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 دسجرررخ شلرربسعخ انشرفبفُررخ اإلداسَررخ ويزؽهجرربد رؽجُرمهرب فً ثؼط
 اإلحتبداد انشَبظُخ جبًهىسَخ يصش انؼشثُخ

                                                           مدـ.د/ إيياب محمد خيرل سيد أح 
 مدرس بقسـ اإلدارة كالتركيح الرياضي

 جامعة طنطا –كمية التربية الرياضية                                                                        
 مشكمة البحث:المقدمة ك 
 باىتبػارا وػكرا بكػؿ القسػاد بمكاو ػة الماضػية السػنكات وػ  العػالم ـ تمػاهاا تزايػد قػدل
 المجتمػم ملسسػات  كلكيػات قمة  مى قسادمل التودم ك وبة   كالتنمية طيةراديمقمل ا كؿ العدك
 اللػقاوية ازدادتممػا وك   ىكسػية قػةىف كالقسػاد اللػقاوية فبػي قػةالعف كتعػدٌ  ، كال كػكم  المػدن 
 .ريمى كالسيطرة القساد فم ال د إمكانية ارتقعت

  ما  الغش كىدـ كالنزاهة كالورا ة   بالكضكح اللقاوية كممة المغة تقسر قكاميس معظـك 
 م اكلػة دكف   ال قيقػة بمعروػة لآلاػريف السػماح اللػقاوية وتعنػ  لسسػاتكالم لمعػامميف بالنسػبة
 الكاسػم بمعناهػا واللػقاوية   وضؿ بوكرة ا مكر الظءار الكاقم تبديؿ  ك المعن  تظميؿ  ك إاقاس
   المكإػؼ الػدقيؽ االىػفـ انتلػار لػؾذ ىمػ  سػاىد كقػد   الملػركط  يػر القعمػ  االووػاح تعنػ 
 ) ِٓ:ّ.(المجتمم  وراد لجميم المعمكمات تكنكلكجيا كتكور

(، ككيتكػـك 7117) Vishwanth & Caufimanفيشكتر كككفمػاف كيتقؽ كؿ مف : 
Ketchum (7117)   كميكيممافMichelman (7112)  بي ة تكوير اللقاوية تعن ىم   ف 

 المستقبمية اتجاهاتءا ت ديد كبالتال  ويءا  ال اومة بالتغيرات تنبلال افلءا مف يسءؿ جذابة ىمؿ
 :ه  اللقاوية  هداؼ واف كىمير
 .ك لكالر وكرا بكاوة القساد م اربةك  الركتيف  ماـ ا بكاب إ فؽ -
 كالممارسػات االيػرادات وػ  كالكضػكح الدقػة اػفؿ مػف كقاستءػا كزيػادة االداريػة الرقابػة تعزيػز -

 .بءا عمكؿالم االدارية
 .العامميف ىمؿ و  كالقكض  االرباؾ كتجنب كالتكاليؼ الكقت تكوير -
 كالم اسبة جماىيا ا ىماؿ  داس يككف إذ   النتا ج ككضكح الجءكد كتضاور التعاكف قيـ ترسيخ -

 .جماى  بلكؿ تككف
 .االدارم لمتنظيـ كالمكاطنيف العامميف بنظرة الإقة زيادةك  الرقاب  الدكر تعزيز -

)ِْ:ِٖ) (ُٕٗ:ِِ) (ّ:ِْ  ( 
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جراسات تنظيم  هيكؿ إيجاد ىم  العمؿ االدارية اللقاوية ت قيؽ كيتطمب  تتمتم إدارية كاه
 : يم  ويما اللقاوية ت قيؽ متطمبات كتتمإؿ   العمؿ و  يةوكالتاو بااستقفلية

جػراسات التنظيميػة الءياكػؿ تطػكير -ُ  ياتكالمسػلكل الكاجبػات ت ديػد اػفؿ مػف العمػؿ  كاه
 سػير كاػرا ط ك دلػة تنظيميػة اػرا ط بكجػكد كااهتمػاـ التنظػيـ  وػ  لمعػامميف كالوػف يات
 .االدارية لمتنمية المناسب المناخ تكوير و  ذلؾ يساىد  يث االجراسات 

