في داـلبلستخ األنسب ىك

 مياـ بعض في يشركيـ أف يستطيع كبالتالي ،عالية كمينية،  رياضية بركح تتمتع متعممة
،  األداء رفع عمى كتعمؿ،  العمؿ تخدـ بحيث ،مقننة بصكرة صبلحياتو بعض كتفكيض ،اإلدارة
 يككف كىذا، كالتعاكف الثقة مف جك يسكده الديمقراطي النمط أف   كما ،ةالمنشكد األىداؼ كتحقيؽ
 اإليجابيات مف بشيء تتمتع األخرل األنماط أف   مف يمنع ال ىذا أف   إال   ،االتحاد لسير ضركريان 

لكف  ،الترسمي النمط في كما التميز أك،  األكتكقراطي النمط في كما اإلنجاز سرعة : مثؿ، 
،  (الديمقراطي النمط) بينيما األكسط النمط تجعؿ كثيرة بسمبيات محفكفة األنماط تمؾ إيجابيات

 .األفضؿ ىك
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 المبحث الثاني
 األداء 2 . 2

 :مقدمة 1 .2 .2
في  إذ يعتبر مف المفاىيـ اليامة في الدراسات اإلدارية ،بالغ ىتماـباحظي مكضكع األداء 

مف خبلؿ  االتحادات،مستكل التقدـ الحاصؿ في  خر عفآكيعبر بشكؿ أك ب ،الجانب الرياضي
نجازات المطمكبة باستخداـ كاإل المياـ،لتحقيؽ  ؛الـزمف جيد  تحاداتما تبذلو قيادة ىذه اال
 .كسائؿ كأساليب متعددة

كال يمكف أف يرتقي األداء إلى المستكل المطمكب إال إذا تكفرت قيادة كاعية مدركة لدكرىا 
بيف القادة  عمى تضافر الجيكد كتعمؿ ،كتؤثر فييـ اآلخريف،امؿ مع كتتقف فف التع الحقيقي،

 .بيئة مناسبةل ان كتكفير  ان كانسجام ان كذلؾ يتطمب تناغم ،كالعامميف عمى حد سكاء

 أكانت سكاءن  المجاؿ ىذا في كاألبحاث الدراسات لتعدد تبعان  األداء تعريفات تعددت كلقد
 خبلؿ مف ،األداء ىعم الضكء تسميط المبحث ىذا ناكؿكسيت ،ميدانية دراسات أك نظرية، دراسات
 تقكيـك  ،فيو المؤثرة كالعكامؿ كمحدداتو، كأىدافو، كأنكاعو، ،كأىميتو األداء مفيكـ ىعم التعرؼ
 .األداء
 :األداء مفيوم. 2 .2 .2

 :األداء في المغة

 االسـك  ،كيقاؿ أدل الشيء أكصمو أدل،مصدر الفعؿ  :واألداء بأن   يعرؼ ابف منظكر
 (.26: 2005،ابف منظكر)كأدل الشيء قاـ بو  ،األداء يعني أدل األمانة

 معيف لشيء الشكؿ كمية إعطاء تعني التي   Performare البلتينية المفظة يقابؿ لغة األداء
(Fernande‚ 2000‚ p40.) 

 :ا في االصطالحأمَّ 

تعمؽ  يد الذم يبذلو سكاءن و " أداء الفرد يقرف بالجبأن   (132 :2007) كآخركف غربييعرفو 
 نجاز المياـ المطمكبة.إأك  التنافسية،أك القدرة  الربحية،أك  باإلنتاجية،
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المكارد بكفاءة  ستخداـبانجاز األىداؼ التنظيمية إو "أن   ىإل (44 :2008)كيشير عايش 
نجاز إؽ في ا الفعالية فتتعمأم   ،كتعني الكفاءة تعظيـ النتائج باستخداـ أقؿ المكارد ،كفاعمية

 األىداؼ المرغكبة.

كيتأثر ىذا األداء بمقدار  ،و " الناتج الفعمي لمجيكد المبذكلة مف قبؿ الفردكيعرفو النمر بأن  
مكاناتو لطاقتو،استغبلؿ الفرد   الرغبة لدل الفرد في تأدية العمؿبمقدار  نفسو الكقت كفي ،كا 

 (.81 :2008 ،الفايدم)

انعكاس لكيفية استخداـ المؤسسة لممكارد المادية  :وأن  كما يمكف أف يعرؼ األداء عمى 
 (.11 :2008 ،الشيخ)كالبشرية كاستغبلليا بالصكرة التي تجعميا قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا 

كىك ما يقكـ بو الفرد استجابة  ،تحقيؽ نتيجة ى" سمكؾ ييدؼ إل بأن و-أيضان  –كيعرؼ 
 .(301: 2008 ،ماىر) اآلخركفعميو  أك فرضيا بذاتو،سكاء قاـ بيا  ،لميمة معينة

 ؛سمكؾ كالنتائجال حيث العامميف مفو " تحميؿ أداء بأن   األداء (49 :2009)كعرؼ عبيد 
 أىداؼ المنظمة ". لتحقيؽ ؛الضعؼكالتخمص مف نقاط  القكة،لتعزيز نقاط 

أصؿ مصطمح األداء التيني  أف   (300 :2011) كآخركفالنمر  كيذكر
(Performance) أم (To perform‚أم تأ )نجاز نشاطإأك  ،أك القياـ بميمة ،دية عمؿ. 

كىك  ،كاجبات كمسئكليات يجب تحقيقيا ىينطكم عم"و بأن   ( لؤلداءBovelols)كيشير 
كانت طبيعة ىذا  ان بعممو أي  انعكاس لمدل نجاح الفرد أك فشمو في تحقيؽ األىداؼ المتعمقة 

 (.41 :2012 ،نعيـ" )العمؿ

 :عدة تعريفات لؤلداء كما يمي (2006) انعكيمخص الم

جيد ييدؼ إلى تحكيؿ المدخبلت الخاصة بالتنظيـ إلى عدد مف المخرجات  – 1
 (.منتجات ذات مكاصفات محددة بأقؿ تكمفة ممكنة)

ـ   الكظيفة،جيد يسعى إلى تحقيؽ أىداؼ  – 2  .أىداؼ المنظمة ككؿ كمف ث

كتكافؽ بيف القكل الداخمية لمفرد كالقكل  تفاعؿ،سمكؾ كظيفي ىادؼ يظير نتيجة  – 3
 .الخارجية المحيطة بو

 .سمكؾ ييدؼ إلى تحقيؽ نتيجة – 4

 .استجابة تتككف مف أفعاؿ كردكد أفعاؿ – 5
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 العمؿكمناخ  ،الدافعية الفردية :محصمة تفاعؿ بيف ثبلثة محددات رئيسية ىي – 6
 .كالقدرة عمى انجاز العمؿ كبيئتو،

 كاستعداداتو، الفرد،كميارات  قدرات، تتضمف: داخمية،عكامؿ يرتبط األداء ب – 7
 .كرضاه الكظيفي العمؿ،كاتجاىاتو نحك 

 كالرؤساء،كالعبلقة بالزمبلء  العمؿ،مناخ  تتضمف:يرتبط األداء بعكامؿ خارجية  – 8
 .كمدل مبلءمة مكاف العمؿ كمستكل ضغكط العمؿ المكتبية،كالتجييزات 

كالكسط الثقافي المحيط  كالبيئية، الكراثية،كبير بالعكامؿ  يرتبط األداء إلى حد – 9
 .التعمـ كالخبرات المكتسبة كنكع، بالفرد

االتحاد الرياضي  يبذلو أعضاءالجيد الذم  " وبأنَّ  إجرائياً  الرياضي ويعرف الباحث األداء
المتاحة  تاإلمكانياباستخداـ كافة  ،نجازات المطمكبةكاإل المياـ،أجؿ تحقيؽ  مفالفمسطيني 

 ." امف عدمي إدارة االتحادنجاح كبالتالي فيك يعكس مدل  كفاعمية،بكفاءة 

 :األداء أنواع. 3 .2 .2

 :المجابو أك المعاكس كاألداء الظرفي، كاألداء المياـ، أداء :كىي أنكاع ثبلثة إلى األداء يصنؼ

 المنظمة في ةجكىري عمميات إنجاز في تسيـ التي السمككيات بو يقصد: المياـ أداء-1
(Schmitt & Ingerick,2001,P.8). 

العمميات  تحكيؿ في مباشر غير بشكؿ تسيـ التي السمككيات كؿ ىك: الظرفي األداء-2
 ،الثقافة مف كؿ تشكيؿ في تسيـ السمككيات كىذه كمعالجتيا،الجكىرية في المنظمة 

 ياتالعمم معالجة فيو تجرم الذم الظرؼ عمى كيعتمد التنظيمي، كالمناخ
(Geher,2004: 123 .)  

 بسمكؾ يتميز حيث السابقيف، النكعيف عف تختمؼ كىي: المجابو أك المعاكس األداء-3
 (.Geher,2004 p 230) العمؿ في سمبي

 مف أنكاع ثبلثة حددت باإلدارة الخاصة القكاميس أف إلى (11 :2009كأشار اليماش )
 :كىي األداء

 ." المكافآت دفع عنده يبدأ الذم العمؿ أداء ستكلم"  بو كيقصد :التعادلي األداء – 1
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 فكرة أك إرشاد، بعبلقة الفعمي األداء مستكل مقارنة عممية"  ىك :التقديرم األداء – 2
 ."كيدؼ محدد أك قياسي، أداء عف سمفان  محددة

 دكف عادةن  المؤىميف العماؿ يحققيا التي اإلنتاج نسبة متكسط"  كىك :القياسي األداء – 3
، في أنفسيـ اؽإرى  المحددة العمؿ بطريقة ممميف يككنكا أف شريطة ،عمؿ نكبة أك يـك

 .عمميـ في االجتياد ىعم الحافز لدييـ يككف كأف ،بيا كمتقيديف

 :األداء معايير. 4 .2 .2

  :يمي فيما األداء معايير أىـ تنحصر  
 فيي العمؿ، أداء مستكل عف تعبر حيث ،المنظمة بأنشطة الجكدة ترتبط :الجودة-1

 ترضي قياسية مستكيات ذات كخدمات سمع، تقديـ في تسيـ أساسية عمؿ استراتيجية
 الضمنية تكقعاتيـ تمبية خبلؿ مف كذلؾ كالخارج، الداخؿ في العمبلء كبير بشكؿ

 مف كرضاىـ المستفيديف احتياجات لتمبية ؛مطمكب أمر الجكدة كتحقيؽ ،كالصريحة
 تقنية عمى تعتمد التي الحديثة المنظمات في الجكدة أىمية كتزداد ،الخدمات
 نتيجة الرضا مف عالية درجة عمى المخرجات تحكز لكي كاالتصاالت، المعمكمات

 .عالية بجكدة المنظمة كظائؼ معظـ بتنفيذ التقنيات قياـ
مكانات قدرات، مع يتفؽ الذمكمقداره  المنجز العمؿ حجـ عف كتعبر :الكمية-2  األفراد كا 

مكاناتيـ قدراتيـ عف يقؿ النفسو  الكقت كفي ،المتكفرة مكاناتاإل ضكء في  ألف ؛كا 
 مستقبمية مشكمة الى يؤدم كقد ،بالتراخي العامميف يصيب مما األداء بطء يعني ذلؾ
 العمؿ حجـ عمى االتفاؽ يفضؿ لذلؾ ،األداء تطكير عمى القدرة عدـ في تتمثؿ

 مف الفرد يكتسبو ما مع ناسبيت بما األداء معدؿ لتحقيؽ كدافع المنجزككمية 
 .كتسييبلت كتدريب، خبرات،

 بعد أنو كما ،ضاع أك فقد إذا تعكيضو يمكف ال ،الحياة في نادر مكرد الكقت :الوقت-3
 قابمةال غير المكارد مف ككنو إلى أىميتو كترجع ،اإلنساف كجكد أبعاد مف أساسي
 شيء كؿ معيار فيك جاح،الن عمى مؤشر الكقت عمى كالسيطرة ،التعكيض أك لمتجديد

 يستند التي المؤشرات أىـ مف الكقت يعد كما ،بأسره كالككف كالدكلة، المجتمع، في
 مع العمؿ إلنجاز ؛المناسب الكقت عمى االتفاؽ يراعى لذلؾ ،العمؿ أداء في إلييا

 :االعتبار بعيف التالية النكاحي أخذ ضركرة

 .نجازهإ المطمكب العمؿ حجـ-أ
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 .العمؿ بإنجاز القائميف العامميف عدد-ب

 .المتكفرة كاالتصاالت المعمكمات تقنيات-ج

 ،زمنيان  متتابع بشكؿ معينة عممية تنفيذ في تتبع تفصيمية خطكات كىي :اإلجراءات -4
 باستخداميا كالمصرح،  بيا المسمكح كاألساليب،  اإلجراءات عمى االتفاؽ يجب لذلؾ

 متكقعة العمؿ نجازإ في المتبعة اتاإلجراء ككف مف فبالرغـ ،األىداؼ لتحقيؽ
 ون  لك ، كتعميمات كنظـ كقكانيف قكاعد كفؽ كالمنشأة المنظمة مستندات في كمدكنة
 العمؿ نجازإ في المتبعة اإلجراءات عمى كالمرؤكسيف الرؤساء بيف االتفاؽ يفضؿ
 حان كاض ذلؾ يككف حتى ،تسميميا أك،  تسمميا أك،  المعامبلت بإنجاز يتعمؽ ما سكاءن 
 قتؿ يعني ال كىذا ،العامميف أحد بغياب األداء يتأثر ال كحتى،  األطراؼ لجميع
 يريد ما عمى كالتفاىـ االتفاؽ كلكف ،العامميف لدل كاإلبداع االبتكار عمميات
 كلضماف ،العمؿ نجازإ في مفضؿ كأسمكب اعتماده قبؿ رئيسو مع تنفيذه المرؤكس

 .مخالفتيا كعدـ،  كالقكانيف،  ميماتكالتع،  كالمكائح،  النظـ مع اتفاقو
 اإلنتاج زيادة في يساىـ حيث ،األداء قياس معايير أىـ مف كيعد :المستفيدين رضا – 5

 رضا كيتكقؼ ،منيا المتكقع الربح معدؿ أك الفائدة كزيادة ،الخدمة أك السمعة عمى
 اجاتالحتي إشباعيا كمدل كمميزاتيا، المقدمة، الخدمة نكعية عمى المستفيديف
 ،لؤلداء النيائية النتيجة ىك المستفيديف رضا أف لنا يتضح ىنا كمف ،منيا المستفيديف
 أك سمعة، تقديـ بغرض األداء كاف سكاء عدمو مف نجاحو لمدل الحقيقي كالمقياس
 (.303 :2011،كآخركف النمر) خدمة

  األداء محددات. 5 .2 .2

دراؾ بالقدرات، تبدأ التي الفرد لجيكد الصافي األثر ىك األداء  كيعني ،المياـ أك الدكر كا 
 :مف كؿ بيف المتداخمة لمعبلقة نتاج وأن   عمى إليو ينظر أف يمكف معيف مكقؼ في األداء أف   ىذا

دراؾ الدكر ك القدرات ك  الجيد  التدعيـ عمى الفرد حصكؿ مف الناتج الجيد كيشير(، المياـ)ا 
 فيي القدرات اأم   ميمتو، ألداء الفرد يبذليا التي كالعقمية، الجسمانية الطاقة إلى( الحكافز)

 زمنية فترة عبر القدرات ىذه كتتقمب تتغير كال الكظيفة، ألداء المستخدمة الشخصية الخصائص
 تكجيو الضركرم مف وأن   الفرد يعتقد الذم االتجاه إلى الميمة أك الدكر، دراؾإ كيشير ،قصيرة
 ميامو، أداء في بأىميتيا الفرد يعتقد الذم كالسمكؾ نشطةاأل كتقكـ خبللو، مف العمؿ في جيكده
 ( 2008 عكاشة،)الدكر  إدراؾ بتعريؼ
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 :يجابياإل لألداء األساسية العوامل. 6 .2 .2

 يجابيإلا األداء عكامؿ أىـ فإف   كعميو ،كطبيعتيا األعماؿ ختبلؼبا كيختمؼ األداء يتنكع
 :، ىي(58: 2003)العساؼ،  كما يشير

 طبيعة :مثؿ بالعمؿ لمقياـ كالبلزمة المينية، المعمكمات بكافة المكظؼ تزكيد مف كدالتأ – ا
 ،الميمة ألداء البلزمة المكاد كجكد مكقعك  ،الميمة نجازإ مكعدك  ،بيا المكمؼ الميمة

 .العمؿ كمقاييس معايير نكعيةك 

 النصح تكجيو كيتـ ،عممو في المجتيد يكافأ حيث ،كالعقاب الثكاب بمبدأ األخذ – ب
 .لممقصر

 أعماؿ، مف بو أنيط بما القياـ العامؿ يستطع لـ بسببيا التي كالمعكقات العكامؿ دراسة – ج
 ،عممو أداء في لنجاحو المناسبة كالقدرات كالميارات، بالمعرفة، المكظؼ تمتع :مثؿ
 .كالمطمكب المناسب الكجو عمى الميمة ألداء المكظؼ استعداد مدلك 

 بمناقشة لممكظفيف بالسماح المشرفيف كقياـ كالمكظفيف، شرفيفالم بيف التفاعؿ – د
 أف   حيث ،كاآلماؿ التكقعات فأبش بينيـ فيما كالتباحث ،كالكظيفية المينية التصكرات

 تحقيقو يأممكف بما الحالية كظائفيـ تتصؿ كيؼ يعممكا أف يريدكف المكظفيف معظـ
 .القادمة السنكات في كعممو

 :اءتقييم األد. 7 .2 .2

يعد تقييـ األداء أحد أىـ األدكات التي تمجأ إلييا المنظمات مف أجؿ مساعدة العامميف 
يصبح كبالتالي  كالضعؼ،نقاط القكة يكشؼ لنا  كىك ،عمى تأدية العديد مف األنشطة بفاعمية

 .كتبلشي نقاط الضعؼ القكة،الذم بدكره يعمؿ عمى تعظيـ نقاط لمترشيد كالتحسيف  كسيمة

قياس مكضكعية لحجـ كمستكل " عممية  بأن واألداء  ( تقييـ87 :2005)يش شاك  يعرؼ
 ." كنكعان  نجازه كمان إنجازه بالمقارنة مع المطمكب إما تـ 

يا مسميات مترادفة غايتيا كم ،داء العامميفأك تقييـ أ الكفاءات،أك تقييـ  األداء،تقييـ 
ك أ سمككية،أك  فنية،أك ميارات  بدنية،ك أ نفسية،بكؿ ما يتعمؽ بو مف صفات  داء الفردتحميؿ أ
 الضعؼ،كتحديد نقاط  ،بيدؼ تحديد نقاط القكة كالعمؿ عمى تعزيزىاكذلؾ بشكؿ دكرم  ،فكرية

 (.102 :2006 ،كالساـل ،صالح)ساسية لتحقيؽ فاعمية المنظمة تيا كضمانة أكالعمؿ عمى معالج
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تحديد مدل كفاءة أداء العامميف  تقييـ األداء عبارة عف " نظاـ يتـ مف خبللو كما أف  
 (.284 :2006 ،ماىر) عماليـأل

 إلنجازهعممية لكضع التقديرات المنتظمة كالمستمرة لمفرد بالنسبة "  بأن و- أيضان  –كيعرؼ 
 (.97 :2006 ،قكم كسممي)في العمؿ كتكقعات تنميتو كتطكيره في المستقبؿ 

نجازه إاجو بالمقارنة مع المطمكب تـ إنتكىك عممية قياس مكضكعية لحجـ كمستكل ما 
كىك مقارنة األداء الفعمي  ،كعمى شكؿ عبلقة نسبية بيف الكضعيف القائـ كالمطمكب ،ككمان  نكعان 

التقكيـ ال يعني  مع مبلحظة أف   القصكر،لمعامؿ باألداء المستيدؼ بقصد التعرؼ عمى أكجو 
بؿ ىك عممية تعرؼ عمى األداء  ،حاكمةو ال يعني االتيامات كالمكما أن   ،التجريح أك التشكيو

ىذا المفيكـ ينطبؽ عمى كافة المستكيات  مع مبلحظة أف   ،الفعمي كمقارنتو باألداء المستيدؼ
 (.97 :2009 ،رمضاف)التنظيمية بما في ذلؾ الرؤساء كالمرؤكسيف 

 :خالصة

كما تـ  ،كمعاييره ،كمحدداتو كأنكاعو، األداء،ىذا المبحث التعرؼ عمى مفيكـ  تناكؿ
 تقييـ األداء.كتـ التطرؽ إلى  اإليجابي،العكامؿ األساسية لؤلداء التعرؼ عمى 

ضركرم عمى  باألداء االىتماـ يرل الباحث أف   ،رضو في ىذا المبحثمف خبلؿ ما تـ عك 
نشطة في االتحادات ؿ الناتج النيائي لمحصمة جميع األيمث وألن  كذلؾ  المستكيات،جميع 

 –كمف ىنا يجب االىتماـ  ،ستقراران دائيـ يعطي االتحادات اأ تميز العامميف في كأف   ،الرياضية
 معالجتيا،كالعمؿ عمى  ،كاستخداـ معايير مناسبة لتحديد جكانب القصكر األداء، بتقييـ-أيضان 

 .اؿداء متميز ككؼء كفع  لمكصكؿ إلى أ تعزيزىا،عمى كالعمؿ  القكة،كتحديد جكانب 
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 رياضية الفمسطينيةاالتحادات ال 3 .2

 :مقدمة 1 .3 .2
لتي تقكـ عمى خدمة القطاع ا ،تعتبر االتحادات الرياضية أحد أىـ المؤسسات الرياضية

لما فيو خير  كاستثمارىا القدراتك  كؿ الطاقاتكتكظيؼ  بو،كاالىتماـ  كرعايتو، الرياضي
 .الحركة الرياضية الفمسطينية

مف حيث  ،ة الفمسطينيةالتحادات الرياضيخصص ىذا المبحث لتسميط الضكء عمى اكسي
 .كعناصر نجاحيا فييا،داء ككاقع األ كتعدادىا، كأىميتيا، تعريفيا،

 :االتحادات الرياضية الفمسطينيةتعريف  2 .3 .2
 عمى تكافؽ التي ،الفمسطيني الشباب كمراكز ،الفمسطينية األندية مف تتككف ىيئة ىي
 ما لعبة في نشاط ليا التي الفمسطينية الرياضية لييئاتكا المختصة اإلدارية لمجية انضماميا

 الفني مستكاىا كرفع المعبة، نشر عمى كالعمؿ ،بينيا النشاط ىذا كتنسيؽ تنظيـ بقصد
 (.2014، المجنة األكلمبية منشكرات)

 :أىمية االتحادات الرياضية الفمسطينية 3 .3 .2
 عاتؽ ىعم تقع ،العميا مستكياتال ىإل بالرياضة الكصكؿ أف   (6 :2009) محمد يذكر
 االتحادات ف  إ إذ ،خاصة بصكرة الرياضية كاالتحادات ،عامة بصكرة الرياضية الييئات
 كذلؾ ،بيا كاالرتقاء ،قاعدتيا كتكسيع ،المعبة نشر عف ىاألكل بالدرجة المسئكلة ىي الرياضية

 التخاذ ،الكافية ياناتكالب المعمكمات جمع ىعم القائـ ،العممي اإلدارم التخطيط خبلؿ مف
 .نجازاتاإل تحقيؽ ىإل تؤدم التي باألىداؼ الخاصة القرارات

 الرياضية،لمحركة  كاإلدارم التنظيمي،تمثؿ االتحادات الرياضية مركز الثقؿ في الييكؿ 
كبيف مؤسسات القاعدة  ،الربط المركزية بيف السمطات الرياضية الرسمية العميا كاألىمية كنقطة

داريان، فنيان،األنشطة الرياضية  إدارةيا المسئكلة عف كألن   ،األندية الرياضيةمتمثمة في   كا 
باإلضافة إلى مياميا عمى الصعيد الدكلي باعتبارىا المدخؿ الذم  ،عمييا كاإلشراؼ، كتكجيييا

 (.6 :2013 ،عبد اهلل)يتـ مف خبللو ممارسة األنشطة الرياضية الدكلية 

 تساىـ ،كرياضية كاجتماعية تربكية أىداؼ ذات حيكية سساتمؤ  الرياضية االتحادات تعد
 كىذا ،كقدراتو اختصاصو حسب ككؿ كالتحكيمية كالتدريبية، اإلدارية، كاتالمم تحقيقيا في
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 المادية، كاالستعدادات اإلمكانات مف مناسب مستكل عمى المنظمات ىذه تككف أف يتطمب
 استخداـ تراعي قيادة يحتاج كمو كىذا ،بشريةال المكارد عف فضبلن  ،كالمعمكماتية كالمالية،

 (.2012 ،األشريفي) الحديثة اإلدارة كأساليب أساسيات،
الرياضية الفمسطينية نابعة مف ككنيا المؤثر الرئيسي  أىمية االتحاداتأف  ويرى الباحث

ت كأف تأثيرىا يتعدل أنيا حمقة كصؿ بيف األندية كالمؤسسا ،في ارتقاء الرياضة الفمسطينية
 .عمى جميع المستكيات ان ف ليا تأثير بؿ إ ،العميا

 :الفمسطينية الرياضية االتحادات أىداف 4 .3 .2
 إال   لعبتو ينشر كال فراغ، مف سياستو يرسـ ال االتحاد أف  إلى  (4 :2001) الترؾ أشار 

 كأىـ ،فيو كالمشتركة المعبة تمارس التي الشباب كمراكز الرياضية، كاألندية الييئات، قكاعد مف
 االحتكاؾك  ،سميمة تدريبية خطة ككضع المعبة، نشر ىك الرياضي االتحاد عاتؽ عمى يقع ما

عداد بالبطكالت، العنايةك  ،الدكلي  كتكفير ،بالبلعبيف كالطبية الصحية العنايةك  ،الناشئيف كا 
 الرياضية. األدكات

، لمبية الفمسطينيةالمجنة األك  منشكرات)، إلى الفمسطينية الرياضية االتحادات تيدؼ
2014): 

 أماكف في الفمسطينية كالناشئة الفمسطيني، الشباب أكساط بيف المعنية المعبة نشر -
 .كاالجتماعي كالخمقي، بمستكاىا العقمي، كاالرتقاء البدنية، لياقتيا لرفع ؛تكاجدىا

 .اليكاية كتشجيع الفني، بمستكاىا كاالرتفاع المعبة، تنظيـ -

 اتحادات أك فنية، لجاف عبر أك ،مباشرة عمييا كاإلشراؼ المختمفة، البطكالت إقامة -
 .فرعية

عدادىا الفمسطينية، المنتخبات تشكيؿ -  كلمبية،األ المستكيات في فمسطيف لتمثيؿ ؛كا 
 .كالعربية كاإلقميمية، كالقارية، ،كالدكلية

 العضكية عمى حافظةكالم كالعربية، كاإلقميمية، كالقارية، الدكلية، لبلتحادات االنتساب -
 .االتحادات ىذه في

 متخصصيف إدارييف إلعداد تدريبية دكرات في المشاركة أك التدريبية الدكرات إقامة -
  .الصحيح الفني بشكمو ةمسئكلي بكؿ العمؿ إدارة ىعم قادريف
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 عربية بمستكيات منيا يقاـ بما لممشاركة إضافةن  بالتدريب، المتعمقة الدكرات إقامة -
 في الفني المستكم تطكير ىعم القادريف المتخصصيف المدربيف إلعداد ؛كدكلية

 .كأنديتيـ اتحاداتيـ

 كالدكلية العربية، بالمستكيات بمثيبلتيا كالمشاركة بالتحكيـ، المتعمقة الدكرات إقامة -
 .االتحادات ىذه في التحكيـل بمستك  رتقاءلبل

 اليكاة، التحادات باإلضافة فيف،محتر  ىيئات تككيف حالة في البلعبيف فئك ش رعاية -
 .االنحراؼ مف الصحيحة اليكاية عمى لممحافظة كذلؾ

 :الرياضية االتحادات نجاح عناصر 5 .3 .2
 نجاح عمى تؤثر التي التنظيمية العمميات عناصر أف   (Christopher ‚ 2006) أشار

 :يمي كما منظمة أم
 كمف ،المنظمة نجاح في ىامان  مساىمان  لعمؿا جكدة تعتبر :التنظيمية الفاعمية :األول العنصر
 .كالتنفيذ االستراتيجية بيف الفجكة سد أجؿ مف يمـز ما كؿ تفعؿ أف-أيضان  – الميـ
 :األداء تحدد التي ىي عكامؿ ثبلثة مف يتككف :الثاني العنصر

 .ايعمي االعتماد مكانيةا  ك  العمميات، كفاءة – 1

 .الخارجية البيئة متغيرات مع المتزامف التكيؼ – 2

 .ناجحة كعبلقات قكية، بشرية مكارد إدارة – 3

 أم كتحدد تمميىي التي  التغيرات كىذه :التنظيمية الظرفية المتغيرات :الثالث العنصر
 .األكقات مف كقت أم في أىمية أكثر التنظيمية التحديات
 .ألداءا محددات عمى يؤثر الذم مباشرال غيرك  المباشر القائد سمكؾ :الرابع العنصر

  :االتحادات الرياضية الفمسطينية تعداد 6.3.2  
االتحادات الرياضية الفمسطينية كالمعتمدة مف قبؿ المجنة األكلمبية الفمسطينية يصؿ 

كاتحادات  الجماعية، لؤللعاب كىي مكزعة ما بيف اتحادات ان رياضي ان اتحاد (28)عددىا إلى 
 .فرديةلؤللعاب ال
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  (2جدول رقم )

 اء االتحادات الرياضية الفمسطينيةيوضح أسم
 الرقم اسم االتحاد الرقم اسم االتحاد

 -1 االتحاد الفمسطيني لكرة القدـ -15 لمجمباز الفمسطيني االتحاد
 -2 لمكرة الطائرة الفمسطيني االتحاد -16 مككنغفكل الفمسطيني االتحاد
 -3 السمة لكرة الفمسطيني االتحاد -17 ندكامتايكك ل الفمسطيني االتحاد
 -4 لكرة اليد الفمسطيني االتحاد -18 لممبارزة الفمسطيني االتحاد
 -5 ةلكرة الطاكل الفمسطيني االتحاد -19 رفع االثقاؿل الفمسطيني االتحاد

 -6 أللعاب القكل الفمسطيني االتحاد -20 مجكدكل الفمسطيني االتحاد
 -7 لمسباحة سطينيالفم االتحاد -21 بناء األجساـل الفمسطيني االتحاد

 -8 لممبلكمة الفمسطيني ادحاالت -22 مسيارات كالدراجات الناريةل الفمسطيني االتحاد
 -9 لمشطرنج الفمسطيني االتحاد -23 لممصارعة الفمسطيني االتحاد
 -10 لمطب الرياضي الفمسطيني االتحاد -24 لمكاراتيو الفمسطيني حادتاال

 -11 مبمياردكل الفمسطيني االتحاد -25 مبردجل الفمسطيني االتحاد
 -12 مكيؾ بككسنجل الفمسطيني االتحاد -26 لعاب القكة كثني الذراعيفأل الفمسطيني االتحاد

 -13 مفركسيةل الفمسطيني االتحاد -27 لمننشاكك الفمسطيني االتحاد
 -14 لمرياضة لمجميع الفمسطيني االتحاد -28 شراعمل الفمسطيني االتحاد

. 2015لسنة  باالستناد إلى بيانات المجنة األكلمبية الفمسطينية الباحث طةبكاس جرد  
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 :خالصة 
الجكىرم الذم تمعبو االتحادات الرياضية  الدكر-ما سبؽ  ضكء-الحظ الباحث في 

ف أم تطكر كا   ،كالمحرؾ األساسي ليا الرياضية، تمثؿ عصب الحركة نياإحيث  ،الفمسطينية
  .ا يتكقؼ عمى أداء ىذه االتحاداتكتقدـ في ىذه الحركة إنم

االتحادات الرياضية ليست مجرد حمقة كصؿ بيف األندية  أف- أيضان -كيضيؼ الباحث 
 كتطكيرىا، لمعبة،بقدر ما أنيا تسعى لتحقيؽ األىداؼ المناطة بيا مف نشر  ،كاإلدارة العميا

 .بيا كاالرتقاء

مسيرة  كأصيبلن في ساسيان أ كنيا جزءان أىمية ىذه االتحادات تنبع مف ك كيضيؼ الباحث أف   
كالتي  كمتطمباتيا،ىذه الحركة  ميا األكثر معرفة بحاجاتمما يجع ،الرياضية الفمسطينيةالحركة 

 .كتكفير المتطمبات الحاجات،ىذه  إشباعتعمؿ بدكرىا عمى 
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  الدراساث السابلت الثالثالفصـــل 

 الدراساث السابلت
 

 راساث الفلسطيييتالد 1 .1

 الدراساث العزبيت  1 .1

 الدراساث ألاجىبيت 1 .1

 الخعليب على الدراساث السابلت والفجوة البدثيت 1 .1
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  :مقدمة
 القيادة،ييدؼ ىذا المبحث إلى استعراض الدراسات السابقة لمباحثيف في مجاؿ أنماط 

ديد مف الباحثيف كالدارسيف ليذيف حيث تعرض الع ،كاألداء لبلستفادة منيا في ىذه الدراسة
أك القطاع  الحككمي،سكاء في القطاع كنجاحيا أم مؤسسة  إدارةالمجاليف كذلؾ ألىميتيما في 

 .أك قطاع المنظمات األىمية الخاص،

كقد  ،دراسة (41)كمف ىنا تـ التركيز عمى أىـ ىذه الدراسات كاألبحاث كالتي بمغ عددىا 
 :ة عمى النحك التاليقسـ الباحث الدراسات السابق

 دراسة، (25)كالدراسات العربية كعددىا  دراسة، (11)الدراسات الفمسطينية كعددىا 
إلى  الحديثرتيب الدراسات السابقة مف تىذا كقد تـ  ،دراسات (5)كعددىا  كالدراسات األجنبية

 .القديـ

 الدراسات الفمسطينية 1 .3
 ( بعنوان: 2013العامودي ) دراسة-1

 كفاءة األداء الوظيفي وعالقتو باألنماط القيادية السائدة لدى القيادات اإلدارية "." مستوى 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

التعرؼ عمى مستكل كفاءة األداء الكظيفي كعبلقتو باألنماط القيادية السائدة لدل  -
القيادات اإلدارية في سمطة الترخيص بغزة، كذلؾ مف خبلؿ دراسة النمط القيادم 

 د كتحميمو كأثره عمى أداء مكظفي سمطة الترخيص.السائ

 ( مكظفان.70كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ككانت عينة الدراسة )
 أىم نتائج الدراسة:

أف  نمط القيادة الديمقراطي ىك السائد في سمطة الترخيص، حيث أظيرت الدراسة  -
العامميف في النمط الديمقراطي  كجكد عبلقة مكجبة ذات داللة احصائية بيف درجات

 كدرجاتيـ في استبانة كفاءة األداء.
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 ( بعنوان:2012دراسة نعيم )-2

 "واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعميم العالي وعالقتيا بمستوى األداء اإلداري".

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

لتربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، التعرؼ عمى كاقع تنمية المكارد البشرية بكزارة ا -
 كعبلقتيا بمستكل األداء اإلدارم.

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتككف مجتمع الدراسة مف رؤساء األقساـ كالمدراء 
 كنكابيـ كالمدراء العامكف كنكابيـ.

 أىم نتائج الدراسة:

 ، كأخيران التنظيـ.التخطيط جاء في المرتبة األكلى، تبله الرقابة كالتكجيو -
 ( بعنوان:2012دراسة أبو الخير )-3

"األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتيا باإلبداع االداري من 
 ".وجية نظرىم

  :ىدفت ىذه الدراسة إلى

التعرؼ إلى عبلقة األنماط القيادية بمستكل االبداع اإلدارم لدل مديرم المدارس  -
 ية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ.الثانك 

استخدـ الباحث ك  .كتككف مجتمع الدراسة مف مديرم المدارس الثانكية الحككمية بمحافظة غزة
 .المنيج الكصفي التحميمي

 أىم نتائج الدراسة:

حصؿ النمط الديمقراطي عمى المرتبة االكلى بدرجة كبيرة جدان، بينما حصؿ النمط  -
انية بدرجة متكسطة، كما جاء النمط األكتكقراطي في المرتبة الترسمي عمى المرتبة الث

 الثالثة بدرجة متكسطة أيضان.

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية حكؿ جميع األنماط تعزل إلى متغيرات المؤىؿ  -
 العممي كسنكات الخبرة.
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 ( بعنوان:2010ناصر ) دراسة-4 

 المنظمات األىمية الفمسطينية من وجية نظر" األنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي في 
 ."العاممين

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

 التعرؼ إلى أنماط القيادة السائدة في المنظمات األىمية الفمسطينية. -

 التعرؼ إلى األداء الكظيفي في ىذه المنظمات. -

(، مطبقة عمى كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، مف خبلؿ أداة بحثية )االستبانة 
 ( مف مديريف، كرؤساء أقساـ.340عينة عشكائية )

 أىم نتائج الدراسة:

إف  النمط القيادم الديمقراطي ىك األكثر استخدامان في المنظمات األىمية الفمسطينية،  -
 يميو النمط القيادم األكتكقراطي، كأخيران النمط القيادم الحر. 

 كاف جيدان. أف  المستكل العاـ لؤلداء الكظيفي -
 ( بعنوان:2010عبد الحق، رفعت ) دراسة-5 

" دور االتحادات الرياضية الفمسطينية في تفعيل مشاركة الفرق بالبطوالت الرياضية من 
 ". وجية نظر المدربين

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

التعرؼ عمى دكر االتحادات الرياضية الفمسطينية في تفعيؿ مشاركة الفرؽ الرياضية  -
 الت الرياضية مف كجية نظر المدربيف.بالبطك 

 ( اتحادان رياضيان تابعة لمجنة األكلمبية.19( مدربان مف )69كتككنت عينة الدراسة مف ) 
 أىم نتائج الدراسة:

أف  دكر االتحادات الرياضية في تفعيؿ مشاركة الفرؽ الرياضية بالبطكالت الرياضية  -
ى مجالي إدارة البطكالت الرياضية مف كجية نظر المدربيف جاء بدرجة كبيرة عم

كتنفيذىا، كمتكسطة عمى مجالي التخطيط كاإلمكانات، كقميمة عمى مجاؿ الحكافز 
 كالمجاؿ الكمي.
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عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل الختبلؼ متغيرات الدراسة )االتحاد،  -
 المؤىؿ العممي، كالخبرة(.

 ( بعنوان:2009الزىري ) دراسة-6

 األداء اإلداري لدى الييئات اإلدارية لألندية الرياضية في محافظات غزة "" تقويم  
 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

التعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فركؽ جكىرية دالة إحصائيا لتقكيـ األداء اإلدارم لدل  -
الييئات اإلدارية لؤلندية الرياضية في محافظات غزة تعزل لكؿ مف متغير المحافظة، 

 اإلدارم، كالمؤىؿ العممي. كالمسمى

 كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
 أىم نتائج الدراسة:

البعد الذم احتؿ المركز األكؿ ىك التكجيو، يميو الرقابة، ثـ التنظيـ، كأخيران اتخاذ  -
 القرار.

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لتقكيـ األداء اإلدارم  -
الييئات اإلدارية لؤلندية الرياضية في محافظات غزة تعزم لمتغير المؤىؿ  لدل

 العممي.
 ( بعنوان:2009األسطل ) دراسة-7

"فاعمية إدارة الوقت وعالقتيا باألنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة  
 من وجية نظرىم".

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

الكقت كعبلقتيا باألنماط القيادية لدل مديرم المدارس  التعرؼ إلى فاعمية إدارة -
 الثانكية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ.

استخدمت ك  .( مديران 124كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس الثانكية كعددىـ )
 الباحثة المنيج الكصفي التحميمي.
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 أىم نتائج الدراسة:

ل مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة درجة درجة ممارسة األنماط القيادية لد -
 ممارسة متكسطة. 

مديرك المدارس الثانكية يمارسكف األنماط الثبلثة بدرجات مختمفة، كلكنيـ يعطكف  -
 أكلكية لمنمط الديمكقراطي، نظرا لما يتميز بو مف خصائص كمميزات.

%(، 51.39) تكقراطياألك %(، تبله 85.52احتؿ النمط الديمقراطي المرتبة األكلى ) -
 (%45.63) كأخيرا الترسمي

 ( بعنوان:2005أبو جبل ) دراسة-8

" أنماط القيادة التربوية السائدة في مدارس التعميم األساسي العميا الحكومية في محافظة غزة 
 وانعكاسيا عمى أداء المعممين ".

 ىدفت الدراسة إلى:

ميـ األساسي العميا الحككمية في محافظة معرفة األنماط القيادية السائدة في مدارس التع -
 غزة كانعكاسيا عمى أداء المعمميف.

 مدل تأثير متغيرات الجنس، كالخدمة، كالمؤىؿ العممي عمى آراء المعمميف. -

 مدل انعكاس النمط القيادم لمدير المدرسة عمى أداء معمميو. -

( %( 50ة قصدية مككنة مف كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كطبؽ دراستو عمى عين
 50( مدرسة، كعينة عشكائية مككنة مف )56مف مديرم المدارس األساسية العميا البالغ عددىا )
 ( معممان كمعممة.854%( مف المعمميف في تمؾ المدارس البالغ عددىـ )

 أىم نتائج الدراسة:

 شيكع النمط الديمقراطي ثـ النمط الترسمي ثـ األكتكقراطي. -

 انعكاسات لمنمط القيادم عمى أداء المعمميف.كجكد  -
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 ( بعنوان:2005أبو عيدة ) دراسة-9

" األنماط القيادية في الجامعات الفمسطينية بمحافظة غزة، وانعكاساتيا عمى تفعيل أداء 
 ". العاممين

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

ية بمحافظة غزة الكشؼ عف األنماط القيادية لدل رؤساء األقساـ بالجامعات الفمسطين -
 كانعكاساتيا عمى تفعيؿ أداء أعضاء ىيئة التدريس.

معرفة تأثير متغيرات )مدة الخدمة، كمكاف العمؿ، كالعمر( عمى تصكر أعضاء ىيئة  -
 التدريس كتقديرىـ إلجاباتيـ.

كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كتككنت عينة الدراسة 
 ( عضك ىيئة تدريس.178مف )

 أىم نتائج الدراسة:

إف  األنماط السائدة في الجامعات الفمسطينية كانت ترتيبان تنازليان كما يمي )الديمقراطي،  -
 الحر، األكتكقراطي(.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تصكر أعضاء ىيئة التدريس بالنسبة لمنمط  -
تأثير لمتغير الخبرة عمى تصكر المبحكثيف الديمقراطي يعزل لمتغير العمر، ككجكد 

 بالنسبة لنمط القيادة.

كجكد انعكاس إيجابي لمنمط القيادم الديمقراطي الذم يمارسو رؤساء األقساـ عمى  -
 تفعيؿ األداء

 :بعنوان (2004)الخطيب  دراسة-10
 ."ت غزةالنمط القيادي السائد لدى المدراء في المنظمات الحكومية الفمسطينية في محافظا"

 :لىىدفت ىذه الدراسة إ
التعرؼ عمى النمط القيادم السائد لدل المدير في المنظمات الحككمية الفمسطينية في 

، باختبلؼ متغيرات الدراسةمحافظات غزة كالتعرؼ عمى درجة االختبلؼ في األنماط القيادية 
تخدـ الباحث المنيج اس، ك كالمدراء المدير،كنكاب  األقساـ،تككف مجتمع الدراسة مف رؤساء ك 

 .الكصفي التحميمي
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  :أىم نتائج الدراسة

 .تفكؽ النمط الديمقراطي -

 .كجكد اختبلؼ ايجابي في بعض الممارسات االدارية لصالح الخبرة العالية -

  :بعنوان (2004)قشطة  دراسة-11
 ." التخطيط االستراتيجي لالتحادات الرياضية الفمسطينية لقطاع البطولة" 

 :ذه الدراسة إلىىدفت ى

التعرؼ عمى دكر التخطيط في تحقيؽ بعض أىداؼ االتحادات الرياضية الفمسطينية  -
    .لقطاع البطكلة بدكلة فمسطيف

عضكان يمثمكف أربعة  (50)كتككنت العينة مف  ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي
 .اتحادات رياضية
  :أىم نتائج الدراسة

كقصكر في السياسات كتكزيع  األىداؼ،كعدـ كضكح  ،كجكد قصكر في التخطيط -
كعدـ كجكد برامج زمنية  ،كفاية اإلمكانات المادية كالبشرية قمةك  ،االختصاصات

  .كاضحة لعمؿ االتحادات الرياضية
 .قصكر في البرامج الدكرية لممدربيف التي تعدىا االتحادات الرياضية الفمسطينية -
 .كالمتميزيف في المعبة عدـ كجكد فرص الكتشاؼ المكىكبيف -
 النيكض بالمستكم الرياضي لمعبة  عدـ كجكد نظاـ لتطكير المسابقات حتى يمكف -
 .عدـ االستعانة بنتائج األبحاث العممية المتعمقة بعممية التدريب الرياضي لمعبة -
عدـ كجكد جياز إدارم خاص باالتحادات الرياضية الفمسطينية يقكـ بدكر كمركز  -

 .ر مستكم المعبةلممعمكمات لتطكي
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 :الدراسات العربية 2 .3
  :بعنوان (2014)ومالكية  ،النيار دراسة-1

األنماط القيادية السائدة لدى مشرفي النشاط الرياضي من وجية نظر العبي الفرق الرياضية "
 ."الجامعات األردنية في

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

ط الرياضي في الجامعات األردنية مف معرفة النمط القيادم السائد مف قبؿ مشرفي النشا -
 .كجية نظر الطمبة المشاركيف في الفرؽ الرياضية المختمفة

جامعات أردنية حككمية  (4) مكزعيف عمىكطالبة،  ( طالبان 93تككنت عينة الدراسة مف )
 استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي.، ك كخاصة

 :أىم نتائج الدراسة

في  (،%60.24)%(، تبله النمط األكتكقراطي  73.09)لمرتبة األكلى احتؿ النمط الديمقراطي ا
 .%(43.4)كأخيران النمط المتساىؿ  الثانية،المرتبة 

 

 بعنوان: (2014حاقة، مقداد ) دراسة-2

دراسة )" أنماط القيادة لدى المدرب وأىميتيا في تفاعل الفريق الرياضي من وجية نظر الالعبين 
 ." (ةموالية ورقميدانية عمى بعض أندية 

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

 كتحميمو. دراسة سمكؾ المدرب الرياضي -
 كتحميميا. دراسة نكعية العبلقة بيف المدرب كالبلعب -

 .العبا (50)كاشتممت العينة عمى  ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي
 :أىم نتائج الدراسة

 الفريؽ الرياضي. حداث التفاعؿ فيإلنمط القيادة الديمقراطي دكر إيجابي في  -
 حداث التفاعؿ.إليس لنمط القيادة التسمطي دكر إيجابي في  -
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 بعنوان: (2013مالكية ) دراسة-3 
األنماط القيادية السائدة لدى إدارات كميات التربية الرياضية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس "

 ."في الجامعات األردنية
 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

دم المتبع مف قبؿ مسؤكلي دائرة حكاـ كرة القدـ األردنية مف كجية نظر معرفة النمط القيا -
 الحكاـ.

 ( حكمان مف الحكاـ المسجميف في كشكؼ االتحاد االردني لكرة القدـ.150كتككنت العينة مف )

 :أىم نتائج الدراسة
ساىؿ %(، تبله النمط المت 76.4النمط القيادم األكثر شيكعان ىك النمط الديمقراطي بنسبة ) -

 %(. 61.8) ياألكتكقراط%(، ثـ  62.4)
 

 بعنوان: (2013الدوسري ) دراسة-4

 .األنماط القيادية وعالقتيا بالرضا الوظيفي في كمية التقنية بالخرج من وجية نظر الموظفين

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

ف كجية نظر التعرؼ عمى األنماط القيادية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي في كمية التقنية بالخرج م -
 المكظفيف.

 ، كتككف مجتمع الدراسة مف مكظفي الكمية التقنية.الكصفياستخدـ الباحث المنيج 
 :أىم نتائج الدراسة

 .ثـ النمط الحر ،يميو التشاركي ،النمط السائد ىك النمط األكتكقراطي -

 بعنوان: (2013محمد )   دراسة-5

 اإلدارية عمى مستوى األندية ة العمميةوفعاليمردود  وانعكاساتيا عمى" القيادة اإلدارية 

 ." الرياضية لكرة القدم الجزائرية

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

معرفة الدكر الذم تمعبو القيادة اإلدارية في نجاح عممية التسيير عمى مستكل األندية الرياضية  -
 لكرة القدـ الجزائرية.
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مف  ان عضك ( 25) ككاف حجـ العينة لمبحث، كما استخدـ االستبياف كأداة ،الباحث المنيج الكصفي اتبع
  .رؤساء فرؽ (4)مدربيف ك (8)أعضاء األندية ك 

 :أىم نتائج الدراسة
األندية  كالسياسات كاستراتيجيات كتفسير كتطبيؽ األىداؼدكر العممية اإلدارية في تجسيد  -

 ـ كقكاعد أنشئياكأحكاالقرارات كنيايتيا مرتبطة ارتباطا كثيقان بمبادئ  كأف تنفيذالرياضية، 
القانكف، بالتالي تطبيؽ عناصر العممية اإلدارية كفؽ معايير عممية مدركسة يرجع باإليجاب 

 عمى نجاح كفعالية العممية اإلدارية.
   