 االتػزاـ كمراقبػة بػر كاالتػزاـ بءػا  اػاص االدارم لمتطػكير سػنكم برنػامج ملسسػة كػؿ إىػداد -ِ
 .ذلؾ ىف كاالىفف  المعنييف كمساسلة بذلؾ

 .تعززها الت  االجراسات كاتااذ الماتمقة  االدارية المستكيات و  المساسلة قيمة تعزيز -ّ
 كتقييـ مكاوأتءـ  ك كتدريبءـ كترقيتءـ العامميف  كتعييف بااتيار العفقة ذات االجراسات اتااذ -ْ

 .كنزاهة بلقاوية ءـبأىمال المتعمقة ا مكر مف بأم  ك كانتدابءـ  ك نقمءـ  دا ءـ 
  وضػؿ كااتيػار ا وضػؿ  التػدريب اػفؿ مػف االداريػة القيػادات كقػاسة ت سػيف ىمػ  التركيػز -ٓ

 بءػدؼ الملسسػة دااػؿ العػاممكف يمارسػءا التػ  ا ىمػاؿ طبيعػة كمراجعػة كتقيػيـ العػامميف 
 .الكظيق  ااستقرار ت قيؽ

 .كم ددة كاض ة اتواؿ قنكات تكوير -ٔ
     )ُِ:ِٕٓ) (ُٕ:ُٕ) (ِ:ُُِ(.العميا لمقيادات كالقردم الملسس  ا داس تقييـ -ٕ

 ىمػ  التأكيػد مػ ى مضػمكنءا وػ  ترتكػز اللػقاوية ف ( 7113) جػارم ديسػمركيضػيؼ 
 كيتكجب   االدارية لمرقابة ا كل  الاطكة ه  والعفنية كالقانكنية   العفنية هما مءميف ىنوريف

   العػادم لممػكاطف العفنيػة تػكوير يتػية بمػا االىػفـ  ؿاكسػ رىبػ السبؿ بكاوة تكويرها االدارة ىم 
 التػ  اللػقاوية مبػادئ لتقعيػؿ القػانكن  بػالنص وتتمإػؿ القانكنيػة مػا    ال ككميػة الرقابيػة كا جءػزة
 القانكنيػة ىميػر نوػت مػا ويف    ارل جءة مف الرقابة كاستاداـ  جءة مف العفنية تكاور تضمف
لزاـ  تمية مف  القسػاد مػف ي ػد ممػا الامػؿ ككلػؼ   الرقابػة وػ  ال ػر مجالءػا االداريػة الجءػات كاه

 ) ْ:ْٗ( .كسريم وعاؿ بلكؿ االدارم
 وءمءػا كسػءكلة التلريعات كضكح ابأنءا اللقاوية (7100) السكارنة خمؼ ببلؿ عرؼيك 
 لمتغيػرات  كوقػا كتطكرهػا كمركنتءػا لغتءػا ككضػكح كمكضكىيتءا بعضءا مم كانسجامءا كاستقرارها
  االجػراسات تبسػيط لػ إ إضػاوة العوػر ركح مػم يتناسػب كبمػا  كاالداريػة كااجتماىية ااقتوادية

 ) ّ:َُِا.( لمجميم متا ة تككف ب يث إليءا الكوكؿ كسءكلة  ىنءا كاالوواح المعمكمات كنلر
  ريػة ا بأنءػا اللػقاوية ىروػا وقػد Hunton & Libby (7102) ىكنتػكف كليبػى  مػا

  وػ اب تسػمة منقت ػة بطريقػة كالعمػؿ المعمكمػات تػكوير  م مقاهيمءػا بأكسػم المعمكمات تدوؽ
   المناسػبة القػرارات كاتاػاذ موػال ءـ ىمػ  لم قاظ الضركرية المعمكمات  ىم  بال وكؿ اللأف
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   )َِ:ٓا(.ا اطاس كاكتلاؼ
 سػؾكالتم   االدارملمتامػؼ  متعػددة رهمظػا فمػ الناميػةالػدكؿ  وػ  المنظمػات كتعػان 

 كالم ابػاة  العمػؿ  ك سػاليب ا نظمػة كنمطيػة  ف المػكظقيف قبػؿ مػ همػاؿكاال  ـ النظػا ةب رويػ
  مػى السػرية فمػ طػابم كاضػقاس  القػرارات وػنم وػ  اوكوػان  اللػديدة كالمركزيػة   كالم سػكبية