 :بعنوان( 2012) الخوالدة مسمار، عيسى، دراسة-6 
 ".الرباعية كرتلي نظرية تطبيقات: األردنية الرياضية االتحادات رؤساء لدى اإلدارية األنماط"  
 :إلى الدراسة ىذه ىدفت   

 نظرية كفؽ اإلدارية لؤلنماط األردنية الرياضية االتحادات رؤساء ممارسة درجة عمى التعرؼ -
 .الرباعية ليكرت

 األردنية الرياضية االتحادات في اإلدارة مجالس أعضاء مف عضكان ( 70) مف الدراسة عينة كتككنت 
 .الكصفي المنيج الباحثكف كاستخدـ ،العشكائية قةبالطري اختيارىـ تـ 2010 لمعاـ

 :الدراسة نتائج أىم 
 ليكرت نظرية كفؽ اإلدارية لؤلنماط األردنية الرياضية االتحادات رؤساء ممارسة درجة أف   -

 .الخير كاالستبدادم التسمطي، االستبدادم النمطيف عمى جدان  كبيرة كانت الرباعية
 بعنوان: (2011القطان ) دراسة-7

األنماط القيادية الممارسة لمقادة األكاديميين في جامعة الكويت وعالقتيا باألداء المؤسسي "
 ."وسبل تطويره

 .استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

 :أىم نتائج الدراسة
 ثـ الترسمي. ،ياألكتكقراطتبله  ،احتؿ النمط الديمقراطي المرتبة األكلى -
 لجميع األنماط تعزل لسنكات الخبرة.ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية  -
 يجابية بيف النمط الديمقراطي كمستكل األداء المؤسسي.إتكجد عبلقة ارتباطية  -
 كالتسيبي كبيف مستكل األداء المؤسسي. ياألكتكقراطكجكد عبلقة سمبية بيف النمط  -
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 :بعنوان (2010)الخوالدة  دراسة-8

وعالقتيا بالمناخ التنظيمي داخل  األردنية،ة " األنماط اإلدارية لرؤساء االتحادات الرياضي
 .االتحادات الرياضية األردنية "

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

التعرؼ عمى العبلقة بيف النمط اإلدارم الممارس مف قبؿ رؤساء االتحادات الرياضية  -
كبيف المناخ التنظيمي السائد لؤلنماط اإلدارية  الرباعية، ليكرتاألردنية كفقا لنظرية 

 .فؽ نظرية ليكرت الرباعيةك 

عضكان مف أعضاء مجالس اإلدارة في االتحادات الرياضية  (70)تككنت عينة الدراسة مف  
 .اتحادات رياضية (9)ك 2010 – 2009األردنية لمعاـ 

 :أىم نتائج الدراسة

أف  درجة ممارسة رؤساء االتحادات الرياضية األردنية لؤلنماط اإلدارية كانت كبيرة جدان  -
 منمطيف الديمقراطي االستشارم كالديمقراطي التشاركي.ل
أف  طبيعة المناخ التنظيمي السائد في االتحادات الرياضية األردنية مف كجية نظر  -

 أعضاء مجالس االتحادات كانت إيجابية عمى جميع أبعاد المناخ التنظيمي.
 :بعنوان( 2008) والسعود عطيات دراسة-9 
 ".2005 لمعام األردنية لرياضيةا لالتحادات األداء تقييم" 
 :إلى الدراسة ىذه ىدفت 

 كألعاب فردية، ألعاب: لتصنيفيا كتبعان  حده، عمى كبلن  الرياضية االتحادات أداء تقييـ -
 .جماعية

 .الرياضية االتحادات يمثمكف رياضيان  اتحادان ( 28) مف الدراسة مجتمع كتككف 
 :الدراسة نتائج أىم 

 .كتككينيـ كاألشباؿ ناشئيفال إعداد في كاضح ضعؼ كجكد -
 .كالكاعدات الكاعديف لمراكز كاضح غياب -
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 :ن( بعنوا2008دراسة شطناوي )-10 
"األنماط القيادية السائدة لدى مدربي األلعاب الجماعية في جامعة مؤتة من وجية نظر  

 الالعبين"
 ىدفت ىذه الدراسة إلى: 

 لنشاط الرياضي في جامعة مؤتة.التعرؼ إلى األنماط القيادية السائدة لدل مدربي ا -
الجماعية، يمثمكف المنتخبات الجامعية لؤللعاب  كطالبة،( طالبان 65كتككنت عينة الدراسة مف ) 

 كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي.
 أىم نتائج الدراسة: 

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عمى األنماط القيادية لمدربي األلعاب الجماعية تبعان  -
 ر نكع المعبة.لمتغي

 بعنوان: (2007عبد الرحيم ) دراسة-11

 ."وعالقتيا بمستوى اإلنجاز لمفرق القومية لرياضة التايكوندو الفعالة،القيادة اإلدارية "

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

التعرؼ عمى العبلقة بيف القيادة اإلدارية الفعالة كعبلقتيا بمستكل اإلنجاز في رياضة  -
 التايككندك.

القيادة اإلدارية الفعالة عمى سمكؾ البلعبيف لمكصكؿ إلى مستكل اإلنجاز في انعكاس  -
 رياضة التايككندك.

 .استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي

 :أىم نتائج الدراسة

 .كالنمط الديمقراطي األداء،ىناؾ عبلقة طردية بيف مستكل  -

 .عداد برامج تدريبية لتأىيؿ القادة اإلدارييفإيتـ  -
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  :بعنوان (2007)الدبايبة وآخرون  ةدراس-12

األنماط القيادية السائدة لدى مدرسي التربية الرياضية من وجية نظر أعضاء الفرق "
 ."المدرسية الرياضية

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

التعرؼ إلى األسمكب القيادم المتبع مف قبؿ مدرسي التربية الرياضية في المدارس مف  -
 .في الفرؽ الرياضية المختمفة كجية نظر الطمبة المشاركيف

استخدـ ك  ،مدرسة حككمية ةمكزعة عمى خمس عشر معممان  (185)كتككنت عينة الدراسة مف 
 .المنيج الكصفي التحميميالباحث 

 :أىم نتائج الدراسة 

 ياألكتكقراطتبله  ،(% 85.6)النمط األكثر شيكعا ىك النمط الديمقراطي  -
 .(%43.4)ثـ المتساىؿ  ،(58.2%)

 بعنوان: (2006دراسة عسيمة )-13

 ." التقييم اإلداري والفني ألداء االتحادات الرياضية األولمبية في األردن "

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

التعرؼ إلى المعايير اإلدارية كالفنية لتقييـ أداء االتحادات الرياضية األكلمبية في  -
 .األردف

ككف مجتمع الدراسة مف أعضاء الييئة كقد ت، ث المنيج الكصفي المسحيكقد استخدـ الباح
كقد تـ اختيار عينة  ،اتحادان  (20)العامة لبلتحادات الرياضية األكلمبية في األردف كعددىا 

 .عضكان  (249)عمدية منيـ 
 :أىم نتائج الدراسة 

كمتابعة أعماؿ المجاف  اإلدارية،غياب معايير الرقابة سببت في تدني مستكل العمميات  -
 .يـ عمؿ األجيزة الفنية كاإلداريةكتقك  الفرعية،

 .ىناؾ غياب كاضح لرقابة الييئة العامة عمى الجكانب المالية لبلتحادات -

 .الخطة السنكية ال تحقؽ أىداؼ التخطيط االستراتيجي



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  }50  {ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :بعنوان (2006) دراسة الوادي –14

التربية  وعالقتو بدافعية اإلنجاز والرضا الوظيفي لدى معممي لمرؤساء،" السموك القيادي  
 الرياضية في المرحمة الثانوية بمممكة البحرين ".

  :ىدفت ىذه الدراسة إلى

التربية  كالقيادم لمرؤساء كما يدركو معمم التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف السمكؾ -
 .ككؿ مف الدافع لئلنجاز كالرضا الكظيفي لدييـ الرياضية،

مف معممان  (80)عينة البحث عمى كاشتممت ، ـ المنيج الكصفي بأسمكبو المسحياستخدك  
 .معممي التربية الرياضية بالمرحمة الثانكية

 أىم نتائج الدراسة:

 كجكد عبلقة ارتباطية بيف السمكؾ القيادم لمرؤساء، كدافعية االنجاز. -

 بعنوان: (2004الشريف ) دراسة-15

 .رة مكة المكرمة "" األنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي من وجية نظر العاممين بإما

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

 .التعرؼ عمى األنماط القيادية السائدة بإمارة منطقة مكة المكرمة )مؤسسات حككمية( -

كاألداء الكظيفي بإمارة  القيادية،محاكلة التعرؼ عمى طبيعية العبلقة بيف األنماط  -
 منطقة مكة المكرمة.

كتـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية مف العامميف ة استبان (240)صمـ الباحث استبانة بمغ عددىا 
كتـ استخداـ  ،كرئيس قسـ إدارم،في إمارة منطقة مكة المكرمة الذيف يعممكف في كظيفة مدير 

 .المنيج الكصفي التحميمي لغرض الدراسة
 :نتائج الدراسةأىم  

كة القادة في إمارة منطقة م ناؾ تكافر ألنماط القيادة الثبلث، حيث يمارسأف  ى -
كالنمط الحر بدرجة  ،بدرجة عاليةكيطبقكنو  الديمقراطي،المكرمة النمط القيادم 

 أقؿ. األكتكقراطي بدرجةكالنمط  ،متكسطة

اتضح أف  ىنالؾ عبلقة ارتباط دالة إحصائيان كمكجبة بيف نمط القيادة الديمقراطي  -
بية بيف كمستكل األداء، كعمى الجانب اآلخر كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية سم
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ة كنمط القياد ،كمستكل األداء الكظيفي لدل كؿ مف نمط القيادة الحر القيادة،نمط 
 .األكتكقراطي

 بعنوان: (2003السممان ) دراسة-16
وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى العبي بعض األلعاب  الرياضي،" السموك القيادي لممدرب 

 ".الجماعية بالمممكة العربية السعودية 
 :لدراسة إلىىدفت ىذه ا

كعبلقتو بدافعية  كالعرب، السعكدييف،التعرؼ عمى السمكؾ القيادم لدل المدربيف  -
اإلنجاز لدل العبي بعض األلعاب الجماعية لفئة الدرجة األكلى بأندية المنطقة 

 الشرقية بالمممكة العربية السعكدية. 

( مدربان ك 76) دراسة مفاستخدـ الباحث المنيج الكصفي باألسمكب المسحي، كتككنت عينة الك  
األلعاب الجماعية لفئة الدرجة األكلى بأندية المنطقة  كالعبي بعضالعبان مف مدربي  (622)

 .الشرقية بالمممكة العربية السعكدية
 :نتائج الدراسةأىم 

ىناؾ عبلقة بيف السمكؾ القيادم الذم يمارسو مدربك بعض األلعاب الجماعية كبيف  -
 ف.اإلنجاز لبلعبي دافعية

 ىك السمكؾ القيادم بأبعاده المختمفة. ،إف  السمكؾ القيادم الذم يمارسو المدربيف -
أف مستكل دافعية اإلنجاز لدل العبي بعض األلعاب الجماعية لفئة الدرجة األكلى  -

 بأندية المنطقة الشرقية يعتبر مرتفعان.
لممدربيف في كالسمكؾ القيادم  المينة،كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف طبيعة  -

 بعد المشاركة كالسمكؾ الديمقراطي كذلؾ لصالح المدربيف المتفرغيف.

 بعنوان: (2003دراسة راضي )-17
 ."فاعمية القيادات اإلدارية لمفرق الرياضية وعالقتيا باإلنجاز الرياضي"

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:
 ضي.التعرؼ عمى العبلقة بيف القيادات اإلدارية كمستكل اإلنجاز الريا

استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي، كتككنت عينة الدراسة مف البلعبيف كالمدربيف 
 ( أندية رياضية.3)ػكاإلدارييف ل
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 أىم نتائج الدراسة:
 كجكد عبلقة إيجابية بيف فاعمية القيادة اإلدارية كمستكل اإلنجاز الرياضي.

 بعنوان: (2003) دراسة المينا-18
ة كمدخل لتطوير العمل اإلداري باالتحادات الرياضية األولمبية بدولة " إدارة الجودة الشامم

 البحرين". 
 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

ككيفية تطكيره مف األكلمبية، التعرؼ عمى أسمكب العمؿ اإلدارم باالتحادات الرياضية  -
 خبلؿ إدارة الجكدة الشاممة.

 الكصفي.دـ الباحث المنيج كاستخ
 :أىم نتائج ىذه الدراسة

 بصكرة جيدة داخؿ االتحادات الرياضية.   تحققا كاألداء التنظيمي الشاممة، أف الجكدة  -

 بعنوان: (2003القميوبي ) دراسة-19
 " دراسة تقويمية لبعض التنظيمات الرياضية بجميورية مصر العربية ".

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

المتمثمة مصر العربية اع األىمي بجميكرية تقييـ بعض التنظيمات الرياضية مف القط -
 .في االتحادات الرياضية كاألندية الرياضية

 .كالحكاـ باألندية كاإلدارييف، كالمدربيف، البلعبيف،كتككنت عينة الدراسة مف 
 .الكصفي المنيج الباحث استخدـك 

 :أىم نتائج الدراسة

 .القيادات الرياضية المختارة إلدارة االتحادات الرياضية كاألندية غير مؤىمة -
عدادىا رعاية المكاىب الرياضية التخطيط؛ النتقاءقصكر  -  .كا 

 بعنوان: (2002)عبد الغني دراسة-20
 ." القدرات اإلدارية لقيادات الييئات الرياضية بالقاىرة "   

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

 تحديد القدرات اإلدارية التي يجب تكافرىا في قدرات الييئات الرياضية الحككمية. -
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( فرد مف القيادات بالييئات: كزارة الشباب، ىيئة استاد القاىرة، 12ة الدراسة مف )تككنت عين
 .المنيج الكصفي المسحي ةالباحث تكقد استخدم مديرية الشباب كالرياضة.

   :أىم نتائج الدراسة

 كالبيركقراطي. الفكضكم،ىك السمكؾ الحالية: السمكؾ القيادم السائد لمقيادات  -
 بعنوان: (2002احمد ) دراسة-21

 ."قياس األداء لدى القادة اإلداريين في اتخاذ القرار في االتحادات الرياضية " 
  :ىدفت ىذه الدراسة إلى

 قياس أداء القادة اإلدارييف في اتخاذ القرار باالتحادات الرياضية. -
( عضك مجمس إدارة في الشرائح الرياضية المختمفة مف ىيئات 220) يكالعينة تمثمت ف

 كأندية. ،اتحادات
 الكثائؽ،كتحميؿ  الشخصية،كالمقابمة  العممية،كالمبلحظة  الكصفي،استخدـ الباحث المنيج  

 .كاالستبياف كأدكات لجمع البيانات كالسجبلت،
 أىم نتائج الدراسة:

  المرؤكسيف.قمة اىتماـ القادة اإلدارييف بتكطيد عبلقاتيـ االجتماعية مع  -
 رييف لممتطمبات النفسية التخاذ القرار. عدـ مراعاة القادة اإلدا -

 بعنوان: (2002احمد ) دراسة-22

دراسة وصفية لمالمح القائد الرياضي  –" تأثير القيادة عمى مردود الرياضيين الجزائريين 
 .الرفيع المستوى "

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى
 .كأثرىا عمى النتائج الرياضية القيادة،دراسة أساليب  -
 .الرياضيةكالنتائج  لممدرب،بيف األساليب القيادية براز العبلقة إ -

كاستعمؿ  التدريب،يمارسكف مينة  ان مدرب (16العينة )الكصفي ككاف حجـ  المنيج كاتبع الباحث
 .الباحث االستبياف كأداة لجمع البيانات

  :أىم نتائج الدراسة
 .رياضيعمى النتائج المسجمة أثناء المكسـ الكاضح لمقيادة الرياضية انعكاس  -
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يجابيان عمى النتائج إاطي كأسمكب منتيج مف طرؼ المدرب انعكاس األسمكب الديمقر  -
منتيج مف طرؼ  كأسمكب-األسمكب األكتكقراطي يعكد الرياضية لمفريؽ بينما 

 .عمى النتائج الرياضية لمفريؽ سمبان - المدربيف
 بعنوان: (2001شريف ) دراسة-23

 ".عة الفريق الرياضي في التحسين من النتائج الرياضيةأثر العالقات االجتماعية داخل جما"
 :ىدفت ىذه الدراسة إلى 

التعرؼ عمى أثر العبلقات االجتماعية داخؿ جماعة الفريؽ الرياضي في التحسيف مف  -
 .النتائج الرياضية

 :وكان من أىم نتائج الدراسة
عمى مبدأ  أف مردكد الفريؽ الرياضي يتأثر ايجابان بانتياج أسمكب قيادم مبني -

 كالمشاركة في بناء األىداؼ الجماعية.االنسانية، كالتشاكر، العبلقات 
 كمما أغفمت الجكانب العبلقاتيو في الحياة اليكمية كمما قمت درجة تماسكو. -

 بعنوان: (2001أحمد ) دراسة-24

دراسة تطبيقية عمى األندية الرياضية )" التطوير التنظيمي كمدخل لتحسين مستوى األداء 
 ." (واالجتماعية

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

كاألنماط التنظيمية السائدة بالنكادم الرياضية  اإلدارية،التعرؼ إلى الممارسات  -
 .كاالجتماعية

 ،التي تؤثر سمبان عمى مستكل األداءكالتنظيمية  اإلدارية،تشخيص أىـ المشاكؿ  -
 .رتبطة بياكالتعرؼ عمى مدل قدرتيا عمى تحقيؽ الرضا لجميع األطراؼ الم

استخدـ ك  .رياضي أك اجتماعي ( عضكان إداريان سكاء في ناد382)كتككنت عينة الدراسة مف 
 الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

 :أىم نتائج ىذه الدراسة
، الدراسةكمكتكبة لمعمؿ في النادم محؿ  كمحددة، كاضحة،اتضح كجكد مسئكليات  -

 .غير تفصيمية كلكنيا
 .ان متكسط بالنادم يعد أداءن  أداء الجياز اإلدارم -
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 ( بعنوان:2001دراسة مارديني )-25
األنماط القيادية السائدة لدى إدارات كميات التربية الرياضية من وجية نظر أعضاء ىيئة 

 التدريس في الجامعات األردنية الحكومية
 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

لتربية الرياضية مف كجية التعرؼ عمى األنماط القيادية السائدة لدل إدارات كميات ا -
 نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الحككمية.

( عضك ىيئة تدريس، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 40كتككنت عينة الدراسة مف )
 التحميمي.
 الدراسة:أىم نتائج 
 الديمقراطي.النمط القيادم السائد ىك النمط  -
 عان لمتغير الخبرة كالمؤىؿ العممي.عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تب -

  

 :الدراسات األجنبية 3 .3
 بعنوان:) sysam babu, sisay mengisto  :2012) دراسة: –  1

 تقييم العالقة بين المدربين وتماسك الفريق في أندية الدوري اإلثيوبي

The relationship between coaches leadership styles, team 
cohesion and team success: the case of premier league soccer 

clubs in Ethiopia. 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

 تقييـ العبلقة بيف المدربيف كتماسؾ الفريؽ في أندية الدكرم اإلثيكبي. -

في مسابقات الدكرم أكممكا االستبياف  اشاركك  فريقان ( 180كتككنت عينة الدراسة مف )
  .الرياضيةلمعايير القيادة الديمغرافي 

 :أىم نتائج الدراسة

كعممية التدريب كالبناء  ،بيف نيج القادة المدربيف يجابيةإ كجكد عبلقة طردية -
 الديمقراطي لمفرؽ كالدعـ كاإلسناد المجتمعي كأثرىا عمى تماسؾ الفرؽ.
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2- (2012) MILKYAS BASSA:بعنوان 

 أنماط قيادة تدريب كرة القدم

SOCCER COACHING LEADERSHIP STYLES AND ATHLETES 
STAISFACTION: REVIEW OF LITERATURE 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

 تحديد أنماط قيادة تدريب كرة القدـ -
 :أىم نتائج الدراسة

القادة في المنظمات الرياضية ال يختمفكف عف القادة في ام منظمات أخرل، كيكمف  -
ف اختمفت ا  لمجاالت.الفرؽ كالتحدم بمدل تحقيؽ أىداؼ منظماتيـ كا 

 بعنوان: Yang, Sarah(2006)دراسة  -3 

 الثقة والعالقة بين القيادة والتابعين

Trust and the Relationship between Leadership and  " Follower 
Performance. 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

مف  تقديـ مقارنة لمعبلقة بيف أداء المكظفيف التابعيف )كما صنفت مف قبؿ قادتيـ( كنكعيف
 القيادة: القيادة التحكيمية، كالقيادة اإلجرائية في بيئتيف ثقافيتيف مختمفتيف )استراليا، الصيف(.

 مف الصيف. ان مكظف (122)ك ،مف استراليا ان مكظف (119)كقد بمغ عدد المبحكثيف 

 وكان من أىم النتائج ما يمي:

عند  ،ة اتجاه قادتيـتبيف أف  المرؤكسيف االسترالييف أبدكا مستكيات أعمى مف الثق -
 .المقارنة بالمرؤكسيف الصينييف

كمستكل أداء المرؤكسيف في  ،ر كجكد عبلقة بيف القيادة التحكيمية كاإلجرائيةك ظي -
أستراليا، كلكف عمى النقيض لـ تظير عبلقة بيف القيادة التحكيمية كاإلجرائية كأداء 

 المرؤكسيف في الصيف.
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دة قد أخذكا في االعتبار البيئة الثقافية عند محاكلة أظيرت النتائج ضركرة أف يككف القا -
 كنتائج األداء المختمفة. ،تحديد   العبلقة بيف تسكية الخبلفات

 بعنوان: Altahayneh (2003) دراسة -4

 .السموك القيادي لممدربين وعالقتو برضا العبي المنتخبات الجامعية في األردن
The effects of coaches,behaviors and burnout on the 

satisfaction , and burnout of athletes. 

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى

التعرؼ إلى العبلقة بيف السمكؾ القيادم لممدربيف كرضا العبي المنتخبات الجامعية في  -
 .األردف

 .العبان كالعبة مف العبي المنتخبات الجامعية (413)كتككنت عينة الدراسة مف 

 :أىم نتائج الدراسة

سمكب الديمقراطي كانكا أكثر رضا كانكا يركف مدربييـ يستخدمكف األ البلعبكف الذيف  -
 .كأقؿ احتراقا نفسيا مف نظرائيـ

 :بعنوان Arm strong (2002) ونجر ستارم دراسة -5

 ".تقويم األداء المثالي في المراكز الرياضية بكندا"

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:

 ثالي في المراكز الرياضية بكندا.تطكير نمكذج التقكيـ لؤلداء الم -

 .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي ،عضكان  (180)كتككنت العينة مف 
 :الدراسة أىم نتائج 

 .كغياب الرقابة المستمرة ،عدـ تحقيؽ األىداؼ -

 .عدـ كجكد خطط مسبقة لتنفيذ النشاط -
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 :قة والفجوة البحثيةالدراسات الساب عمىالتعقيب  4 .3
ندرة في الدراسات التي تربط بيف  مدراسات السابقة الحظالباحث لض مف خبلؿ استعرا

غمب كما أف أ ،ادات الرياضية الفمسطينيةداء االتحسة الحالية كىما النمط القيادم كأمتغيرم الدرا
ما (كىي كثر)نماط القيادية األ ماتناكلت فقط أحد المتغيريف إالدراسات السابقة  االتحادات  كا 

 .ت بيف متغيرم الدراسة الحاليةغمب ىذه الدراساكلـ تجمع أ (،ميمةكىي قالرياضية )
 التحميمي الكصفي المنيج استخدمت السابقة الدراسات جميع فإف   الدراسة منيج حيث مف -

 استخداميا في الحالية الدراسة تتفؽ ذلؾ كفي ،الدراسات ىذه طبيعة يناسب كمنيج
  .ةالسابق الدراسات مع التحميمي الكصفي لممنيج

 استخداميا ىعم السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت الدراسة أداة حيث مف -
  .لمدراسة كأداة االستبانة

 بعض استخداـ ىعم السابقة الدراسات معظـ ركزت فقد الدراسة متغيرات حيث مف -
 (.برةالخ العممي، كسنكات )المؤىؿ مثؿ الفرعية المتغيرات

 :ةالحالي الدراسة بو تميزت ما

 ،يا أجريت عمى قطاع حيكم مف قطاعات المجتمع الفمسطينيتميزت ىذه الدراسة أن   -
كالتي تمعب دكران ميمان كحيكيان في المجتمع  ،كىك االتحادات الرياضية الفمسطينية

 ،يا ليست أكؿ دراسة تتطرؽ ليذا الجانب مف االتحادات الرياضيةكلكن   ،الفمسطيني
 كحسب-كلكف  ،كانب ميمة مف ىذا القطاع الحيكمفيناؾ دراسات أخرل تناكلت ج

عمى مستكل  أجريت التي ىاألكل البكر الدراسة ىي الدراسة ىذه- عمـ الباحث
 االتحادات لدل كاألداء اإلدارية، أنماط القيادة بيف العبلقة تناكلت فمسطيف، كالتي

  .الفمسطينية الرياضية
 القطاع ىذا احياء أجؿ مف البحث؛ في فائدة الفمسطينية لمدراسات الدراسة ىذه أضافت -

 خاصة العربية، كلؤلبحاث الفمسطينية كلممكتبة لمباحثيف، جديدة فائدة كلتضيؼ الميـ،
 .الجانب ىذا تغطي التي الفمسطيني الكاقع في الدراسات ندرة ظؿ في
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 :السابقة الدراسات مناالستفادة أوجو 

ثراءك  ،إعداد اإلطار العاـ لمدراسة .1  .لمدراسة النظرم اإلطار ا 

نكع ك  ،برةالخ سنكاتك  العممي، المؤىؿالعمر، ك ) كىي المناسبة الدراسة متغيرات تحديد .2
 . (االتحاد

  .(االستبانة) كىي المستخدمة الدراسة أداة بناء .3

المستخدمة في تحميؿ أداة  المناسبة اإلحصائية المعالجات أساليب ىعم التعرؼ .4
  .الدراسة

 .كالمقترحات ،صياتكالتك  ،تقديـ التكجييات .5
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 (3)جدول رقم 

 يوضح مصفوفة الفجوة البحثية 

 ما تميزت بو الدراسة مجتمع الدراسة البمد موضوع الدراسة الباحث اسم الدراسة م

1.  
 كعبلقتو الكظيفي األداء كفاءة مستكل" 

 القيادات لدل السائدة القيادية باألنماط
  ".  اإلدارية

 العامكدم
(2013) 

اء كفاءة األد
األنماط  الكظيفي،

 القيادية السائدة
 مكظفك سمطة الترخيص فمسطيف

 تميزت الدراسة بما يمي:
أف أم مف الباحثيف لـ يتطرؽ إلى حد  -1

عمـ الباحث إلى دراسة أنماط القيادة 
اإلدارية كعبلقتيا باألداء لدل االتحادات 

 الرياضية الفمسطينية.
( اتحادات 4أجريت ىذه الدراسة عمى ) -2

 فمسطينية. رياضية
أنيا أكؿ دراسة تستيدؼ االتحادات  -3

الرياضية األربعة في قطاع غزة حسب 
 عمـ الباحث.

تناكلت الدراسة جميع جكانب القيادة  -4
 االدارية كاألداء.

كضعت تكصيات كمقترحات يمكف أف  -5
تساعد االتحادات الرياضية عمى 
 النيكض بالكاقع الرياضي الفمسطيني.

2.  
 التربية بكزارة شريةالب المكارد تنمية كاقع
ـ العالي، كعبلقتيا بمستكل األداء كالتعمي

 اإلدارم.

 نعيـ
(2012) 

تنمية المكارد 
البشرية، األداء 

 اإلدارم
 فمسطيف

المدراء العامكف كنكابيـ 
كمدراء الدكائر كنكابيـ 

 كرؤساء األقساـ

3.  
 المدارس مديرم لدل القيادية األنماط
 باإلبداع كعبلقتيا غزة بمحافظات الثانكية
 .نظرىـ كجية مف االدارم

 أبك الخير
(2012) 

 األنماط القيادية،
مديرك المدارس الثانكية  فمسطيف االبداع اإلدارم

 الحككمية

4.  
 الكظيفي باألداء كعبلقتيا القيادية األنماط

 كجية مف الفمسطينية األىمية المنظمات في
 .العامميف نظر

 ناصر
(2010) 

 األنماط القيادية،
 المديريف كرؤساء األقساـ فمسطيف ء الكظيفياألدا

5.  
 في الفمسطينية الرياضية االتحادات دكر
 الرياضية بالبطكالت الفرؽ مشاركة تفعيؿ
 .المدربيف نظر كجية مف

عبد الحؽ، 
 (2010رفعت )

االتحادات 
الرياضية، مشاركة 

 الفرؽ
( اتحادات 9المدربيف مف ) فمسطيف

 رياضية
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م لدل الييئات اإلدارية تقكيـ األداء اإلدار   .6
 إدارات األندية الرياضية فمسطيف األداء اإلدارم (2009الزىرم ) لؤلندية الرياضية في محافظات غزة.

7.  
فاعمية إدارة الكقت كعبلقتيا باألنماط 
القيادية لدل مديرم المدارس الثانكية 

 بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ.

 األسطؿ
(2009) 

فاعمية الكقت، 
 مديرك المدارس الثانكية فمسطيف القياديةاألنماط 

8.  
أنماط القيادة التربكية السائدة في مدارس 
التعميـ األساسي العميا الحككمية في 
 محافظة غزة كانعكاسيا عمى أداء المعمميف.

 ؿأبك جب
مديرك المدارس األساسية  فمسطيف أنماط القيادة، األداء (2005)

 العميا كالمعمميف

9.  
ادية في الجامعات الفمسطينية األنماط القي

بمحافظة غزة كانعكاساتيا عمى تفعيؿ أداء 
 العامميف.

 أبكعيدة
(2005) 

األنماط القيادية، 
 أعضاء ىيئة التدريس فمسطيف األداء

10.  
النمط القيادم السائد لدل المدراء في 
المنظمات الحككمية الفمسطينية في 

 محافظات غزة.

الخطيب 
(2004) 

 

النمط القيادم 
رؤساء األقساـ كالمدراء  فمسطيف السائد

 كنكابيـ

التخطيط االستراتيجي لبلتحادات الرياضية   .11
 الفمسطينية لقطاع البطكلة.

 قشطة
(2004) 

التخطيط 
 أربعة اتحادات رياضية فمسطيف االستراتيجي

12.  
األنماط القيادية السائدة لدل مشرفي النشاط 
الرياضي مف كجية نظر العبي الفرؽ 

 ية في الجامعات األردنية.الرياض

مالكية النيار ك 
(2014) 

األنماط القيادية 
( 4طبلب كطالبات مف ) األردف السائدة

 جامعات
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13.  
األنماط اإلدارية لدل رؤساء االتحادات 
الرياضية األردنية: تطبيقات نظرية ليكرت 

 الرباعية.

عيسى، الخكالدة 
 األردف األنماط اإلدارم (2012)

ضاء ( عضكان مف أع70)
مجالس اإلدارة في 
 االتحادات الرياضية

14.  

األنماط اإلدارية لرؤساء االتحادات 
الرياضية األردنية كعبلقتيا بالمناخ 
التنظيمي داخؿ االتحادات الرياضية 

 األردنية.

الخكالدة 
(2010) 

األنماط اإلدارية، 
أعضاء مجمس اإلدارة  األردف المناخ التنظيمي

 رياضية تلتسعة اتحادا

تقييـ األداء لبلتحادات الرياضية األردنية    .15
 .2005لمعاـ 

عطيات كالسعكد 
(2008) 

تقييـ االتحادات 
المدربكف كالحكاـ كأعضاء  األردف الرياضية

 مجالس االندية

16.  
األنماط القيادية السائدة لدل مدربي األلعاب 
الجماعية في جامعة مؤتة مف كجية نظر 

 البلعبيف.

شطناكم 
 البلعبكف األردف القيادية األنماط (2008)

التقييـ اإلدارم كالفني ألداء االتحادات   .17
  األردف التقييـ اإلدارم (2006عسيمة ) الرياضية األكلمبية في األردف.

18.  

األنماط القيادية السائدة لدل إدارات كميات 
التربية الرياضية مف كجية نظر أعضاء 
ىيئة التدريس في الجامعات األردنية 

 ة.الحككمي

 أعضاء ىيئة التدريس األردف األنماط القيادية (2013مالكية )
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القيادة اإلدارية الفعالة كعبلقتيا بمستكل   .19
 اإلنجاز في رياضة التايككندك.

عبد الرحيـ 
 الحكاـ كالمدربكف مصر القيادة اإلدارية (2007)

20.  
األنماط القيادية السائدة لدل مدرسي التربية 

أعضاء الفرؽ الرياضية مف كجية نظر 
 الرياضية المدرسية.

 كآخركفالدبايبة 
أعضاء الفرؽ الرياضية  مصر األنماط القيادية (2007)

 المدرسية

فاعمية القيادات اإلدارية لمفرؽ الرياضية   .21
 الفرؽ الرياضية مصر القيادات اإلدارية (2003راضي ) كعبلقتيا باإلنجاز الرياضي.

الرياضية دراسة تقكيمية لبعض التنظيمات   .22
 بجميكرية مصر العربية.

القميكبي 
(2003) 

تقكيـ التنظيمات 
البلعبكف كالمدربكف  مصر الرياضية

 كالحكاـ باألندية

القدرات اإلدارية لقيادات الييئات الرياضية   .23
 بالقاىرة.

عبد الغني 
 الييئات الرياضية اإلدارية مصر القدرات اإلدارية (2002)

اإلدارييف في اتخاذ  قياس األداء لدل القادة  .24
قياس األداء، اتخاذ  (2002أحمد ) القرار في االتحادات الرياضية.

أعضاء مجالس إدارات  مصر القرار
 االتحادات

األنماط القيادية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي في   .25
 كمية التقنية بالخرج مف كجية نظر المكظفيف.

الدكسرم 
(2013) 

األنماط القيادية، 
 مكظفك الكمية التقنية السعكدية الرضا الكظيفي

26.  
األنماط القيادية كعبلقتيا باألداء الكظيفي 
مف كجية نظر العامميف بإمارة مكة 

 المكرمة.

الشريؼ 
(2004) 

األنماط القيادية، 
 المدراء كرؤساء األقساـ السعكدية األداء الكظيفي

المدربكف كالبلعبكف مف  السعكديةالسمكؾ القيادم، السمماف السمكؾ القيادم لممدرب الرياضي كعبلقتو   .27
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العبي بعض األلعاب  بدافعية اإلنجاز لدل
 الجماعية بالمممكة العربية السعكدية.

 أندية الدرجة األكلى دافعية االنجاز (2003)

28.  
أنماط القيادة لدل المدرب كأىميتيا في تفاعؿ 

البلعبيف الفريؽ الرياضي مف كجية نظر 
 أندية كالية كرقمة(. دراسة ميدانية عمى بعض)

حافة، مقداد 
 البلعبكف الجزائر أنماط القيادة (2014)

29.  
القيادة اإلدارية كانعكاساتيا عمى مردكد 
كفعالية العممية اإلدارية عمى مستكل األندية 

 الرياضية لكرة القدـ الجزائرية.
أعضاء األندية كالمدربيف  الجزائر القيادة اإلدارية (2013محمد )

 ساء فرؽكأربع رؤ 

تأثير القيادة عمى مردكد الرياضييف الجزائرييف   .30
 المدربكف الجزائر تأثير القيادة (2002أحمد ) دراسة كصفية لمبلمح القائد الرفيع المستكل.–

31.  
أثر العبلقات االجتماعية داخؿ جماعة 
الفريؽ الرياضي في التحسيف مف النتائج 

 الرياضية.

 شريؼ
(2001) 

العبلقات 
ية، النتائج االجتماع

 الرياضية
 الفرؽ الرياضة الجزائر

32.  
التطكير التنظيمي كمدخؿ لتحسيف مستكل 
األداء )دراسة تطبيقية عمى األندية 

 الرياضية كاالجتماعية(.

 أحمد
(2001) 

التطكير التنظيمي، 
 األندية إدارات أعضاء الجزائر مستكل األداء

 كاالجتماعية الرياضية

33.  
ارسة لمقادة األكاديمييف األنماط القيادية المم

في جامعة الككيت كعبلقتيا باألداء 
 المؤسسي كسبؿ تطكيره.

القطاف 
(2011) 

األنماط القيادية، 
 أعضاء ىيئة التدريس الككيت األداء المؤسسي
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coaches leadership styles, team 
cohesion and team success: the 
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mengisto 
(2012) 

LEADERSHIP الفرؽ الرياضية أثيكبيا 

35.  
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STYLES ON SECONDARY 
SCHOOL TEACHERS’ JOB 

SATISFACTION 
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 .الاسدباهتخطواث بىاء 1.1

 .الاسدباهتصدق 1.1

 .الاسدباهتثباث 1.1

 ساليب إلاخصائيت املسخمدمت.ألا 4.1
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 :مقدمةال 1.4
جراءاتيا محػكران تعتبر منيجي نجػاز الجانػب التطبيقػي مػف إيػتـ مػف خبللػو  ان رئيسػ ة الدراسة كا 

لمتكصػؿ  ؛البيانات المطمكبة إلجػراء التحميػؿ اإلحصػائي كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى الدراسة،
كبالتػالي تحقػؽ  الدراسػة،إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع 

 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. 

ككػذلؾ  ،كعينتيػا الدراسػة كمجتمػع ،متبعنيج اللمم تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان كبناءن عمى ذلؾ 
 كثباتيػػػا،كمػػػدل صػػػدقيا  ،كتطكيرىػػػاككيفيػػػة بنائيػػػا  ،عػػػدادىاإكطريقػػػة  ،داة الدراسػػػة المسػػػتخدمةأ

 ،النتػائجكاستخبلص  ،لبياناتكينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ا
 .يمي كصؼ ليذه اإلجراءات اكفيم

 :منيج الدارسة 2.4
 مػف حػاكؿي الػذم التحميمػي الكصػفي المػنيج الباحػث ـاسػتخد الدراسػة أىػداؼ تحقيػؽ أجػؿ مػف

 تطػرح التي كاآلراء ،مككناتيا بيف العبلقةك  بياناتيا، كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاىرة كصؼ خبللو

 .(104 2005:كصادؽ حطب أبك) .تحدثيا التي كاآلثار تتضمنيا التي كالعمميات ،حكليا

 ن لممعمومات:يوقد استخدم الباحث مصدرين أساسي
 جمػػع إلػػى الباحػػث لجػػأ الدراسػػة لمكضػػكع التحميميػػة الجكانػػب لمعالجػػة: األوليااة المصااادر .1

 ليػػػػذا خصيصػػػػان  صػػػػممت لمدراسػػػػة، رئيسػػػػة كػػػأداة االسػػػػتبانة خػػػػبلؿ مػػػػف األكليػػػػة البيانػػػات
 اإلعبلميػػػيف، كالمقابمػػػة الغيػػػر مقننػػػة مػػػع المختصػػػيف فػػػي المجػػػاؿ الرياضػػػي مػػػف الغػػػرض

 كزارة الشباب كالرياضة.الرياضييف، كقدامى الرياضييف، كالعامميف ب
مصػػػادر  ىإلػػ لمدراسػػػةفػػػي معالجػػة اإلطػػػار النظػػرم  و الباحػػث: حيػػث اتجػػػالمصااادر الثانوياااة. 2

 ،كاألجنبيػػة ذات العبلقػػة، كالػػدكريات ،كالمراجػػع العربيػػة ،التػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػبالبيانػػات الثانكيػػة 
كضػػػكع الدارسػػػة، كالبحػػػػث كالدراسػػػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػػػت م ،كالتقػػػارير، كاألبحػػػاث ،كالمقػػػاالت

 كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفة.

  :مجتمع الدراسة 3.4
ءن عمػى مشػكمة كبنا الباحث،يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا مجتمع الدراسة 
عضاء في الجمعيات العمكميػة فػي األ جميعالمستيدؼ يتككف مف ف المجتمع الدراسة كأىدافيا فإ

كمنتسػبي  (قػكل طاكلػة كالعػاب طائرة ككػرةكرة ك كرة قدـ )ربعة رياضية الفمسطينية األالتحادات الا
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فػػػػردان كفقػػػػان لمعمكمػػػػات المجنػػػػة  (253)كيقػػػػدر عػػػػددىـ  (لجػػػػاف كحكػػػػاـ كمػػػػدربيف)ىػػػػذه االتحػػػػادات 
 .2325الفمسطينية لعاـ  األكلمبية

 :عينة الدراسة االستطالعية 4.4

 .س الصدؽ كالثبات مف مجتمع خارج العينة األصمية( فردان لقيا03تـ تحديد عينة قكاميا )

 :العينة األصمية
ليكػػػكف عينػػػة الدراسػػػة  ؛فقػػػد اختػػػار الباحػػػث المجتمػػػع ،حجػػػـ مجتمػػػع الدراسػػػةنظػػػران لصػػػغر 

الػػذيف ( 236( كحػػيف كزع االسػػتبياف اسػػترد فقػػط )223( مػػف )03باسػػتثناء العينػػة االسػػتطبلعية )
  .، أم بنسبة )(عميو أجابكا

  (4)جدول 
 حصائية لعينة الدراسةالخصائص اإل

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 الصفة

 %15.0 31 عضك اتحاد
 %14.6 30  عضك لجنة
 %27.7 57 عضك نادم

 %25.2 52 حكـ
 %17.5 36 مدرب

 المؤىل العممي

 %13.1 27 ثانكية فما دكف
 %18.9 39 دبمـك

 %52.4 108 بكالكريكس
 %15.5 32 دراسات عميا

 العمر

 %9.2 19 25أقؿ مف 
25-35 47 22.8% 
35-45 53 25.7% 
 %42.2 87 فأكثر 45

 سنوات الخبرة

 %8.7 18 أقؿ مف سنتيف
 %17.0 35 سنكات 5-2مف 
 %22.3 46 سنكات 10أقؿ مف –سنكات  5

 %17.5 36 سنة 15أقؿ مف –سنكات  10
 %34.5 71 سنة فأكثر 15

 %100.0 206 المجموع
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 :أداة الدراسة 5.4
أنماط القيادة اإلدارية وعالقتيا باألداء لدى االتحادات الرياضية  "حكؿ استبانةتـ إعداد 

 الفمسطينية "

 وىي: ،الدارسة من ثالثة أقسام رئيسة استبانةوتتكون 

 العممي،كالمؤىؿ  العمر،) المستجيبعف  البيانات الشخصيةكىك عبارة عف القسم األول: 
 .(نكع االتحادك  الخبرة،ت سنكاك 

 :مجاالت 0مكزع عمى  فقرة، 28كيتككف مف  ،القياديةاألنماط كىك عبارة عف  القسم الثاني:

 ( فقرات.8كيتككف مف ) ،األوتوقراطيالنمط : المجال األول

 ( فقرات.23كيتككف مف ) ،الديمقراطيالنمط : المجال الثاني

 ( فقرات.23) ، كيتككف مفالنمط الترسمي المجال الثالث:

 :مجاالت 5مكزع عمى  فقرة، 05كيتككف مف  ،األداءكىك عبارة عف  :لثالقسم الثا

 ( فقرات.7كيتككف مف ) ،اإلداريالتخطيط : المجال األول

 ( فقرات.5كيتككف مف ) ،التنظيم: المجال الثاني

 ( فقرات.8كيتككف مف ) ،والتوجيوالرقابة  المجال الثالث: 

 ( فقرات.7كيتككف مف ) ،والتدريبطوير الت المجال الرابع:

 ( فقرات.8كيتككف مف ) ،والبطوالتالمسابقات  المجال الخامس:

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب جدكؿ 
(5:) 

 

 (5جدول )

 درجات مقياس ليكرت الخماسي

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة  قميمة قميمة جداً  االستجابة

 5 4 0 2 2 الدرجة
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" كبذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه  قميمة جدان ( لبلستجابة " 2اختار الباحث الدرجة )
% كىك يتناسب مع ىذه االستجابة، أما بالنسبة لمعبارات السمبية فيككف مقياس 23الحالة ىك

 ليكرت بالعكس.
 خطوات بناء االستبانة: 4.4

" أنماط القيادة اإلدارية وعالقتيا باألداء لدى لمعرفة ة الدراسة قاـ الباحث بإعداد أدا
 :االستبانة، كاتبع الباحث الخطكات التالية لبناء االتحادات الرياضية الفمسطينية "

الدراسػػػػات السػػػػػابقة ذات الصػػػػمة بمكضػػػػػكع ك الرياضػػػػػي  اإلدارماألدب عمػػػػى  االطػػػػبلع -1
 صياغة فقراتيا.ك  ،االستبانةكاالستفادة منيا في بناء  الدراسة،

 مجاالتفي تحديد  كالمشرفيف ،استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية -2
 .كفقراتيا االستبانة

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا  -3

 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4

 مف قبؿ المشرؼ.كتنقيحيا االستبانة تـ مناقشة  -5

 ( فقرة.94( مجاالت ك )8في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف ) االستبانةتـ تصميـ  -6

( مػف المحكمػيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس فػي جامعػة 26عمى ) االستبانةتـ عرض  -7
. كالممحػؽ كجامعػة األزىػر ،كالجامعػة اإلسػبلمية كالسياسػة،أكاديمية اإلدارة ك  ،األقصى
 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.0رقـ )

مػػػػف حيػػػث الحػػػػذؼ أك  االسػػػتبانةلمحكمػػػػيف تػػػـ تعػػػديؿ بعػػػػض فقػػػرات فػػػي ضػػػكء أراء ا -8
 ؽممحػػ فقػػرة،( 60فػػي صػػكرتيا النيائيػػة عمػػى ) االسػػتبانة رلتسػػتق ؛كالتعػػديؿ ،اإلضػػافة

(2.) 
 :االستبانةصدق  4.4

 :2323)الجرجاكم لقياسو"  ما كضع ستبيافقيس االيأف  "صدؽ االستبانة يعني  
قصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ شمكؿ االست"، كما يقصد بالصدؽ (235

" مف ناحية، ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا
 بطريقتيف: انةاالستبالتأكد مف صدؽ  كقد تـ .(279 :2332)كآخركف  عبيدات
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 :"صدق االستبانة من وجية نظر المحكمين -2

 مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أف ىكيقصد بصدؽ المحكميف "
عمى  االستبانةعرض حيث تـ  (237 :2323) الجرجاكم "الدراسة مكضكع المشكمة أك الظاىرة

الرياضية متخصصيف في اإلدارة كالتربية  محكمان  (26)تألفت مف مجمكعة مف المحكميف 
كقاـ بإجراء ما يمـز  ،باحث آلراء المحكميف، كقد استجاب ال(2المحكميف بالممحؽ رقـ ) كأسماء

في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو كاضافة مف حذؼ كتعديؿ 
 (.0الممحؽ رقـ ) انظر-النيائية 

 المقياس: صدق-2

 أوال: االتساق الداخمي:

اؿ الذم مع المج االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
كذلؾ مف خبلؿ  لبلستبانةتنتمي إلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

كالدرجة الكمية لممجاؿ  ،االستبانةحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 
 نفسو.

 " أنماط القيادة " ااالتساق الداخمي ل -

" كالدرجة  النمط األكتكقراطي"  مجاؿة مف فقرات االرتباط بيف كؿ فقر  ( معامؿ6جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α ≤0.05معنكية  مستكلمعامبلت االرتباط المبينة دالة عند  ، كالذم يبيف أف  الكمية لممجاؿ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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  (6جدول )

 لكمية لممجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " النمط األوتوقراطي " والدرجة ا
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 .ال يسمح بتفكيض جزء منيا لآلخريفيحتفظ رئيس االتحاد بكامؿ الصبلحيات ك   .2

2.  
األمر كالنيي في تعاممو مع المرؤكسيف كيمنع  االتحاد أسمكبيعتمد رئيس 

 النقاش في ذلؾ 

0.  
يس االتحاد عمى أف يضع بنفسو الخطط كالسياسات كاإلجراءات دكف يصر رئ

 .مشاركة اآلخريف

4.  
كيعتبر ذلؾ مضيعة  ،ال يعطي رئيس االتحاد أىمية لمنقاش داخؿ االجتماعات

 .لمكقت
 يحرص رئيس االتحاد عمى أف يككف ىك المتحدث الرسمي باسـ العامميف.  .5

كيتكلى بنفسو دراستيا  ،يمؿ رئيس االتحاد آراء اآلخريف في حؿ المشكبلتي  .6
 .كالبت فييا

 ال يرل رئيس االتحاد في مرؤكسيو القدرة عمى تحمؿ المسئكلية.   .7
 .ال ييتـ رئيس االتحاد بنسج عبلقات اجتماعية مع العامميف  .8

 .α ≤0.05 داللة  مستكلعند  االرتباط داؿ إحصائيان  *

" كالدرجة  النمط الديمقراطي"  مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ7جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α ≤0.05 معنكية  مستكل، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند الكمية لممجاؿ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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  (7جدول )

 االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " النمط الديمقراطي " والدرجة الكمية لممجالمعامل 
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 .يفكض رئيس االتحاد بعض صبلحياتو ألعضاء االتحاد  .2
 .كتنفيذه العمؿ اد أعضاء االتحاد في تخطيطيشرؾ رئيس االتح  .2
 .يترؾ رئيس االتحاد المجاؿ لمتعبير عف اآلراء بكؿ حرية كيأخذ باآلراء البناءة كالمفيدة  .0
 يحرص رئيس االتحاد عمى أف يككف العمؿ بركح الفريؽ الكاحد.   .4
ف كاف ذلؾ مخالفا لرأيو الشخصي  .5  .يتبنى رئيس االتحاد رأم األغمبية كا 
 .يراعي رئيس االتحاد اىتمامات كحاجات العامميف كيسعى إلى تحقيقيا  .6
 .يحرص رئيس االتحاد عمى تييئة المناخ المناسب لمتنافس كالتميز كاإلبداع  .7
 .العامميف متينة معييتـ رئيس االتحاد بإنشاء شبكة عبلقات اجتماعية   .8
 .نجاز أعماليـإباإلطراء فكر انتيائيـ مف اممكف يحظى الع  .9

 تمييز.يعامؿ رئيس االتحاد جميع العامميف بعدالة كعدـ   .23

 .α ≤0.05داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *

" كالدرجػػة  الػػنمط الترسػػمي"  مجػػاؿاالرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات  ( معامػػؿ8جػػدكؿ )يكضػػح 
 α ≤ 0.05معنكيػػة  مسػػتكل، كالػػذم يبػػيف أف معػػامبلت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد لممجػػاؿالكميػػة 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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  (8جدول )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " النمط الترسمي " والدرجة الكمية لممجال
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 القرارات.في اتخاذ  الصبلحيات لمعامميفيعطي رئيس االتحاد كامؿ   .2
 .يترؾ رئيس االتحاد اختيار أساليب العمؿ كطريقة التنفيذ لمعامميف  .2
 المياـ.تأدية  االستقبللية فييمنح رئيس االتحاد العامميف أقصى درجة مف   .0
 .كال يسعى إلى حؿ مشاكميـ ،رئيس االتحاد في شئكف العامميف ال يتدخؿ  .4
 كيفضؿ العمؿ بالشكؿ الركتيني   ،يتردد رئيس االتحاد في تغيير أسمكب العمؿ  .5
 نقاش.ينفذ رئيس االتحاد رغبات العامميف دكف أم   .6
 .كيعتقد أف ذلؾ ميمة اآلخريف ،ؿيجاد الحمك إال يرىؽ رئيس االتحاد نفسو في   .7
 .دارة االتحادإاالتحاد سياسة الباب المفتكح في  يستخدـ رئيس  .8
 .يشارؾ رئيس االتحاد العامميف في لقاءاتيـ الخاصة التي يحتفمكف بيا  .9

 .ال يكمؼ رئيس االتحاد نفسو بمحاسبة المقصريف في أعماليـ  .23
 .α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *

 االتساق الداخمي لا " األداء" -

" كالدرجة التخطيط اإلدارم" مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ9جدكؿ )يكضح 
لؾ كبذ α ≤0.05 معنكية  مستكل، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند الكمية لممجاؿ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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 (9جدول )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "التخطيط اإلداري" والدرجة الكمية لممجال 
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 استراتيجية خبلؿ الدكرة االنتخابية. كضع خطةيتـ   .2
 ذ أجندة المكسـ الرياضي مرتبط بالخطة االستراتيجية لبلتحاد.تنفي   .2
 .األىداؼ كاضحة كمعدة مسبقان   .0
 األىداؼ المكضكعة تتناسب كاإلمكانيات المتاحة.   .4
 األىداؼ المكضكعة قابمة لمتطبيؽ كالقياس.  .5
 ألىداؼ كالسياسات المكضكعة.مع ا اإلدارية تتفؽاإلجراءات   .6
 يتـ تكزيع المخصصات المالية لكافة األنشطة بصكرة متكازنة.  .7

 .α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *

" كالدرجة الكمية  التنظيـ"  مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ23جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ يعتبر  α ≤0.05 معنكية  مستكليبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند  ، كالذملممجاؿ

 المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
 (10جدول )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التنظيم " والدرجة الكمية لممجال 
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 .دارة االتحاد بتسييؿ سرياف المعمكمات بيف المجاف المختمفةتقـك إ  .2
 .المسئكليات كاضحة كمحددة لكافة المستكيات  .2
 ىناؾ تعاكف كتنسيؽ كاضح مع المجاف لتحقيؽ األىداؼ.  .0
يضاح العبلقة بيف األفراد.  .4  تكجد الئحة لتنظيـ العمؿ كا 
 .دكار كالمسئكليات لجميع العامميفتميز الييكؿ التنظيمي بأنو يحدد بكضكح األي  .5
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 .α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *

" كالدرجة  الرقابة كالتكجيو"  مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ22جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α ≤0.05 معنكية  مستكلت االرتباط المبينة دالة عند ، كالذم يبيف أف معامبلالكمية لممجاؿ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
  (11جدول )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الرقابة والتوجيو " والدرجة الكمية لممجال
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 عمكمات لمتابعة متغيرات كتطكرات أساليب العمؿ الحديثة.م تتكفر قاعدة  .2
 يتـ تعديؿ كتطكير نظـ االتحاد كفقا لنظـ كاتجاىات اإلدارة الحديثة.  .2
 .إلى رئيس االتحاد بشكؿ مستمر كالمقترحات كرفعيايتـ إعداد تقارير بنتائج األعماؿ   .0
 األىداؼ. مف تحقيؽمستمرة لمتأكد  المتابعة كالرقابة  .4
 عممية التكجيو الحالية ليا انعكاس عمى النتائج الرياضية.  .5
 يتـ متابعة تنفيذ المكائح في كافة المجاالت طبقان لمخطط كالمكائح المكضكعة.  .6
يجاديتـ دراسة المشكبلت التي تعيؽ تطكير   .7  حات لحميا.مقتر  المعبة كا 
 يتـ عقد اجتماعات دكرية مع المجاف المتخصصة لمتكجيو كالمتابعة.  .8

 .α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *

" كالدرجة  التطكير كالتدريب"  مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ22جدكؿ )يكضح 
كبذلؾ  α ≤0.05 معنكية  مستكلبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند ، كالذم يالكمية لممجاؿ

 يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
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 (12جدول )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التطوير والتدريب " والدرجة الكمية لممجال 
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-حكـ-)مدربيتـ ترشيح المتميزيف في المجاالت الفنية كاإلدارية لمسفر إلى الخارج   .2
 إدارم(

 يتـ العمؿ عمى استقداـ خبراء دكلييف لممشاركة في دكرات صقؿ المدربيف الكطنييف.  .2
 تقاء بالمدربيف.يتـ إعداد المقترحات الدراسية كالبحثية التي تخدـ برامج التدريب لبلر   .0
 .يتـ التنسيؽ مع كافة األندية لتحديد االحتياجات البلزمة لتنفيذ دكرات التدريب المختمفة  .4
 .يتـ تنظيـ كرش عمؿ لتطكير عمؿ المجاف خبلؿ الفترة االنتقالية  .5
 يتـ كضع خطة تدريبية كاضحة كىادفة.  .6

7.  
ضع نظـ كمعايير لتقييـ فاعمية أداء الدكرات التدريبية لمتعرؼ عمى مدل االستفادة يتـ ك 

 .مف ىذه الدكرات
 .α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *

"  المسابقات كالبطكالت"  مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ20جدكؿ )يكضح 
 ≤0.05 معنكية  مستكل، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند ؿكالدرجة الكمية لممجا

α .كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو 
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  (13جدول )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " المسابقات والبطوالت " والدرجة الكمية لممجال
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 ىناؾ اىتماـ بتنظيـ المسابقات الرياضية لقطاع الناشئيف.  .2
 تنظيـ البطكالت الرياضية لممكسـ الرياضي يطكر أداء البلعبيف عمى المستكل القارم.  .2
 ينسجـ تخطيط المكسـ الرياضي مع أجندة االتحاد العربي كالقارم لمعبة.  .0
 .يتـ مشاركة المنتخبات الكطنية في المسابقات العربية كالقارية  .4
 .يتـ تنظيـ كرش عمؿ لتطكير الحكاـ كالمدربيف خبلؿ الفترة االنتقالية  .5
 .يتـ تنظيـ بطكالت صيفية مجمعة لمناشئيف  .6
 .يتـ عقد معسكرات مغمقة لممنتخب الكطني  .7
 .يتـ اإلعبلف عف أجندة المكسـ الرياضي بكقت كاؼ إلعداد الفرؽ  .8

 .α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند  *

 :البنائي: الصدق ثانياً 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  لالكصكؿ إلييا، كيبيف مد

 .االستبانة

عند دالة إحصائيان  االستبانة( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت 24يبيف جدكؿ )
 لقياسو. تصادقو لما كضع االستبانةكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  α ≤0.05 معنكية  مستكل
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  (14جدول )

 لالستبانةوالدرجة الكمية  االستبانةباط بين درجة كل مجال من مجاالت معامل االرت

 بيرسونمعامل  المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 .النمط األكتكقراطي

 .النمط الديمقراطي

 .النمط الترسمي

 .األنماط القيادية

 .رمالتخطيط اإلدا

 .التنظيـ

 .الرقابة كالتكجيو

 .التطكير كالتدريب

 .المسابقات كالبطكالت

 .األداء

 .α ≤0.05 داللة  مستكلاالرتباط داؿ إحصائيان عند *              

  :االستبانةثبات  4.8 

 متتالية" مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبياف نفس يعطي تبانة ىك "أفيقصد بثبات االس

أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة  إلى- أيضان  – ، كيقصد بو(97 :2323)الجرجاكم،
تمراريتو عند تكرار استخدامو كاس ،كانسجامو ،أك ما ىي درجة اتساقو ،فيياعند كؿ مرة يستخدـ 

  ت مختمفة.في أكقا

 Cronbach's خنباكرك الدراسة مف خبلؿ معامؿ ألفا  استبانةكقد تحقؽ الباحث مف ثبات 

Alpha Coefficient(.25بينة في جدكؿ )، ككانت النتائج كما ىي م 
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  (15جدول )

 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 .النمط األكتكقراطي

 .النمط الديمقراطي

 .النمط الترسمي

 .األنماط القيادية

 .التخطيط اإلدارم

 .التنظيـ

 .الرقابة كالتكجيو

 .التطكير كالتدريب

 .المسابقات كالبطكالت

 .األداء

 معا جميع المجاالت

( أف قيمػة معامػػؿ ألفػا كركنبػػاخ مرتفعػة لكػػؿ مجػػاؿ 25كاضػح مػػف النتػائج المكضػػحة فػي جػػدكؿ )
كىػذا يعنػى أف ، () االسػتبانةلجميػع فقػرات  بينمػا بمغػت( حيػث تتػراكح بػيف )

 مرتفع. الصدؽ الذاتيمعامؿ 
كػػػكف قابمػػػة لمتكزيػػػع. كي( ؟فػػػي صػػػكرتيا النيائيػػػة كمػػػا ىػػػي فػػػي الممحػػػؽ ) االسػػػتبانةتكػػػكف بػػػذلؾ ك 

 االسػػتبانةممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة كثباتيػػا الدراسػػة  اسػػتبانة الباحػػث قػػد تأكػػد مػػف صػػدؽ
 كاختبار فرضياتيا. ،لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة ؛كصبلحيتيا

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 9.4
 Statistical Package forتحميػؿ اإلحصػائي مف خبلؿ برنامج الكتحميميا  االستبانة تفريغتـ 

the Social Sciences (SPSS). 
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 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبػار  K-S) )Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنكؼ- اختبػار ككلمجػكركؼ تػـ اسػتخداـ
فػي جػدكؿ لنتػائج كمػا ىػي مبينػة ، ككانػت اما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مػف عدمػو

(26.) 

 (16جدول )

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 .النمط األكتكقراطي

 .النمط الديمقراطي

 .النمط الترسمي

 .األنماط القيادية

 .التخطيط اإلدارم

 .التنظيـ

 .ة كالتكجيوالرقاب

 .التطكير كالتدريب

 .المسابقات كالبطكالت

 .األداء

 معا جميع مجاالت االستبانة

ت مجػػػاالجميػػػع ل (.Sig)( أف القيمػػػة االحتماليػػػة 26كاضػػػح مػػػف النتػػػائج المكضػػػحة فػػػي جػػػدكؿ )
يتبػػع التكزيػػع  تالمجػػاال يػػذهت لفػػإف تكزيػػع البيانػػا كبػػذلؾ 0.05الداللػػة مسػػتكل مػػف  أكبػػرالدراسػػة 
 تـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.  حيث الطبيعي،

 اإلحصائية التالية: تم استخدام األساليبوقد 

 .الدراسة عينةكصؼ ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئكية كالتكراراتا -1

 .يكالمتكسط الحسابي النسب المتكسط الحسابي -2

 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات ، (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ) -0
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ما إذا  لمعرفةK-S):) Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ- اختبار ككلمجكركؼ -4
 .كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

( لقيػػػػاس درجػػػػة Pearson Correlation Coefficientمعامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػكف ) -5
كقد تـ اسػتخدامو لحسػاب  ،دراسة العبلقة بيف متغيريفىذا االختبار عمى يقكـ ط: االرتبا

 .كاختبار الفرضية األكلىكالصدؽ البنائي لبلستبانة،  ،االتساؽ الداخمي

( لمعرفة ما إذا كانػت متكسػط درجػة االسػتجابة T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار  -6
كلقػػد تػػـ  أـ زادت أك قمػػت عػػف ذلػػؾ، (0) درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة كىػػي ىقػػد كصػػمت إلػػ

 استخدامو لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

( لمعرفػة مػا إذا كػاف Independent Samples T-Test) فػي حالػة عينتػيف Tاختبػار  -7
 ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.  تىناؾ فركقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاألحػادم اختبػار تحميػؿ التبػػايف  -8
مجمكعػات أك أكثػر مػف  (0ركقػات ذات داللػة إحصػائية بػيف )لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ ف

 البيانات.

 

 
  



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  }86  {ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

فزضياث الدراست ومىاكشتها الخامسالفصـــل    جدليل البياهاث واخخبار 

ار ــــــاث واخخبـــــل البياهــــــجدلي

 ومىاكشتها ستفزضياث الدرا
 

 امللدمت.1.1

 .هخائج الدراست وعزضها ومىاكشتها1.1
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 المقدمة: 1.5
، كذلؾ مف خبلؿ كاختبار فرضيات الدراسة ،البياناتتحميؿ يتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل

التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ  االستبانةاإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض أبرز نتائج 
 العممي،كالمؤىؿ  العمر،)التي اشتممت عمى  البيانات الشخصيةكالكقكؼ عمى  فقراتيا،تحميؿ 

لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف  ،(االتحادنكع ك  الخبرة،سنكات ك 
لمحصكؿ  (SPSS)إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  ،الدراسة استبانة

 اسة التي تـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ. عمى نتائج الدر 

 :نتائج الدراسة وعرضيا ومناقشتيا 2.5
 :ومناقشتيانتائج السؤال األول 
 : ما األنماط القيادية السائدة في االتحادات الرياضية الفمسطينية؟عمىنص السؤال األول 

االنحرافات كلئلجابة عمى السؤاؿ األكؿ؛ قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية، ك 
كما ىك  لممقياس،كاألكزاف النسبية لمجاالت استبانة األنماط القيادية، كالدرجة الكمية  ،المعيارية

 مبيف في الجداكؿ اآلتية. 
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  (17)جدول 
 واألوزان النسبية لفقرات مجاالت استبانة األنماط القيادية ،المعياريةواالنحرافات  الحسابية،المتوسطات 

 (206ن= )
 بانةاالست

 مجاالت
 االستبانة

 فقرات
 المجال

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

انة
ستب

ا
 

ادة
القي
ط 
نما
أ

 

طي
وقرا
ألوت

ط ا
لنم
 ا

1 2.97 1.30 59.31 2 
2 2.41 1.29 48.12 3 
3 2.22 1.26 44.46 6 
4 2.08 1.21 41.58 8 
5 2.98 1.30 59.51 1 
6 2.36 1.19 47.13 5 
7 2.36 1.31 47.19 4 
8 2.18 1.20 43.68 7 
  48.93 0.94 2.45 الدرجة الكمية لممجال

طي
مقرا

لدي
ط ا
لنم
 ا

1 3.48 1.12 69.50 10 
2 3.89 1.12 77.82 4 
3 3.91 1.09 78.23 2 
4 4.04 0.99 80.78 1 
5 3.53 1.18 70.69 9 
6 3.67 1.01 73.37 6 
7 3.90 1.07 78.07 3 
8 3.79 1.00 75.76 5 
9 3.61 1.04 72.28 7 
10 3.59 1.14 71.82 8 
  74.77 0.81 3.74 الدرجة الكمية لممجال

سمي
لتر
ط ا
لنم
 ا

1 3.25 1.21 64.95 5 
2 3.35 1.14 67.06 3 
3 3.47 1.15 69.30 2 
4 2.38 1.13 47.56 10 
5 2.76 1.09 55.20 6 
6 2.48 1.01 49.65 8 
7 2.44 1.14 48.87 9 
8 3.32 1.06 66.34 4 

  9 3.63 1.00 72.57 1 
10 2.61 1.16 52.22 7 
  59.38 0.58 2.97 الدرجة الكمية لممجال
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التي تنص كتكقراطي الفقرة الخامسة مف مجاؿ النمط األ( أف 17يتضح مف الجدكؿ )
امميف " كحصمت عمى أف يككف ىك المتحدث الرسمي باسـ الععمى " يحرص رئيس االتحاد 

بكزف نسبي قدره  ىكيمي ذلؾ الفقرة األكل ،% 59.51بكزف نسبي قدره  ىعمى المرتبة األكل
كالفقرة السابعة بكزف نسبي قدره  ،% 48.12كالفقرة الثانية بكزف نسبي قدره  ،% 59.31
كالفقرة الثالثة بكزف نسبي قدره  ،% 47.13كالفقرة السادسة بكزف نسبي قدره  ،% 47.19
كالفقرة الرابعة بكزف نسيبي قدره  ،% 43.68كالفقرة الثامنة بكزف نسبي قدره  ،% 44.46
حيث احتمت ىذه الفقرات المراتب الثانية كالثالثة كالرابعة كالخامسة كالسادسة  ،% 41.58

  .كالسابعة كالثامنة عمى التكالي

 التي تنصرابعة مف مجاؿ النمط الديمقراطي أف الفقرة ال (17كما يتضح مف الجدكؿ )
 ىيؽ الكاحد " احتمت المرتبة األكل" يحرص رئيس االتحاد عمى أف يككف العمؿ بركح الفر  عمى

كالفقرة  ،% 78.23كما احتمت الفقرات الثالثة بكزف نسبي قدره  ،% 80.78بكزف نسبي قدره 
كالفقرة الثامنة  ،% 77.82رة الثانية بكزف نسبي قدره كالفق ،% 78.07السابعة بكزف نسبي قدره 

كالفقرة التاسعة  ،% 73.37كالفقرة السادسة بكزف نسبي قدره  ،% 75.76بكزف نسبي قدره 
كالفقرة الخامسة  ،% 71.82كالفقرة العاشرة بكزف نسبي قدره  ،% 72.28بكزف نسبي قدره 

المراتب الثانية  ،% 69.50نسبي قدره بكزف  ىكالفقرة األكل ،% 70.69بي قدره كبكزف نس
 .كالثالثة كالرابعة كالخامسة كالسادسة كالسابعة كالثامنة كالتاسعة كالعاشرة عمى التكالي

 عمى التي تنصالتاسعة مف مجاؿ النمط الترسمي  ( أف الفقرة17كما يتضح مف الجدكؿ )
 ىكف بيا " احتمت المرتبة األكلتفم" يشارؾ رئيس االتحاد العامميف في لقاءاتيـ الخاصة التي يح

كالفقرة  ،% 69.30الثالثة بكزف نسبي قدره  :كما احتمت الفقرات ،% 72.57ره بكزف نسبي قد
 ىكالفقرة األكل ،% 66.34بي قدره % كالفقرة الثامنة بكزف نس 67.06الثانية بكزف نسبي قدره 

كالفقرة العاشرة  ،% 55.20كالفقرة الخامسة بكزف نسبي قدره  ،% 64.95بكزف نسبي قدره 
كالفقرة السابعة  ،% 49.65كالفقرة السادسة بكزف نسبي قدره  ،% 52.22بكزف نسبي قدره 
المراتب الثانية  ،% 47.56كالفقرة الرابعة  بكزف نسبي قدره  ،% 48.87بكزف نسبي قدره 

 .عمى التكاليكالثالثة كالرابعة كالخامسة كالسادسة كالسابعة كالثامنة كالتاسعة كالعاشرة 
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  (18جدول )

واألوزان النسبية لمتعرف عمى مستوى مجاالت استبانة األنماط  المعيارية،واالنحرافات  الحسابية،المتوسطات 
 .القيادية والدرجة الكمية لممقياس

 (206ن= )

 المتوسط استبانة األنماط القيادية 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب الوزن النسبي المعياري

 3 48.93 0.94 2.45 االكتكقراطيالنمط 
 1 74.77 0.81 3.74 النمط الديمقراطي
 2 59.38 0.58 2.97 النمط الترسمي

  61.89 0.39 3.09 الدرجة الكمية لممقياس.
الػػػنمط الػػديمقراطي حصػػػؿ عمػػى أعمػػػى كزف نسػػبي، قػػػدره  أف (:28)يتضػػح مػػػف الجػػدكؿ 

كتػػػكقراطي %، كالػػػنمط األ59.08النسػػػبي كزنػػػو  كتػػػبله عمػػػى التػػػكالي: الػػػنمط الترسػػػمي ،74.77%
 %.  62.89%. أما الدرجة الكمية الستبانة األنماط القيادية كزنيا النسبي 48.90كزنو نسبي 

% ممػػا يؤىمػػو  74.77زف نسػػبي قػػدره قراطي عمػػى ك كيعػػزك الباحػػث حصػػكؿ الػػنمط الػػديم
دات الرياضػػػية االتحػػػاف منتسػػػبي ألػػػى إداريػػػة نمػػػاط القيػػػادة اإلأف يكػػػكف الػػػنمط السػػػائد بػػػيف ألػػػى إ

كىػػذا يتضػػح مػػف خػػبلؿ حصػػكؿ  الػػديمقراطي،دارم بػػالنمط ليػػات العمػػؿ اإلآ فالفمسػػطينية يفضػػمك 
قراطي مػػف فقػػرات المجػػاؿ الػػديم ،كالسادسػػة ،كالثامنػػة ،كالثانيػػة كالسػػابعة، كالثالثػػة، الرابعػػة،الفقػػرات 
ة عمػػى التػػكالي كذلػػؾ مػػف سػػسادكال ،كالرابعػػة، كالخامسػػة ،كالثالثػػة ،كالثانيػػة ،ىكلػػالمراتػػب األعمػػى 

 .ثةبلخبلؿ الكزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات االستبياف لممجاالت الث

ف يكػػكف أ" يحػػرص رئػػيس االتحػػاد عمػػى  عمػػى:نص تػػ التػػي ةحيػػث حصػػمت الفقػػرة الرابعػػ
كحصػػمت الفقػػرة  %، 83.78بػػكزف نسػػبي قػػدره  ىكلػػألح الفريػػؽ الكاحػػد " عمػػى المرتبػػة االعمػػؿ بػػرك 
ة كيأخذ باآلراء ي" يترؾ رئيس االتحاد المجاؿ لمتعبير عف اآلراء بكؿ حر  عمى:تنص  التيالثالثة 

 التػيقػرة السػابعة فكحصػمت ال %، 78.20بكزف نسػبي قػدره البناءة كالمفيدة " عمى المرتبة الثانية 
" يحرص رئيس االتحاد عمى تييئة المناخ المناسب لمتنافس كالتميز كاالبداع " عمى  عمى:تنص 
 .% 78.37بة الثالثة بكزف نسبي قدره المرت



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  }92  {ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتػػػكقراطي عمػػػى المرتبػػػة لػػػنمط األفػػػي حػػػيف حصػػػمت الفقػػػرة الرابعػػػة مػػػف فقػػػرات مجػػػاؿ ا 
 .% 42.58خيرة مف فقرات االستبياف بكزف نسبي قدره األ

داريػػة كثػػر األنمػػاط تػػكفيران لمبيئػػة اإلأالػػنمط الػػديمقراطي ىػػك  أف:لػػى إكيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ 
 كاإلبػداع،كالتميػز  اآلراءكتتيح المجاؿ لمتعبير عػف  الفريؽ، حبرك لجماعي عمؿ اتقكـ عمى ال التي

كالثقػػػػػة فػػػػػي الػػػػػنفس عكضػػػػػان عػػػػػف تعزيػػػػػز العبلقػػػػػات  كالتنفيػػػػػذ، التخطػػػػػيط،شػػػػػاركة فػػػػػي مكتعػػػػػزز ال
الشػريؼ (، كدراسػة 2334الخطيػب )كتتفؽ نتائج الدراسة الحاليػة مػع نتػائج كػؿ مػف  االجتماعية،

(، 2337(، كدراسػػػة الدبايبػػػة )2335(، كدراسػػػة أبػػػك جبػػػؿ )2335دة )(، كدراسػػػة أبػػػك عيػػػ2334)
(، كدراسػػػػة أبػػػػك 2322(، كدراسػػػػة القطػػػػاف )2323(، كدراسػػػػة ناصػػػػر )2339كدراسػػػػة األسػػػػطؿ )

، كدراسػػة عيسػػى (2324(، كدراسػػة النيػػار كمالكيػػة )2320(، كدراسػػة العػػامكدم )2322الخيػػر )
 .نماط القيادة ىك النمط الديمقراطيأالسائد بيف  ف النمط القيادمأثبتت جميعيا أ التي (، 2322)

( التػي أثبتػت أف الػنمط السػائد ىػك الػنمط 2332كاختمفت الدراسة مع دراسة عبػد الغنػي )
 .ياألكتكقراط( التي أثبتت أف النمط السائد ىك النمط 2320كدراسة الدكسرم ) الترسمي،

 :ومناقشتيانتائج السؤال الثاني 
 الفمسطينية؟توى أداء االتحادات الرياضية ما مس :نص السؤال عمى

قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات  ،كلئلجابة عمى السؤاؿ الثاني
كاألكزاف النسبية لمجاالت استبانة أداء االتحادات الرياضية الفمسطينية، كالدرجة الكمية  ،المعيارية
 كما ىك مبيف في الجداكؿ اآلتية.  لممقياس،
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 (19)دول ج

 األداءواألوزان النسبية لفقرات مجاالت استبانة  المعيارية،واالنحرافات  الحسابية،المتوسطات  

 (206ن= )

  االستبانة
 مجاالت

 االستبانة 

 فقرات
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ية لممجاللدرجة الكما  
 

التػػػي تػػػنص م ر دافقػػػرة الثالثػػػة مػػػف مجػػػاؿ التخطػػػيط اإلأف ال :(19يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
 75.96كلػي بػكزف نسػبي قػدره دة مسبقان " حصمت عمػى المرتبػة األىداؼ كاضحة كمع" األ عمى:
 72.72 كالخامسػة بػكزف نسػبي قػدره ،% 75.15الثانيػة بػكزف نسػبي قػدره  :كاحتمت الفقرات %،
كالرابعػػػة  ،% 69.95كلػػػي بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره كاأل ،% 70.88سػػػة بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره كالساد ،%

 ،كالثالثػة ،المراتػب الثانيػة ،% 62.17كالسػابعة بػكزف نسػبي قػدره  ،% 69.90بكزف نسػبي قػدره 
 .كالسابعة عمى التكالي ،كالسادسة ،كالخامسة ،كالرابعة
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"  عمػػى:تػػنص  التػػيثالثػػة مػػف مجػػاؿ التنظػػيـ ف الفقػػرة الأ( 29كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
كلػػي بػػكزف نسػػبي احتمػػت المرتبػػة األىػػداؼ " لتحقيػػؽ األ ؛كتنسػػيؽ كاضػػح مػػع المجػػافىنػػاؾ تعػػاكف 

بػػكزف نسػػبي  %، كالثانيػػة 73.17 الرابعػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره :كاحتمػػت الفقػػرات ،% 75.44قػػدره 
 ،% 69.66بػكزف نسػبي قػدره  ىكلكاأل ،% 72.24سة بكزف نسبي قدره كالخام ،% 72.88قدره 

 .كالخامسة عمى التكالي ،كالرابعة ،كالثالثة ،الثانية :المراتب

تػنص  التػيف الفقػرة الخامسػة مػف مجػاؿ الرقابػة كالتكجيػو أ( 29ا يتضح مف الجػدكؿ )كم
بػكزف  ىكلػائج الرياضػية " احتمػت المرتبػة األ" عممية التكجيو الحالية ليا انعكػاس عمػى النتػ:عمى 

السادسػػة بػػكزف  ،% 74.44كاحتمػػت الفقػػرات الثالثػػة بػػكزف نسػػبي قػػدره ، %  74.98ره نسػػبي قػػد
 72.34السػابعة بػكزف نسػبي قػدره  ،% 72.60كالرابعة بكزف نسبي قػدره  ،% 70.67نسبي قدره 

بػػكزف  ىكلػكاأل ،% 67.52يػة بػكزف نسػػبي قػدره كالثان ،% 73.27كالثامنػة بػكزف نسػبي قػػدره  ،%
 ،كالسػػػابعة ،كالسادسػػػة ،كالخامسػػػة ،كالرابعػػػة ،كالثالثػػػة ،المراتػػػب الثانيػػػة ،%  65.23نسػػػبي قػػػدره 

 .كالثامنة عمى التكالي

تػنص  التػيف الفقرة السابعة مف مجاؿ التطػكير كالتػدريب أ( 29كما يتضح مف الجدكؿ )
االسػتفادة  لالػدكرات التدريبيػة لمتعػرؼ عمػى مػدداء أكضع نظـ كمعايير لتقييـ فاعميػة  عمى " يتـ

السادسة  :كاحتمت الفقرات ،% 64.65بكزف نسبي قدره  ىكلىذه الدكرات " احتمت المرتبة األ مف
كالخامسػة بػكزف نسػبي قػدره  ،% 62.77بػكزف نسػبي قػدره  ىكلػكاأل ،% 60.27نسبي قدره  بكزف

كالثانيػة  ،% 63.79كالثالثة بكزف نسبي قدره  ،% 62.38كالرابعة بكزف نسبي قدره  ،% 62.08
المراتب الثانيػة كالثالثػة كالرابعػة كالخامسػة كالسادسػة كالسػابعة عمػى  ،% 58.72قدره  بكزف نسبي

 .التكالي

 كالتػػي( اف الفقػػرة الثانيػػة مػػف مجػػاؿ المسػػابقات كالبطػػكالت 29كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
مسػػتكل داء البلعبػػيف عمػػى الأت الرياضػػية لممكسػػـ الرياضػػي يطػػكر تػػنص عمػػى " تنظػػيـ البطػػكال

الثالثة بكزف نسػبي  :كاحتمت الفقرات ،% 70.40بكزف نسبي قدره  ىكلتمت المرتبة األالقارم " اح
 ،% 65.32كالخامسة بػكزف نسػبي قػدره  ،% 67.09كالثامنة بكزف نسبي قدره  ،% 67.66قدره 
كالسادسػػػة بػػػكزف  ،% 60.28بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره  ىكلػػػكاأل ،% 65.33عػػػة بػػػكزف نسػػػبي قػػػدره كالراب

المراتػب الثانيػة كالثالثػة كالرابعػة  ،%  54.88السابعة بػكزف نسػبي قػدره ك  ،% 63.73نسبي قدره 
 .كالخامسة كالسادسة كالسابعة كالثامنة عمى التكالي
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  (20جدول )

واألوزان النسبية لمتعرف عمى مستوى مجاالت استبانة أداء  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية
 .والدرجة الكمية لممقياس االتحادات الرياضية الفمسطينية

مجاالت استبانة أداء االتحادات 
 الرياضية الفمسطينية

 المتكسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 الترتيب الكزف النسبي المعيارم

 3 70.87 0.86 3.54 التخطيط اإلدارم
 1 72.62 0.90 3.63 التنظيـ 

 2 71 0.78 3.55 الرقابة كالتكجيو
 5 61.93 1.03 3.10 التطكير كالتدريب

 4 64.59 0.87 3.23 المسابقات كالبطكالت
  67.97 0.77 3.40 الدرجة الكمية لبلستبانة.

مجػػػػاؿ التنظػػػػيـ حصػػػػؿ عمػػػػى أعمػػػػى كزف نسػػػػبي، قػػػػدره  أف :(23يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ )
%، كمجػػاؿ التخطػػيط 72النسػػبي كتػػبله عمػػى التػػكالي: مجػػاؿ الرقابػػة كالتكجيػػو كزنػػو  ،72.62%

%، كمجػػاؿ 64.59%، كمجػػاؿ المسػػابقات كالبطػػكالت كزنػػو النسػػبي 73.87اإلدارم كزنػػو نسػػبي 
أمػا الدرجػة الكميػة السػتبانة أداء االتحػادات الرياضػية  .%62.90التطكير كالتدريب كزنو النسػبي 

 %. 67.97كزنيا النسبي 

ف ألػػى إ%  72.62عمػى كزف نسػبي كقػدره أك الباحػث حصػكؿ مجػاؿ التنظػيـ عمػى كيعػز 
حيػػػث مػػػف  األخػػػرلذا المجػػػاؿ يفػػػكؽ الػػػكزف النسػػػبي لمجػػػاالت الفقػػػرات الػػػكزف النسػػػبي لفقػػػرات ىػػػ

نيتػو فػي ىػذا المجػاؿ ف العينة تػؤمف بقػدرة االتحػاد عمػى التنظػيـ كتؤكػد عمػى قدراتػو كميأالكاضح 
فػراد كتػػكفر كاضػحة تحػدد العبلقػة بػيف األ ةتنظيميػف ىػذه االتحػادات تمتمػؾ لػكائح أكيػرل الباحػث 

ف المجػاف المختصػة فػي أكمػا  ،كؿ فػرد مػف منظكمػة االتحػادنكط بالكصؼ الكظيفي المطمكب الم
 .ىذه االتحادات ىي كفؽ ىيكمية ثابتة كاضحة كليا كامؿ الصبلحيات دكف تدخؿ خارجي

 ،دارة االتحاد تقػـك بكاجباتيػا اتجػاه المجػاف مػف حيػث تسػييؿ عمميػاإف أالباحث  لكما ير 
 .األخرلع المجاف المختصة كما تحرص عمى تكفير التعاكف كالتنسيؽ الكامؿ م

صػػحاب الخبػػرة أه االتحػػادات ىػػـ مػػف ف نسػػبة كبيػػرة مػػف العػػامميف فػػي ىػػذأالباحػػث  لكيػػر 
الشػػريحة المتعممػػة حيػػث يمتمكػػكف مػػؤىبلت  مػػف- يضػػان أ –الطكيمػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ ككػػذلؾ ىػػـ 

ائح دكار المحػػػددة كالكاضػػػحة فػػػي لػػػك معػػػايير التعػػػاكف كالتنسػػػيؽ كفػػػؽ األ عمميػػػة تمكػػػنيـ مػػػف فيػػػـ
 .االتحادات



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  }96  {ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبػػت فػػي دراسػػتو عمػػى أ ( الػػذم2332كتتفػػؽ نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػة احمػػد )
 كمكتكبػػة لتطػػكيركاضػػحة كمحػػددة ف يكػػكف ىنػػاؾ مسػػؤكليات أىميػػة أىميػػة التنظػػيـ ككػػذلؾ عمػػى أ

ة ككػػذلؾ تتفػػؽ نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة مػػع نتػػائج دراسػػ ،نديػػة الرياضػػية كاالجتماعيػػةداء فػػي األاأل
ؿ االتحػادات الرياضػية داء التنظيمي بصكرة جيدة داخػىمية األأتؤكد عمى  كالتي (2330المينا )

 .لتطكير أدائيا

( التػػػي جػػػاء فييػػػا التنظػػػيـ فػػػي المرتبػػػػة 2322كتختمػػػؼ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة نعػػػػيـ )
 األخيرة.

ف خيػػػرة بػػػيالتػػػدريب عمػػػى المرتبػػػة الخامسػػػة كاألكيعػػػزك الباحػػػث حصػػػكؿ مجػػػاؿ التطػػػكير ك 
منتسػػبي بدرجػػة متكسػػطة لػػدل  ارضػػ كجػػكدلػػى إ (،% 64.59)قػػدره بػػكزف نسػػبي  ،داءاالت األجػػم

ف ىناؾ قصػكر أالباحث  لكير  ،ات الرياضية في ىذا المجاؿداء االتحادأ لاالتحادات عف مستك 
ف الحصػار أ :لػىإالباحػث ذلػؾ  ككيعػز  .مرجكة منيا في ىذا المجاؿىداؼ الفي تحقيؽ األكاضح 
كير كالتػػدريب حيػػث التطػػ ،كرصػػسػػباب ىػػذا القأىػػـ أمػػف  االحػػتبلؿالػػكطف بفعػػؿ  كصػػاؿأكتقطػػع 

ف أكمػػا  ،ريػػة الحركػػة كالسػػفر كالتكاصػػؿجندتػػو يعتمػػد بنسػػبة كبيػػرة عمػػى حأداخػػؿ االتحػػاد ككفػػؽ 
( في 2334قشطة )الثابتة كىذا يتفؽ مع دراسة التطكر يعتمد عمى تكفير االمكانيات كالميزانيات 

 البرامج التدريبية.أف ىناؾ قصكران في 

كبرامج تدريبية ( في أف ىناؾ اىتماـ 2337كتختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة عبد الرحيـ )
 كبشكؿ دكرم.

 

 نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا
 نبي (α≤ 0.05)نص السؤال عمى: ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 الفمسطينية؟حادات الرياضية أنماط القيادة اإلدارية واألداء في االت

بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجات الخاـ  مى السؤاؿ الثالث؛ قاـ الباحثكلئلجابة ع
كما ىك  الفمسطينية،أنماط القيادة اإلدارية واألداء في االتحادات الرياضية بيف درجات كؿ مف 

 مبيف في الجدكؿ اآلتي. 
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 (21جدول )

 أنماط القيادة اإلدارية واألداء في االتحادات الرياضية الفمسطينية.  درجاتلارتباط بيرسون  معامل 

 (206ن= )

 البيان
 الدرجة الكمية ألداء االتحادات الفمسطينية

 مستوى الداللة معامالت ارتباط بيرسون
 0.01دالة عند مستكل  0.449- النمط االكتكقراطي
 0.01دالة عند مستكل  0.755 النمط الديمقراطي

 0.01دالة عند مستكل  0.505 مط الترسميالن
 0.01دالة عند مستكل  0.51 الدرجة الكمية الستبانة األنماط القيادية

 (0.148)عند قيمة جدوليو  (α  =0.01حدود الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط عند مستوى ) -

بيف كؿ مف تكجد عبلقة مكجبة تامة ذات داللة إحصائية  أنو (:21) جدكؿيتضح مف ال 
األنمػاط القياديػػة، كمجاالتيػا، كالدرجػة الكميػػة ألداء االتحػادات الفمسػطينية، مػػا عػدا كجػػكد اسػتبانة 

 .عبلقة سالبة تامة بيف مجاؿ النمط االكتكقراطي كالدرجة الكمية ألداء االتحادات الفمسطينية

 نتائج السؤال الرابع وتفسيراتيا
 0.05)داللة  ذات داللة إحصائية عند مستوىىل توجد فروق نص السؤال الرابع عمى:  

≥α) تعازى لممتغيارات: العمار، والمؤىال العمماي،  اإلدارياة متوسطات درجات أنماط القيادة  نبي
 .سنوات الخبرة، نوع االتحاد

لمتعػرؼ إلػى  ؛كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ الرابع؛ قاـ الباحث بحساب تحميػؿ التبػايف األحػادم 
تعػػػزل لممتغيػػرات: العمػػػر، كالمؤىػػػؿ  اإلداريػػة؛ت درجػػات أنمػػػاط القيػػػادة متكسػػػطاالفػػركؽ بػػػيف كػػؿ 

 .العممي، سنكات الخبرة، نكع االتحاد
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 الفروق في أنماط القيادة اإلدارية  تبعًا لمتغير العمر. –أواًل 

 (22جدول )

 لمتغير العمرلمجاالت أنماط القيادة اإلدارية والدرجة الكمية تبعا " اختبار " التباين األحادي نتائج 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة "Fقيمة " المربعات

 كتكقراطياأل نمطال
 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 الديمكقراطي نمطال
 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 الترسمي نمطال
 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 الكمية ألنماط القيادة الدرجة
  بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 3.881 ( =3،200لدرجة حرية ) 0.01حدكد الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ( عند مستكل داللة 

 2.650 ( =3،200لدرجة حرية ) 0.05د مستكل داللة حدكد الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ( عن

أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات  :(22) مف جدكؿيتضح 
 عينة الدراسة تعزل لمتغير العمر.

الباحث ىذا لخصكصية المجتمع الفمسطيني كما يحيط بو مف ظركؼ ليا عبلقة  يعزكك  
ات العمؿ، كبالتالي محط التفكير كالقدرة عمى األداء متشابية المشاركة الخارجية عبر سنك  ةبقم

، حيث أف النمط كىذا ما يؤكده نتائج الجدكؿ السابؽ ،كمتكازنة إلى حد ما مع مختمؼ األعمار
قراطي حصؿ عمى قيمة أعمى مف األنماط األخرل، كىذا يتكافؽ مع نتائج الدراسة في أف الديم

االتحادات، كلكف بنسبة قميمة عمى األنماط األخرل مما يعني  النمط الديمكقراطي ىك السائد في
  .إحصائيةأنو ال يكجد فركؽ ذات داللة 
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  ر المؤىل العمميلمتغي تبعاً  اإلدارية القيادة أنماط في الفروق: اً نيثا

 (23)جدول 

 بعا لمتغير المؤىل العمميلمجاالت أنماط القيادة اإلدارية والدرجة الكمية ت" اختبار " التباين األحادي نتائج 

 مصدر التباين مجالال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 
 الداللة

 كتكقراطياأل نمطال

 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 الديمكقراطي مطنال

 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 الترسمي نمطال

 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 الدرجة الكمية ألنماط القيادة

 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 3.881 ( =3،200لدرجة حرية ) 0.01حدكد الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ( عند مستكل داللة  

 2.650 ( =3،200لدرجة حرية ) 0.05داللة اإلحصائية لقيمة )ؼ( عند مستكل داللة حدكد ال

: بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات (20يتضح مف الجدكؿ )
 عينة الدراسة تعزل إلى المؤىؿ العممي.

ىـ مف ذكم  ينيةالفمسطأف غالبية العامميف في االتحادات الرياضية  :ذلؾ إلى الباحث يعزك
يككف المرشح لعضكية االتحاد، الشيادات الجامعية، كما يرل الباحث أف قرار بكجكب أف 
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–بالحد األدنى عمى شيادة الثانكية كساىـ في رفع درجة المؤىمية، كيعزك الباحث ذلؾ  حاصؿ 
ي إلى قرار المجنة األكلمبية باستقطاب الككادر األكاديمية كالمتخصصة لمعمؿ ف -أيضان 

االتحادات الرياضية بنسبة كبيرة، ككذلؾ يرل الباحث أف المؤىؿ العممي ليس فقط عامؿ الحسـ 
نما ثقافة المجتمع كأثر البيئة يساىـ في صقؿ الشخص، كيؤثر في تكجياتو  في نمط القيادة كا 

 نحك أنماط القيادة.

 سنوات الخبرةالفروق في أنماط القيادة اإلدارية تبعا لمتغير  :ثالثاً 

 (24)جدول 

 لمجاالت أنماط القيادة اإلدارية والدرجة الكمية تبعا لمتغير سنوات الخبرة" اختبار " التباين األحادي  جنتائ 

 مصدر التباين مجالال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 
 الداللة

 كتكقراطياأل نمطال
 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 الديمكقراطي نمطال
 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 الترسمي نمطال
 عاتبيف المجمك 

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

الدرجة الكمية ألنماط 
 القيادة

 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 3.145 ( =4،199لدرجة حرية ) 0.01حدكد الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ( عند مستكل داللة 

 2.417 ( =4،199لدرجة حرية ) 0.05حدكد الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ( عند مستكل داللة 

: بأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات (24يتضح مف الجدكؿ )
 اسة تعزل إلى سنكات الخبرة.تقديرات عينة الدر 
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دل أصحاب لحكافز يساىـ في الحد مف الرغبة لأف غياب ا :كيغزك الباحث ذلؾ إلى
ف الدافعية الذاتية لدل قميمي الخبرة تمثؿ لدييـ فإ ،، كعمى العكسعمى التمييز كاإلبداع ةالخبر 
 .ميمان  حافزان 

تنكع مصادر اكتساب اب ، حيث غيذا أثر كبير الخبرة ليسكما يرل الباحث أف فارؽ 
نتيجة  ات األكثر تقدمان عمتكاؾ كتبادؿ الخبرات مع المجتمثؿ: السفر كاالح ،الخبرة الخارجية
يجعؿ مف  ،مكانة كأىمية الرياضة في السمطة الكطنية الفمسطينية، كضعؼ ظركؼ الحصار

 بيف األجياؿ العاممة ليست بالفارؽ كالمؤثر الكبير. ةفكارؽ الخبر 

 نوع االتحادلمتغير  فروق في أنماط القيادة اإلدارية تبعاً ال :اً رابع
 

 (25جدول )

 لمتغير نوع االتحاد والدرجة الكمية تبعاً  ،لمجاالت أنماط القيادة اإلدارية" اختبار " التباين األحادي نتائج 

 مصدر التباين مجالال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "Fقيمة "
مستوى 
 ةالدالل

 األكتكقراطيالنمط 
 بيف المجمكعات

  داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 الديمكقراطينمط ال
 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 الترسميلنمط ا
 بيف المجمكعات

 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

الدرجة الكمية ألنماط 
 القيادة

 بيف المجمكعات

3.32
 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

 3.881 ( =3،200لدرجة حرية ) 0.01حدكد الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ( عند مستكل داللة 
 2.650 ( =3،200لدرجة حرية ) 0.05حدكد الداللة اإلحصائية لقيمة )ؼ( عند مستكل داللة 

 معنكية ( بأنو: تكجدفركؽ 25) يتضح مف الجدكؿ
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 (26)جدول 

 لمتغير نوع االتحاد المقارنات البعدية بين متوسطات الدرجة الكمية لمنمط الديموقراطي تبعاً 
 الفروق بين متوسطات متغير نوع االتحاد المتوسطات الحسابية نوع االتحاد
    2 كرة القدـ

   2 3.26 كرة الطائرة

  2 -3.29 -3.30 كرة الطاكلة

 2 -3.02 -3.53 -3.04 ألعاب القكل

لمتغير  تبعان  ؛النمط الديمكقراطيأنو تكجد فركؽ معنكية في  :(26يتضح مف الجدكؿ )
 .ألعاب القكل نكع االتحاد كلصالح الذيف نكع اتحادىـ

 (27)جدول 

 لمتغير نوع االتحاد اً المقارنات البعدية بين متوسطات الدرجة الكمية لمنمط الترسمي تبع
 الفروق بين متوسطات متغير نوع االتحاد المتوسطات الحسابية نوع االتحاد
    2 كرة القدـ

   2 -3.34 كرة الطائرة

  2 3.22 3.37 كرة الطاكلة

 2 -3.09 -3.28 -3.02 ألعاب القكل

لمتغير نكع  تبعان  ؛نمط الترسميلاأنو تكجد فركؽ معنكية في  :(27)يتضح مف الجدكؿ 
 .ألعاب القكل االتحاد كلصالح الذيف نكع اتحادىـ

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف اتحاد ألعاب القكل يعتبر كاحد مف أقدـ االتحادات الرياضية 
، مما مف خبلؿ مشاركاتو المتعددة كمان كنكعان  ،كاألكثر فعالية عمى الساحة الدكلية ،الفمسطينية

 في اثراء التجربة كالمينية لدل االتحاد. يجاباأثر إ
ساىـ في تأثر  ،ألعاب القكلالحتكاؾ الخارجي المستمر التحاد كما يرل الباحث بأف ا

 كساىـ في تميز االتحاد ديمقراطيان. ،االتحاد بتجارب اآلخريف
ـ في 2324كيرل الباحث بأف ىذه النتيجة تتكافؽ مع تقييـ كزارة الشباب كالرياضة لعاـ 

ختيار االتحاد الفمسطيني أللعاب القكل باعتباره أحد االتحادات المتميزة كالفاعمة كفؽ معايير ا
 الكزارة.
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ج ــــــائـــــــــىخــال

 والخوصياث
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 (28جدول )

 نتائج وتوصيات الدراسة
 الزمني اإلطار جية التنفيذ التوصيات النتائج #
 االتحادات في السائد القيادم النمط أف -1

 النمط ىك الفمسطينية الرياضية
، %(74.77) نسبي بكزف، الديمقراطي

 ،%(59,08) نسبي بكزف الترسمي النمط
 نسبي بكزف األكتكقراطي النمط

(48.90.)% 

العمؿ عمى تعزيز النمط الديمقراطي داخؿ االتحادات الرياضية 
 لما لو مف نتائج إيجابية عمى األداء، كتجنب استخداـ النمط

 لما لو مف انعكاس سمبي عمى األداء. ياألكتكقراط
 

كزارة الشباب كالرياضة، 
 المجنة األكلمبية الفمسطينية

عمى أف يبدأ عمى 
المدل القصير 
كيستمر عمى المدل 

 المتكسط كالطكيؿ.

 النسبي الكزف أف الدراسة نتائج أظيرت -2
 األكزاف جاءت كقد ،%(67.97) لؤلداء
: التالي النحك عمى ءاألدا لمحاكر النسبية
 بكزف األكلى المرتبة عمى حاز التنظيـ
 كالتكجيو الرقابة تبله ،%(72.62) نسبي
 التخطيط تبله ،%(72) نسبي بكزف

تبله  ،%(73.87) نسبي بكزف اإلدارم
 نسبي بكزف كالبطكالت المسابقات

 كالتدريب التطكير كأخيران  ،%(64.59)
 %(62.90) نسبي بكزف

الرياضية الفمسطينية العمؿ عمى أف تتضمف  مطالبة االتحادات
 أجندتو خطط لكؿ عناصر األداء.

 معايير كاعتماد العامميف، ألداء كالتكجيو الرقابة ميارات تعزيز
 .ارتقائيا لضماف الرياضية االتحادات أداء لمراقبة محددة عممية

العمؿ عمى عقد دكرات تدريبية مستمرة إلدارة االتحادات 
 ؿ تأىيميـ؛ الختيار النمط القيادم المناسب.الرياضية مف أج

االىتماـ بالتطكير كالتدريب مف خبلؿ العمؿ عمى تكفير 
 المقكمات البلزمة لذلؾ.

العمؿ عمى تعزيز النشاطات الداخمية، كبناء القاعدة، كتطكير 
 الكادر البشرم قبؿ التفكير بالمشاركات الخارجية.

 كالرياضة، الشباب كزارة
 الفمسطينية األكلمبية المجنة

 عمى يبدأ أف عمى
 القصير المدل
 المدل عمى كيستمر
 .كالطكيؿ المتكسط
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 الزمني اإلطار جية التنفيذ التوصيات النتائج #
نتائج ىذه الدراسة مطالبة الجيات المختصة باالستفادة مف 

 كتعميميا عمى االتحادات الرياضية الفمسطينية.
 طردية عبلقة كجكد الدراسة نتائج أظيرت -3

 يفالقيادي يفالنمط بيف إحصائية داللة ذات
 في المستخدـ (كالترسمي الديمقراطي)

 كاألداء، الفمسطينية الرياضية االتحادات
 القيادة نمط عكسية بيف عبلقة ككجكد

 االتحادات في المستخدـ األكتكقراطي
 .كاألداء الفمسطينية الرياضية

ضركرة إجراء دراسات أخرل لمتعرؼ عمى أنماط القيادة 
 ضية األخرل.كعبلقتيا باألداء لدل االتحادات الريا

 

 كالرياضة، الشباب كزارة
 الفمسطينية األكلمبية المجنة

 عمى يبدأ أف عمى
 القصير المدل
 المدل عمى كيستمر
 .كالطكيؿ المتكسط

في أنو ال يكجد  الدراسة نتائج أظيرت كما -4
 بيف درجات إحصائية داللة ذات فركؽ
 تعزل كاألداء اإلدارية القيادة أنماط

 سنكات العممي، المؤىؿ العمر،) لممتغيرات
 (.الخبرة

ضركرة األخذ بنتائج الدراسة حكؿ المتغيرات )العمر، المؤىؿ 
 العممي، سنكات الخبرة(

 كالرياضة، الشباب كزارة
 الفمسطينية األكلمبية المجنة

 عمى يبدأ أف عمى
 القصير المدل
 المدل عمى كيستمر
 .كالطكيؿ المتكسط

فركؽ كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد  -5
تعزل لمتغير نكع  إحصائيةذات داللة 

 االتحاد ككانت لصالح اتحاد ألعاب القكل

 كالرياضة، الشباب كزارة 
 الفمسطينية األكلمبية المجنة

 عمى يبدأ أف عمى
 القصير المدل
 المدل عمى كيستمر
 .كالطكيؿ المتكسط
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ت ــــــــكائم

 املزاجع
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  :المراجعو  المصادر
 مصادر:أواًل: ال
 القرآف الكريـ -
 :الحديث الشريؼ -
 ،"كالصمة البر كتاب الترمذم، سنف(:"1978) سكرة بف عيسى بف محمد الترمذم، -

 حسف حديث ىذا: كقاؿ( 1954 حديث) إليؾ أحسف لمف الشكر في جاء ما( باب)
 .مصر الحمبي، البابي مصطفى مطبعة ،1ط عكض، عطكة إبراىيـ: تحقيؽ صحيح،

 :الكتبثانيًا: 
، دار صادر، 4"، ط لسان العرب"(:2005) بف منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديفا -

 بيركت.
، دار الفجر لمنشر إدارة األنشطة والخدمات الطالبية(: "2009أبك النصر، مدحت ) -

 كالتكزيع، القاىرة.
مناىج البحث وطرق التحميل االحصائي (: "2005، فؤاد كآماؿ، صادؽ)بأبك حط -

 ، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة."تربوية واالجتماعيةالعموم النفسية وال في
"، دار المبادئ واالتجاىات الحديثة في إدارة المؤسسات(:"2005) بمكط، إبراىيـ -

 النيضة العربية، بيركت.
 الثانية، الطبعة ،"االستبيان لبناء المنيجية القواعد(:"2010) زياد الجرجاكم، -

 .فمسطيف الجراح، أبناء مطبعة
 كائؿ، دار األكلى، الطبعة ،"الرياضي االجتماع عمم(:"2005) احساف ،الحسف -

 .عماف
 لمنشر الكندم دار ،"ومفاىيم ونظريات أساسيات القيادة(:"2004) ماىر حسف، -

 .اربد كالتكزيع،
السموك اإلداري والتنظيمي في المنظمات المدنية (:"2008حمزاكم، محمد سيد ) -

 ."، مكتبة الشقرم، الرياضواألمنية
 ،"المنظمات في التنظيمي السموك(:"2011) زكريا كعزاـ، الرازؽ، عبد الرحاحمة، -

 .عماف كالتكزيع، لمنشر العربي المجتمع مكتبة
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الراية  ، دار1"، طتنمية ميارات االتصال والقيادة اإلدارية(:"2010رضا، ىشاـ ) -
 لمنشر، عماف.

 ،"الشاممة الجودة منظومة والصفية، المدرسية اإلدارة(:"2008) إبراىيـ الزىيرم، -
 .القاىرة العربي، الفكر دار ،1ط

 كالتكزيع، لمنشر المسيرة دار ،"الفعالة اإلدارية القيادة(:"2010) ببلؿ السكارنو، -
 .عماف

"، دار الشركؽ، إدارة الموارد البشرية، إدارة األفراد(:"2005شاكيش، مصطفى ) -
 عماف.

، عالـ مدخل استراتيجي-د البشريةإدارة الموار (:"2006صالح، عادؿ، كالسالـ) -
 الكتب الحديث، اربد.

 .عماف المناىج، دار ،"واإلدارة التنظيم مبادئ(:"2006) الفتاح عبد الصيرفي، -
 دار األكلى، الطبعة ،اإلدارية العممية في ودورىا القيادة(:"2007) زيد عبكم، -

 .عماف كمكزعكف، ناشركف البداية
 .الرياض األمنية، فيد الممؾ كمية ،"اإلدارية يادةالق(:"2007) حسف محمد العمايرة، -
 كائؿ دار ،5 ط ،"األعمال منظمات في التنظيمي السموك(:"2010) محمكد العمياف، -

 .عماف لمنشر،
 الطبعة ،"األعمال منظمات في التنظيمي السموك(:"2005) سمماف محمكد العمياف، -

 .عماف لمنشر، كائؿ دار الثالثة،
"، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، تنمية الموارد البشرية(:"2007غربي، عمي كآخركف ) -

 القاىرة.
 القيادي نموذج نحو التحول اإلدارية، القيادة(:"2008) سعيد سالـ القحطاني، -

 .الرياض ،(2ط) ،" العالمي
دارة االبتكار(:"2010قنديؿ، عبلء ) - "، دار الفكر ناشركف القيادة اإلدارية وا 

 كمكزعكف، عماف.
 الوظيفي باألداء التنظيمي المناخ عالقة(:"2006) اإلماـ سممي، يف،بكح قكم، -

 .الرياض لئلدارة، العممية المجمة ،"اإلدارية المنظمات داخل
 دار ،"حديثة اتجاىات نظريات، مبادئ، التربوية، اإلدارة(:"2010) ىناء القيسي، -

 .األردف عماف، كالتكزيع، لمنشر المناىج
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 المؤسسات إدارة في التنظيمي السموك(:"2005) محمد الحميد، عبد فاركؽ، فميو، -
 .عماف المسيرة، دار" التعميمية

مكتبة  السابع،"، الطبعة األكلى، اإلصدار القيادة اإلدارية(:"2007كنعاف، نكاؼ ) -
 دار الثقافة، عماف.

 "، مكتبة دار الثقافة، عماف. القيادة اإلدارية(:"2008كنعاف، نكاؼ ) -
 ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف.3"، طالقيادة اإلدارية:"(2009كنعاف، نكاؼ ) -
"، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، إدارة الموارد البشرية(:"2006ماىر، أحمد ) -

 اإلسكندرية.
، الدار الجامعية، كيف ترفع مياراتك اإلدارية في االتصال"(:"2008ماىر، أحمد ) -

 االسكندرية.
 .غزة ،" القيادة(:" 2011) محمكد كالعجرمي، محمد، المدىكف، -
"، دار المدير الذكي: كيف يكون الذكاء في القيادة(:"2007أحمد ) مصطفى، -

 المعادم الجديدة، القاىرة.
 "، دار صفاء لمنشر، عماف.القيادة وادارة االبتكار(:"2012نجـ، نجـ ) -
 مطابع ،"والوظائف األسس العامة، اإلدارة(:"2011) كآخركف سعكد، النمر، -

 .الرياض الحميضي،
 األمف ندكة ،"األمني التدريب أداء لتقييم الحديثة المعايير(:"2009) متعب اليماش، -

 .الرياض الثانية، الجميع مسئكلية
 استراتيجيات اإلدارية، األخالق القيادية، األساليب(:"2013) السيد الكيشي، -

 .القاىرة كالنشر، لمتدريب العربية المجمكعة ،"التغيير
 

 :الرسائل العممية: ثالثاً 
 األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة(:"2012أبك الخير ) -

 غزة، منشكرة غير ماجستير رسالة "،وعالقتيا باإلبداع اإلداري من وجية نظرىم
 العوامل المؤثرة في أنماط السموك القيادي لدى القيادات"(:2012أبك النكر، مركة ) -

منظمات المجتمع المدني )دراسة حالة عمى منظمات المجتمع المدني النسائية في 
 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة. "محافظة رفح( في
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 األساسي التعميم مدارس في السائدة التربوية القيادية أنماط(:"2005) ؿأبك جب -
 جستيرما رسالة، "العاممين أداء عمى وانعكاسيا غزة محافظة في الحكومية العميا
 .غزة، منشكرة غير

األنماط القيادية في الجامعات الفمسطينية بمحافظة "(:2005أبكعيدة، كفاية يكسؼ ) -
، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ "وانعكاساتيا عمى تفعيل أداء العاممين غزة

 أصكؿ التربية، كمية التربية، جامعة األزىر.
دة اإلداريين في اتخاذ القرار قياس األداء لدى القا"(:2002الديف ) عزاحمد،  -

 لمبنيف،كمية التربية الرياضية  منشكرة،رسالة ماجستير غير  "،الرياضية باالتحادات
 القاىرة. حمكاف،جامعة 

دراسة  –تأثير القيادة عمى مردود الرياضيين الجزائريين "(:2002أحمد، قكر آية ) -
اجستير غير منشكرة، رسالة م "،لمالمح القائد الرياضي الرفيع المستوى وصفية

 جامعة الجزائر، الجزائر.
فاعمية إدارة الوقت وعالقتيا باألنماط القيادية لدى ": (2009)األسطؿ، أميمة  -

رسالة ماجستير غير  المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظرىم"، مديري
 منشكرة، فمسطيف.

 رياضية العراقيةجودة حياة العمل في االتحادات ال(:"2012األشريفي، رياض ) -
، رسالة الفرعية بكرة السمة من وجية نظر مالكاتيا اإلدارية والتدريبية والتحكيمية

 ماجستير غير منشكرة، العراؽ.
درجة ممارسة الكفايات االدارية ألعضاء االتحادات "(:2001الترؾ، نجكل ) -

 ردف.، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، األ"األردن الرياضية في
األنماط القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من وجية "(:2008الجميمي، مطر ) -

، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، "موظفي مجمس الشورى نظر
 الرياض، السعكدية.

 في وأىميتيا المدرب لدى القيادة أنماط(:"2014) منصكر كمقداد، ىاركف، حاقة، -
 أندية بعض عمى ميدانية دراسة – الالعبين نظر وجية من لرياضيا الفريق تفاعل
 .كرقمة مرباح، قاصدم جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"ورقمة والية
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 النمط القيادي السائد لدى المدراء في المنظمات الحكومية(:"2004الخطيب، مازف) -
التجارة، الجامعة  "، رسالة ماجستير غير منشكرة، كميةالفمسطينية في محافظات غزة

 اإلسبلمية، غزة.
األنماط اإلدارية لرؤساء االتحادات الرياضية األردنية (:"2010الخكالدة، ابتياؿ) -

"، رسالة ماجستير بالمناخ التنظيمي داخل االتحادات الرياضية األردنية وعالقتيا
 غير منشكرة، الجامعة األردنية، عماف.

نماط القيادية السائدة لدى مدرسي التربية األ (:"2007الدبايبة، ابراىيـ كآخركف ) -
، بحث مقبكؿ لمنشر، "من وجية نظر أعضاء الفرق الرياضية المدرسية الرياضية

 مجمة االسكندرية، نظريات كتطبيقات، االسكندرية.
األنماط القيادية وعالقتيا بالرضا الوظيفي في كمية التقنية  (:"2013الدكسرم ) -

 السعكدية.، منشكرة غير ماجستير رسالة"، ينمن وجية نظر الموظف بالخرج
 وعالقتيا الرياضية لمفرق اإلدارية القيادات فاعمية(:"2003) الديف عز راضي، -

 .القاىرة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،الرياضي باإلنجاز
 في األداء تطوير عمى القرارات مساندة نظم استخدام أثر(:"2009)فدكل رمضاف، -

 الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"غزة محافظات-ميموالتع التربية وزارة
 .غزة اإلسبلمية،

تقويم األداء اإلداري لدي الييئات اإلدارية لألندية "(: 2009الزىرم، مصباح ) -
 ، جامعة األزىر، غزة."محافظات غزةفي  الرياضية

 لدىالسموك القيادي لممدرب الرياضي وعالقتو بدافعية االنجاز (:"2003السمماف ) -
 غير ماجستير رسالة"، العبي بعض األلعاب الجماعية بالمممكة العربية السعودية

 السعكدية.، منشكرة
 لدى االتصال وأنماط القيادي السموك أنماط بين العالقة(:"2008) رائؼ شحادة، -

 الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من األكاديميين االداريين
 النجاح جامعة العميا، الدراسات كمية منشكرة، غير يرماجست رسالة ،"الفمسطينية
 .نابمس الكطنية،

السمات الشخصية لدى قيادات النادي األىمي المصري (:"2006الششتاكم، محمد ) -
رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية الرياضية، جامعة  وأثرىا عمى انجازاتيم"،

 طنطا.
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 من الوظيفي باألداء وعالقتيا القيادية اطاألنم(:"2004) الممؾ عبد طبلؿ الشريؼ، -
 .المكرمة مكة إمارة العربية، نايؼ جامعة ماجستير، رسالة ،"العاممين نظر وجية

 الفريق جماعة داخل االجتماعية العالقات أثر(:"2001) الديف نصر شريؼ، -
 منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"الرياضية النتائج من التحسين في الرياضي
 .الجزائر

 الجماعية األلعاب مدربي لدى السائدة القيادية األنماط(:"2008) معتصـ شطناكم، -
 جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"الالعبين نظر وجية من مؤتة جامعة في

 .عماف مؤتة،
 تحميل أثر التدريب عمى تنمية الموارد البشرية في البمدان"(:2008الشيخ، الداكم ) -

 .9-16ص  ،2008/  06عدد  ، مجمة الباحث،"االسالمية
مستوي كفاءة االداء الوظيفي وعالقتو باألنماط القيادية (:"2013العامكدم، زكي ) -

رسالة ماجستير منشكرة، تخصص القيادة كاالدارة،  "،لدي القيادات االدارية السائدة
 اكاديمية االدارة كالسياسة لمدراسات العميا، فمسطيف.

- المؤسسي األداء عمى الشاممة الجودة ادارة تطبيق أثر(:"2008) شادم عايش، -
 ماجستير رسالة ،"غزة قطاع في العاممة االسالمية المصارف عمى تطبيقية دراسة
 .غزة االسبلمية، الجامعة التجارة، كمية منشكرة، غير

 مشاركة تفعيل في الفمسطينية الرياضية االتحادات دور(:"2010)رفعت الحؽ، عبد -
 منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"المدربين نظر وجية من ضيةالريا بالبطوالت الفرق

 فمسطيف.
 لدى االنجاز بمستوى وعالقتيا الفعالة االدارية القيادة(:"2007) عبير الرحيـ، عبد -

 .القاىرة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"التايكوندو لرياضة القومية الفرق
 ،"بالقاىرة الرياضية الييئات لقيادة اإلدارية القدرات(:"2002) عفاؼ الغني، عبد -

 . القاىرة حمكاف، جامعة لمبنيف، الراضية التربية كمية منشكرة، غير دكتكراه رسالة
 الرياضية االتحادات تواجو التي اإلدارية المشكالت(:"2013) عكض اهلل، عبد -

 لمعمكـ السكداف جامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،السودانية األولمبية
 .السكداف ،كالتكنكلكجيا
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 وزارة في العاممين أداء عمى وأثرىا التغيير إدارة واقع(:"2009) عكني عبيد، -
 غير ماجستير رسالة ،"الطبي الشفاء مجمع حالة دراسة/ الفمسطينية الصحة
 .غزة: اإلسبلمية الجامعة التجارة، كمية األعماؿ، إدارة قسـ. منشكرة

 وعالقتيا اإلدارية الشبكة نظرية وفق اإلدارية األنماط(:"2003) سييؿ عبيدات، -
 من األردن في العامة الثانوية المدارس ومديرات مديري لدى الوقت إدارة بفاعمية
 ، األردف.منشكرة غير دكتكراه رسالة ،"نظرىم وجية

 في األولمبية الرياضية االتحادات ألداء والفني اإلداري التقييم(:"2006) عسيمة -
 .عماف األردنية، الجامعة منشكرة، غير دكتكراة رسالة ،"األردن

 ،"2005 لمعام األردنية الرياضية لالتحادات األداء تقييم(:"2008) كالسعكد عطيات -
 .عماف منشكرة، غير ماجستير رسالة

أثر الثقافة التنظيمية عمى مستوى األداء الوظيفي، "(: 2008) أسعد عكاشة، -
 منشكرة، غير ماجستير الةرس ،"فمسطين في االتصاالت شركة دراسة تطبيقية عمى

 .غزة اإلسبلمية، الجامعة
األنماط القيادية والسمات الشخصية لمديري المدارس (:"2008العتيبي، نكاؼ ) -

، رسالة ماجستير بالروح المعنوية لممعممين في محافظة الطائف التعميمية وعالقتيا
 غير منشكرة، جامعة أـ القرل.

"، رسالة ركزية والالمركزية باألداء الوظيفيعالقة الم(:"2003العساؼ، عبد اهلل ) -
 ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ لمعمـك العربية كاألمنية، الرياض.

مدى فاعمية نظام االتحادات الرياضية (:"2010كمغايرة، اياد ) العمكاف، بشير، -
األردن في اختيار أعضائو من وجية نظر العاممين في اإلعالم  الجديد في

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية "لمشباب واألندية الرياضية مىوالمجمس األع
 الزرقاء الجامعية، جامعة البمقاء التطبيقية، عماف.

فرق العمل وعالقتيا بأداء العاممين في األجيزة األمنية: "(:2008الفايدم، سالـ ) -
 ، رسالة دكتكراه، جامعة نايؼ"مقارنة بين بعض األجيزة بمدينة الرياض دراسة

  .لمعمـك األمنية، الرياض
 لقطاع الفمسطينية الرياضية لالتحادات االستراتيجي التخطيط(:"2004)عمر قشطة، -

 جامعة لمبنات، الرياضية التربية كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"البطولة
 .اإلسكندرية
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 في جامعة األكاديمييناألنماط القيادية الممارسة لمقادة (:"2011) عمىالقطاف،  -
"، رسالة ماجستير غير منشكرة، وعالقتيا باألداء المؤسسي وسبل تطويره الكويت

 جامعة اليرمكؾ، عماف.
دراسة تقويمية لبعض التنظيمات الرياضية في جميورية "(:2003القميكبي، نيي ) -

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة طنطا. "العربية مصر
 التربية كميات إدارات لدى السائدة القيادية األنماط(:"2001) حناف مارديني، -

 ،"الحكومية األردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من الرياضية
 .عماف منشكرة، غير ماجستير رسالة

 التربية كميات إدارات لدى السائدة القيادية األنماط(:"2013) يكسؼ مالكية، -
 رسالة ،"األردنية معاتالجا في التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من الرياضية
 .األردف اليرمكؾ، جامعة منشكرة، غير ماجستير

 نظر وجية من األداء مع وعالقتو اإلداري االتصال تقنيات(:"2006) محمد المانع، -
 .الرياض منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"األمنية األجيزة في الموظفين

 العممية فعالية مردود عمى وانعكاساتيا اإلدارية القيادة(:"2013) ديممي محمد، -
 غير ماجستير رسالة ،"الجزائرية القدم لكرة الرياضية األندية مستوى عمى اإلدارية
 .الجزائر الجزائر، جامعة منشكرة،

 بمحافظات والتعميم التربية مديريات في السائد القيادة نمط(:"2009) تيسير مغارم، -
 ماجستير، رسالة ،"بيا مينالعام نظر وجية من التربوي القرار بصنع وعالقتو غزة

 .فمسطيف غزة، األزىر، جامعة
 الصادرة الفمسطينية الرياضية االتحادات قوانين إصدار(:"2014) خاصة منشكرات -

 ، فمسطيف.باالتحادات كمقاالت كنشرات ،"الفمسطينية األولمبية المجنة عن
 دارياإل العمل لتطوير كمدخل الشاممة الجودة إدارة(:"2003) محمد، المينا -

 كمية، منشكرة غير دكتكراه رسالة، "البحرين بدولة األولمبية الرياضية باالتحادات
 .حمكاف جامعة، لمبنيف الرياضية التربية

 المنظمات في الكظيفي باألداء كعبلقتيا القيادية األنماط(:"2010) حسف ناصر، -
 الجامعة رة،منشك  غير ماجستير رسالة ،"العامميف نظر كجية مف الفمسطينية األىمية

 .غزة اإلسبلمية،
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 العالي كالتعميـ التربية بكزارة البشرية المكارد تنمية كاقع(:"2012) محمد نعيـ، -
 االسبلمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"اإلدارم األداء بمستكل كعبلقتيا

 .غزة
 ياضي مناألنماط القيادية السائدة لدى مشرفي النشاط الر (:"2014النيار كمالكية ) -

 غير ماجستير رسالة"، وجية نظر العبي الفرق الرياضية في الجامعات األردنية
 عماف.، منشكرة

السموك القيادي لمرؤساء وعالقتو بدافعية االنجاز والرضا "(:2006الكادم، أمؿ ) -
، مجمة "لدي معممي التربية الرياضية في المرحمة الثانوية بمممكة البحرين الوظيفي

 كية كالنفسية، كمية التربية، جامعة البحريف.العمـك الترب
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 ( قائمة بأسماء المحكمين1ممحق رقم ) 
 (29)جدول 

 االستبانة قائمة محكمي 
 

 

 

 
  

 جية العمؿ االسـ #
 جامعة األقصى أحمد حمدافد.  -1
 جامعة األقصى أزير الشنبارم د. -2
 كمية المجتمع     شرار أبك حسيف د.  -3
 اإلسبلميةالجامعة  سمير صافيد.  -4
 قصىجامعة األ عمر قشطةد.  -5
 اإلسبلمية ةجامعال ماجد الفراد.  -6
 ة خضكرمجامع محمد اشتيكمد.  -7
 جامعة األقصى محمد العجكرمد.  -8
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة د. محمد المدىكف -9
 جامعة األزىر د. مركاف األغا -10
 األقصىجامعة  نادر حبلكةد.  -11
 اإلسبلميةجامعة ال نافذ بركاتد.  -12
 أكاديمية اإلدارة كالسياسة     . نبيؿ المكحد -13
 جامعة األقصى هللنضاؿ عبد اد.  -14
 زىرجامعة األ نياية التمبانيد.  -15
 جامعة األقصى ىشاـ األقرعد.  -16
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 لالستبانةالصورة األولية ( 2ممحق رقم ) 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                                                                 
 استبانة طمب تحكيم                        

 
 حفظو اهلل،،،،،                            سعادة الدكتور/

 وبعد  السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،،،     
     بأنني أجرم دراسة  لكـ بجزيؿ الشكر عمى جيكدكـ التي تبذلكنيا، كأفيدكـ عممان  ـيطيب لي أف أتقد   

 بعنكاف:

ة وعالقتيا باألداء لدى االتحادات الرياضية أنماط القيادة اإلداري
 .الفمسطينية

مف أكاديمية اإلدارة  القيادة كاإلدارةاستكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في  
 كالسياسة لمدراسات العميا بالمشاركة مع جامعة األقصى.

 االستبانةالتكـر بتحكيـ  فإنني آمؿ مف سيادتكـ ،العممي مجاؿ البحثكلما لسعادتكـ مف خبرة في 
بداء رأيكـ كمبلحظاتكـ عمييا،   . لما لرأيكـ مف قيمة عممية تفيد كتثرم البحثالمرفقة، كا 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 الباحث

أحمد عياد 
 محيسن
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 الجنس
 
 

 العمر:    
 
 

  :نوع االتحاد 
 
 
 
 

 المستوى التعميمي:   
 
 

  :الخبرةسنوات  
 
 

 أواًل: البيانات الشخصية

 ذكر            أنثى               

 فأكثر عامان  45          45إلى أقؿ مف05          05إلى أقؿ مف  25سنة          مف  25أقؿ مف           

 كرة القدـ               كرة الطائرة               كرة السمة                 كرة اليد              

 الطاكلة                  ألعاب القكل             المبلكمة                  الكراتيو             

 السباحة             

 
 ماجستير           دكتكراه          بكالكريكس          دبمـك      ثانكم             

 سنكات 23سنكات إلى أقؿ مف  5مف      سنكات       5إلى أقؿ مف  2مف            أقؿ مف سنتيف       

 سنة فأكثر 15سنة                             15سنكات إلى أقؿ مف  10مف        
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 القيادة أنماط استبانة :أوالً 

 

التعديل  الصياغة المغوية االنتماء لممجال وضوح الفقرة الفقرات الرقم
غير  واضحة النمط الديمقراطي. ا المناسب

 واضحة
غير  منتمية

 منتمية
غير  سميمة

 سميمة
يبادر بتفكيض بعض صبلحياتو ألعضاء  2

 .التحادا
       

يشرؾ أعضاء االتحاد في تخطيط كتنفيذ  2
 .العمؿ

       

كضع سياسات  االتحاد فييشرؾ أعضاء  0
 .العمؿ كاتخاذ القرارات

       

يترؾ المجاؿ لمتعبير عف اآلراء بكؿ حرية  4
 .كيأخذ باآلراء البناءة كالمفيدة

       

يحرص عمى االجتماع باألعضاء بشكؿ  5
 منتظـ.

       

يحرص عمى أف يككف العمؿ في االتحاد  6
 .بركح الفريؽ الكاحد

       

ف كاف ذلؾ مخالفا  7 يتبنى رأم األغمبية كا 
 .لرأيو الشخصي

       

يراعي اىتمامات كحاجات العامميف كيسعى  8
 .إلى تحقيقيا

       

يترؾ المجاؿ لمحكار كالنقاش كيتقبؿ النقد  9
 .يأخذ بوالمكجو لو بصدر رحب ك 

       

يحرص عمى تييئة المناخ المناسب لمتنافس  23
 .كالتميز كاإلبداع

       

ييتـ بإنشاء شبكة عبلقات اجتماعية متينة  22
مف خبلؿ التكاصؿ مع العامميف في 

 المختمفة.المناسبات 

       

يحظى العاممكف باإلطراء فكر انتيائيـ مف  22
 .انجاز أعماليـ

       

ع جميع األعضاء عمى كافة القضايا يطم 20
 .كالمستجدات المرتبطة باالتحاد

       

يعامؿ جميع العامميف عمى نفس المسافة مف  24
 التمييز.العدؿ كعدـ 
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 التعديل المناسب الصياغة المغوية االنتماء لممجال وضوح الفقرة الفقرات مالرق

غير  واضحة ميالنمط الترس. ب
 واضحة

غير  منتمية
 منتمية

غير  سميمة
 سميمة

في اتخاذ  الصبلحيات لمعامميفيعطي كامؿ  1
 القرارات.

       

ال يختار أساليب العمؿ كطريقة التنفيذ بؿ يترؾ  2
 لمعامميف.ذلؾ 

       

 االستقبللية فييمنح العامميف أقصى درجة مف  3
 كالمسئكليات.تحديد المياـ 

       

        الغالبة.التردد في اتخاذ القرارات ىك السمة  4

ال يتدخؿ في شئكف العامميف كال يسعى إلى حؿ  5
 .مشاكميـ

       

يتردد في تغيير أسمكب العمؿ كيفضؿ العمؿ  6
 الركتيني.بالشكؿ 

       

تترؾ لمعامميف حرية التصرؼ في الكاجبات  7
 .نياالمناطة بيـ بالطريقة التي يختارك 

       

يعالج أم مشكمة تكاجو العامميف مف خبلؿ  8
اقتراحات كآراء العامميف أنفسيـ دكف أف يككف 

 .لو رأم في ذلؾ

       

        نقاش.ينفذ رغبات العامميف دكف أم  9

ال يرىؽ نفسو في ايجاد الحمكؿ كيعتقد أف ذلؾ  10
 .ليست مف ميمتو

       

        .فتكح في ادارة االتحاديستخدـ سياسة الباب الم 11

في لقاءاتيـ الخاصة التي  يشارؾ العامميف 12
 .يحتفمكف بيا

       

        .ال يكمؼ نفسو بمحاسبة المقصريف في أعماليـ 13
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 الصياغة المغوية االنتماء لممجال وضوح الفقرة الفقرات الرقم
 غير واضحة األوتوقراطي النمط.ج  سبالتعديل المنا

 واضحة
غير  منتمية

 منتمية
غير  سميمة

 سميمة

يصر عمى االلتزاـ باألنظمة كالقكانيف الرسمية كبشكؿ  1
 .حرفي دكف أم اجتياد

       

الصبلحيات كال يسمح بتفكيض جزء منيا  يحتفظ بكامؿ 2
 .لآلخريف

       

        .يتعامؿ بأسمكب فكقي في فرض األنظمة كالتعميمات 3

مشاعر اآلخريف كال يسعى إلى تحقيؽ رغباتيـ ال ييتـ ب 4
 .كحاجاتيـ

       

األمر كالنيي في تعاممو مع العامميف  يعتمد أسمكب 5
 .كيمنع النقاش في ذلؾ

       

يصر عمى أف يضع بنفسو الخطط كالسياسات  6
 .كاإلجراءات دكف مشاركة اآلخريف

       

عتبر ذلؾ ال يعطى أىمية لمنقاش داخؿ االجتماعات كي 7
 .مضيعة لمكقت

       

يحرص عمى أف يككف ىك المتحدث الرسمي باسـ  8
 العامميف.

       

        .يمـز العامميف بإنجاز األعماؿ في كقتيا المحدد 9

ال ييتـ بنسج عبلقات اجتماعية مع العامميف كيتجنب  10
 .االختبلط كتبادؿ المعمكمات الشخصية معيـ

       

        .قدر كاؼ مف تحمؿ المسئكلية عمىر العامميف ال يعتب 11

ييمؿ آراء اآلخريف في حؿ المشكبلت كيتكلى بنفسو  12
 .دراستيا كالبت فييا

       

        .يتصرؼ دكف استشارة اآلخريف 13
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 التعديل المناسب الصياغة المغوية االنتماء لممجال وضوح الفقرة الفقرات الرقم
 واضحة  

 غير
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

  غير سليمة سليمة

 التخطيط اإلداري –أ        

طرف  استراتٌجٌة من وضع خطةٌتم  -2
 الدورة االنتخابٌة. االتحاد خالل

       

ٌتم وضع برنامج زمنً لكافة  -2
 األنشطة المختلفة الواردة فً الخطة.

       

إعداد المنتخبات الوطنٌة هو المخرج  -0
هائً لكل األعمال اإلدارٌة والفنٌة الن

 لالتحاد.

       

الخطط والبرامج والدورات التدرٌبٌة   -4
 .تهدف إلى تطوٌر اللعبة

       

هناك خطة واضحة موضوعة من  -5
 طرف االتحاد عند كل موسم رٌاضً.

       

أهداف االتحاد واضحة ومبرمجة  -6
 مسبقاً من طرف االتحاد.

       

طٌط الحالً على مستوى االتحاد التخ -7
 .له تأثٌر على النتائج الرٌاضٌة

       

عند وضع الخطة  مراعاة المرونةٌتم  -8
 .لتواكب التغٌرات والظروف الطارئة

       

األهداف الموضوعة من قبل االتحاد  -9
 .تتناسب واإلمكانٌات المتاحة

       

األهداف التً ٌضعها مجلس إدارة  -23
د تكون قابلة للتطبٌق وقابلة االتحا

 للقٌاس.

       

اإلجراءات اإلدارٌة باالتحاد تتفق مع  -22
 األهداف والسٌاسات الموضوعة.

       

ٌقوم مجلس إدارة االتحاد بتوزٌع  -22
المخصصات المالٌة لكافة األنشطة 

 بصورة متوازنة.

       

 

 

 األداء استبانة :نياً ثا    
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 الصياغة المغوية الاالنتماء لممج وضوح الفقرة الفقرات الرقم
 التعديل المناسب

 واضحة  
غير 

 واضحة
 منتمية

غير 
 منتمية

 غير سليمة سليمة

  اإلداري التنظيم – ب      

تقوم إدارة االتحاد بتسهٌل سرٌان  -2
 .المعلومات بٌن اللجان المختلفة

       

المسئولٌات واضحة ومحددة لكافة  -2
 .فً االتحاد اإلشراقٌةالمستوٌات 

       

المسئولٌات واضحة ومحددة لكافة  -0
 المستوٌات التنفٌذٌة فً االتحاد.

       

هناك تعاون وتنسٌق واضح بٌن  -4
مجلس اإلدارة واللجان لتحقٌق 

 األهداف.

       

القرارات تؤخذ مركزٌاً دون الرجوع  -5
 للمستوٌات اإلدارٌة األدنى.

       

لبشري فً ٌتم إعادة هٌكلة العنصر ا -6
ضوء متطلبات العمل وذلك من خالل 

خلق أجٌال جدٌدة وفقاً للرؤٌة 
 المستقبلٌة.

       

ٌتم تقنٌن العنصر المكانً مع  -7
 المتطلبات الفنٌة لنشاط االتحاد.

       

لتنظٌم العمل  ةتوجد فً االتحاد الئح -8
 وإٌضاح العالقة بٌن األفراد.

       

مستوى االتحاد التنظٌم الحالً على  -9
 ٌساهم فً تحقٌق النتائج.

       

ٌتمٌز الهٌكل التنظٌمً بأنه ٌحدد  -23
بوضوح األدوار والمسئولٌات لجمٌع 

 .العاملٌن

       

ٌوجد تنظٌم وتنسٌق بٌن العاملٌن فً  -22
 االتحاد لتحقٌق األهداف.
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 غكيةالصياغة الم االنتماء لممجاؿ كضكح الفقرة الفقرات #
 التعديل المناسب

 واضحة  
غير 

 واضحة
 منتمية

غير 
 منتمية

 غير سليمة سليمة

 ج. التوجيه والرقابة     

معلومات لمتابعة متغٌرات  ٌتوفر قاعدة -2
 وتطورات أسالٌب اإلدارة الحدٌثة.

       

ٌتم تعدٌل وتطوٌر نظم اإلدارة بما ٌكفل  -2
حاد وفقاً عمل االت مناسب لتطوٌرتوفٌر مناخ 

 لنظم واتجاهات اإلدارة الحدٌثة.

       

القٌام بوضع نظم مناسبة لتقٌٌم فاعلٌة أداء  -0
 الدورات التدرٌبٌة.

       

والمقترحات ٌتم إعداد تقارٌر بنتائج األعمال  -4
إلى رئٌس االتحاد طبقا للتوقٌتات  ورفعها

 المطلوبة.

       

ج لتقٌٌم ٌقوم مجلس اإلدارة بتصمٌم نماذ -5
 .األداء اإلداري والمالً

       

المتابعة والرقابة من قبل مجلس اإلدارة  -6
 األهداف. من تحقٌقمستمر للتأكد 

       

عملٌة التوجٌه الحالٌة لالتحاد لها انعكاس  -7
 على النتائج الرٌاضٌة.

       

ٌتم متابعة تنفٌذ اللوائح فً كافة المجاالت  -8
 وائح الموضوعة.طبقاً للخطط والل

       

أسس علمٌة  ٌتم علىتقٌٌم أداء العاملٌن   -9
 ومعاٌٌر واضحة.

       

ٌقوم مجلس اإلدارة بدراسة المشكالت التً  23
تعوق تطوٌر اللعبة وٌعمل على إٌجاد 

 مقترحات لحلها.

       

ٌعقد مجلس اإلدارة اجتماعات دورٌة مع  22
 بعة.اللجان المتخصصة للتوجٌه والمتا
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 الصياغة المغكية االنتماء لممجاؿ كضكح الفقرة الفقرات الرقم
 التعدٌل المناسب

  
 واضحة

غٌر 
 واضحة

 منتمٌة
غٌر 
 منتمٌة

 غٌر سلٌمة سلٌمة

 . التطوير والتدريبد      

ٌتم ترشٌح المتمٌزٌن فً مجاالت التدرٌب  -2
واإلدارة الرٌاضٌة للسفر إلى الخارج 

ب على أحدث النظم الحدٌثة بالحقل للتدرٌ
 العب(-إداري-حكم-الرٌاضً )مدرب

       

ٌتم العمل على استقدام خبراء دولٌٌن  -2
للمشاركة فً دورات صقل المدربٌن 

 الوطنٌٌن.

       

ٌتم إعداد المقترحات الدراسٌة والبحثٌة  -0
التً تخدم برامج التدرٌب وتعمل على 

 االرتقاء بالمدربٌن.

       

التنسٌق مع كافة األندٌة لتحدٌد االحتٌاجات  -4
الالزمة لتنفٌذ دورات التدرٌب المختلفة 

 لصقل وتنمٌة القٌادات والكوادر الرٌاضٌة.

       

ربط تطوٌر الحكام بالدرجة القارٌة لالتحاد  -5
 واللعبة واعتمادها من االتحاد القاري.

       

تحاد تصنٌف المدربٌن وفقاً لدرجة اال -6
 القاري للعبة واعتمادها.

       

تأهٌل وتطوٌر الكوادر الفنٌة واإلدارٌة  -7
 الدولً. لمواكبة التطوٌر

       

القٌام بوضع نظم ومعاٌٌر لتقٌٌم أداء  -8
 .المتدربٌن ومدى االستفادة منهم

       

        ٌتم وضع خطة تدرٌبٌة واضحة المسار. -9

اٌٌر لتقٌٌم فاعلٌة القٌام بوضع نظم ومع 23
أداء الدورات التدرٌبٌة للقٌادات والكوادر 
الرٌاضٌة للتعرف على مدى االستفادة من 

 هذه الدورات.
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 الصياغة المغكية االنتماء لممجاؿ كضكح الفقرة الفقرات الرقم
 التعدٌل المناسب

  
 واضحة

غٌر 
 واضحة

 منتمٌة
غٌر 
 منتمٌة

 غٌر سلٌمة سلٌمة

  قطاع البطوالت والمسابقات –ه       

ٌتم اإلعالن عن أجندة الموسم  -2
 الرٌاضً بوقت كاٍف إلعداد الفرق.

       

هناك اهتمام بتنظٌم المسابقات  -2
 الرٌاضٌة لقطاع الناشئٌن.

       

تنفٌذ أجندة الموسم الرٌاضً مرتبط  -0
 بالخطة االستراتٌجٌة لالتحاد.

       

االنتقالٌة للموسم خالل الفترة  -4
الرٌاضً ٌتم تنظٌم ورش عمل 

 لتطوٌر الحكام.

       

خالل الفترة االنتقالٌة ٌتم تنظٌم ورش  -5
 عمل لتطوٌر عمل اللجان.

       

تنظٌم البطوالت الرٌاضٌة للموسم  -6
الرٌاضً ٌخدم تطوٌر أداء الالعبٌن 

 على المستوى القاري.

       

لرٌاضً مع ٌنسجم تخطٌط الموسم ا -7
 أجندة االتحاد العربً والقاري للعبة.

       

ٌتم مشاركة المنتخبات الوطنٌة فً  -8
 المسابقات العربٌة والقارٌة.

       

        اإلعالن عن أجندة بطوالت الناشئٌن. -9

تنظٌم بطوالت صٌفٌة مجمعة  -23
 للناشئٌن.
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 نةلالستبا النيائيةالصورة ( 2ممحق رقم )
 

 

 

 

 األخ الفاضل / األخت الفاضمة 

 ،وبركاتوالسالم عميكم ورحمة اهلل      

بغرض استكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة 
 :فإنني أقـك بإجراء دراسة تطبيقية بعنكاف ،تخصص القيادة كاإلدارة

 لدى االتحادات الرياضية الفمسطينيةأنماط القيادة اإلدارية وعالقتيا باألداء 

بعد قراءة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة قراءة متأنية  ،يرجى التكـر بتعبئة االستبانة المرفقة
في الخانة التي تعبر عف مدل مكافقتكـ عمييا حسب الكاقع الذم تعممكف بو،  (X)ككضع عبلمة 

خدـ إال ألغراض البحث العممي فقط كتتكقؼ عمما بأف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة كأنيا لف تست
 عمى دقتيا صحة النتائج التي ستتكصؿ إلييا الدراسة.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 الباحث

 أحمد عياد محمد محيسن
 

 

 
  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 الجنس

 

 

 العمر:    
 

 

 التعميمي:   المؤىل
 

 

 الصفة:
 

  :الخبرةسنوات  
 

 

 

 المكان: 

 

  :نوع االتحاد
 

 ذكر            أنثى         

  سنة 45          سنة 45إلى أقؿ مف05سنة      05إلى أقؿ مف  25سنة          مف  25أقؿ مف           

 فأكثر

 كرة القدـ               كرة الطائرة               كرة الطاكلة                 ألعاب القكل         

 البيانات الشخصية

 قطاع غزة             الضفة الغربية          

 دراسات عميا          بكالكريكس              دبمـك             ثانكية عامة فما دكف          

 سنكات 23سنكات إلى أقؿ مف  5مف      سنكات       5إلى أقؿ مف  2مف            أقؿ مف سنتيف        

 سنة فأكثر 15سنة                             15لى أقؿ مف سنكات إ 10مف         

 

 عضك اتحاد           عضك لجنة           عضك نادم             حكـ                مدرب         
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 درجة الموافقة  الرقم

 الفقرات
 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 منيا جزء بتفكيض يسمح كال الصبلحيات بكامؿ رئيس االتحاد يحتفظ -1
 .لآلخريف

     

 كيمنع المرؤكسيف مع تعاممو في كالنيي األمر أسمكب االتحادرئيس  يعتمد -2
  ذلؾ في قاشالن

     

 دكف كاإلجراءات كالسياسات الخطط بنفسو يضع أف عمى رئيس االتحاد يصر -3
 .اآلخريف مشاركة

     

 مضيعة ذلؾ كيعتبر االجتماعات داخؿ لمنقاش أىمية رئيس االتحاد يعطي ال -4
 .لمكقت

     

      .العامميف باسـ الرسمي المتحدث ىك يككف أف عمىرئيس االتحاد  يحرص -5

 دراستيا بنفسو كيتكلى المشكبلت حؿ في اآلخريف آراءرئيس االتحاد  ييمؿ -6
 .فييا كالبت

     

       .المسئكلية تحمؿ عمى القدرة مرؤكسيو في رئيس االتحاد يرل ال -7

      .العامميف مع اجتماعية عبلقات بنسجرئيس االتحاد  ييتـ ال -8

      .االتحاد ألعضاء ياتوصبلح بعضرئيس االتحاد  يفكض -9

      .العمؿ كتنفيذ تخطيط في االتحاد أعضاء رئيس االتحاد يشرؾ -10

 البناءة باآلراء كيأخذ حرية بكؿ اآلراء عف لمتعبير المجاؿرئيس االتحاد  يترؾ -11
 .كالمفيدة

     

       

 المحور األول: أنماط القيادة
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 درجة الموافقة الفقرات  

 مة جداقمي قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

       .الكاحد الفريؽ بركح العمؿ يككف أف عمى رئيس االتحاد يحرص -12

ف األغمبية رأم رئيس االتحاد يتبنى -13       .الشخصي لرأيو مخالفا ذلؾ كاف كا 

      .تحقيقيا إلى كيسعى العامميف كحاجات اىتمامات رئيس االتحاد يراعي -14

      .كاإلبداع كالتميز لمتنافس المناسب لمناخا تييئة عمىرئيس االتحاد  يحرص -15

      .العامميف متينة مع اجتماعية عبلقات شبكة بإنشاءرئيس االتحاد  ييتـ -16

      .أعماليـ انجاز مف انتيائيـ فكر باإلطراء العاممكف يحظى -17

      تمييز. كعدـ بعدالة العامميف جميعرئيس االتحاد  يعامؿ -18

      القرارات. اتخاذ في الصبلحيات لمعامميف كامؿرئيس االتحاد  يعطي -29

      .لمعامميف التنفيذ كطريقة العمؿ أساليب اختيار رئيس االتحاد يترؾ -20

      المياـ. تأدية االستقبللية في مف درجة أقصى العامميفرئيس االتحاد  يمنح -21

      .مشاكميـ حؿ إلى يسعى كال العامميف شئكف في رئيس االتحاد يتدخؿ ال -22

        الركتيني بالشكؿ العمؿ كيفضؿ العمؿ أسمكب تغيير في رئيس االتحاد يتردد -23

      نقاش. أم دكف العامميف رغباترئيس االتحاد  ينفذ -24

      .اآلخريف ميمة ذلؾ أف كيعتقد الحمكؿ ايجاد في نفسو رئيس االتحاد يرىؽ ال -25

      .االتحاد ادارة في المفتكح الباب سياسةاالتحاد  دـ رئيسيستخ -26

      .بيا يحتفمكف التي الخاصة لقاءاتيـ في العامميف رئيس االتحاد يشارؾ -27

      .أعماليـ في المقصريف بمحاسبة نفسو رئيس االتحاد يكمؼ ال -28
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 الفقرات
 

 درجة الموافقة
 قميمة جدا مةقمي متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      .االنتخابية الدكرة استراتيجية خبلؿ كضع خطة يتـ -1

      .لبلتحاد االستراتيجية بالخطة مرتبط الرياضي المكسـ أجندة تنفيذ  -2

      .مسبقان  كمعدة كاضحة األىداؼ -3

       .المتاحة كاإلمكانيات تتناسب المكضكعة األىداؼ -4

      .كالقياس لمتطبيؽ بمةقا المكضكعة األىداؼ -5

      .المكضكعة كالسياسات األىداؼ مع اإلدارية تتفؽ اإلجراءات -6

      .متكازنة بصكرة األنشطة لكافة المالية المخصصات تكزيع يتـ -7

      .المختمفة المجاف بيف المعمكمات سرياف بتسييؿ االتحاد إدارة تقـك -8

      .المستكيات كافةل كمحددة كاضحة المسئكليات -9

      .األىداؼ لتحقيؽ المجاف مع كاضح كتنسيؽ تعاكف ىناؾ -10

يضاح العمؿ لتنظيـ الئحة تكجد -11       .األفراد بيف العبلقة كا 

 لجميع كالمسئكليات األدكار بكضكح يحدد بأنو التنظيمي الييكؿ يتميز -12
 .العامميف

     

      .الحديثة العمؿ أساليب كتطكرات متغيرات عةلمتاب معمكمات تتكفر قاعدة -13

      .الحديثة اإلدارة كاتجاىات لنظـ كفقا االتحاد نظـ كتطكير تعديؿ يتـ -14

 بشكؿ االتحاد رئيس إلى كالمقترحات كرفعيا األعماؿ بنتائج تقارير إعداد يتـ -15
 .مستمر

     

      .األىداؼ مف تحقيؽ لمتأكد ةمستمر  كالرقابة المتابعة -16

 المحور الثاني: األداء
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 درجة الموافقة الفقرات 

 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      .الرياضية النتائج عمى انعكاس ليا الحالية التكجيو عممية -17

      .المكضكعة كالمكائح لمخطط طبقان  المجاالت كافة في المكائح تنفيذ متابعة يتـ -18

يجاد تطكير تعيؽ لتيا المشكبلت دراسة يتـ -19       .لحميا مقترحات المعبة كا 

      .كالمتابعة لمتكجيو المتخصصة المجاف مع دكرية اجتماعات عقد يتـ -20

 حكـ- مدرب) الخارج إلى لمسفر الفنية كاإلدارية المجاالت في المتميزيف ترشيح يتـ  -21
 (.إدارم –

     

      .الكطنييف المدربيف صقؿ دكرات في لممشاركة فدكليي خبراء استقداـ عمى العمؿ يتـ -22

      .بالمدربيف لبلرتقاء التدريب برامج تخدـ التي كالبحثية الدراسية المقترحات إعداد يتـ -23

 التدريب دكرات لتنفيذ البلزمة االحتياجات لتحديد األندية كافة مع التنسيؽ يتـ -24
 .المختمفة

     

      .االنتقالية الفترة خبلؿ المجاف عمؿ لتطكير ؿعم كرش تنظيـ يتـ -25

      .كىادفة كاضحة تدريبية خطة كضع يتـ -26

 مدل عمى لمتعرؼ التدريبية الدكرات أداء فاعمية لتقييـ كمعايير نظـ كضع يتـ -27
 .الدكرات ىذه مف االستفادة

     

      .يفالناشئ لقطاع الرياضية المسابقات بتنظيـ اىتماـ ىناؾ -28

 المستكل عمى البلعبيف أداء يطكر الرياضي لممكسـ الرياضية البطكالت تنظيـ -29
 .القارم

     

      .لمعبة كالقارم العربي االتحاد أجندة مع الرياضي المكسـ تخطيط ينسجـ -30

      .يتـ مشاركة المنتخبات الكطنية في المسابقات العربية كالقارية -31

      .ـ كرش عمؿ لتطكير الحكاـ كالمدربيف خبلؿ الفترة االنتقاليةيتـ تنظي -32

      .يتـ تنظيـ بطكالت صيفية مجمعة لمناشئيف -33

      .يتـ عقد معسكرات مغمقة لممنتخب الكطني -34

      .يتـ اإلعبلف عف أجندة المكسـ الرياضي بكقت كاؼ إلعداد الفرؽ -35