 روي الإقة فكوقدا   ال ككمية ملسساتمل االدارم ازءالجإنعزاؿ  إل  يلدم امم   االداريةماؿ ا ى
 )ُ:ٕٗ.(القساد نسب تتزايد كبالتال  الكضكح  ـكىد الغمكض بسبب

 الملسسػات إ ػدل الرياضية تعػد ت اداتالا  ف( 7113) كآخركف دركيش كماؿكيلير 
 مػف منتجاتءػا وػ  القنيػة االبػداىات كاسػتاراج وػناىة ىػف ةكمسػ كل   بالدكلػة الءامػة الرياضػية
موػرل   ال باللػباب النءػكض ىف المس كلة  كه   الدكلية الم اوؿ إل  بءـ كالكوكؿ   الفىبيف

 ) ٗ:ّٓ(.تكاجءءـ الت  الت ديات لمجابءة دادهـىكا
 ت تػؿ  نءػا نجػد المتقدمػة الػدكؿ وػ  الرياضػية ت ػاداتلإل بػالنظر  نػر إلػ يلػير البا ػث ك 
  ف نجػد ركىميػ المنوػات  تمػؾ ىػف بعيػديف كن ػف التتػكيج منوػات وػ  كدا مػا  المتقدمة المراكز

 بلكؿ نلاطءا ىم  تلرؼ متميزة ناج ة رياضية إدارة إل  ت تاج المورية الرياضية ت اداتالا
 إلػ  تسػع  التػ  ا هػداؼ إلػ  لمكوكؿ ال ديإة االدارية ا ساليب استاداـ ىم  كتعتمد   ىمم 
 .ت قيقءا

مػػف اػػفؿ المسػة المرجعػػ  لمدراسػات العمميػػة التػػ   جريػت وػػ  مجػػاؿ ا ػػظ البا ػث كمػا 
كمتطمبات تطبيقءا بالملسسػات الماتمقػة وػ  البي ػة العربيػة كا جنبيػة مإػؿ دراسػة  اريةاالد اللقاوية

 & Chriqui كجالبككػػػا جيرككػػػي Svensson (7112()ِٔ، )س نسػػػكف كػػػؿ مػػػف : 
Chaloupka (7100( )ُْ،) بػف عمػى  مشػرؼ (،َُ()7107الحربػى ) محمػد بػف محمػد

فكزيػػة صػػالح الشػػمرل  (،ٕ()7101) الحػػبلؽ دينػػاك  العػػاجز فػػؤاد ( ،ُُ( )7103العمػػرل )
لمبا ػث  نػر ا تكجػد تبػيف ) ٔ((7102شيخة الشػيرل ) ، (ٖ( )7101كسناء أحمد المنصكر )
تناكلػػت بالدراسػػة التعػػرؼ ىمػػ  درجػػػػػة ممػػػػارسة  -ىمػػ   ػػد ىمػػـ البا ػػث  -دراسػػة ىمميػػة كا ػػدة 

 بجمءكرية مور العربية.اللػقاويػػة االداريػػة كمتطمبػػات تطبيػقءػا و  االت ادات الرياضية 
 مجػاؿ وػ  كا كاديميػة الميدانيػة البا ػث ابػرة اػفؿ مػف ال الية الدراسة ملكمة كتبمكرت

 كالمػكا ة القكانيف و  كالغمكض االداريةا ظ كجكد العديد مف الملكفت  ة  يثالرياضياالدارة 
 لػذا   االدارم القسػاد مكاو ػة جػؿ  مفاالجراسات  لتبسيط سبؿ ايجاد م اكلةىدـ ك   بءا المعمكؿ

 و  ذاهبة  نءا مف كلمتأكداالت ادات الرياضية    هذا لتنظيـ كضكابط قكانيف كضم مف ابد كاف
 يتعػيف ملػكمة كجػكد إلػ  يلػير الػذم ا مػر   منءػا المنلػكدة ا هػداؼ كت قػؽ الوػ ية ااتجػاا
يجػػاد ال مػكؿ العمميػػة لءػػا  ك   دراسػتءا متعػػرؼ الدراسػة ال اليػػة ل إجػػراسدوػػم البا ػث إلػػ  تقػػدـ مػا مكاه
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درجػػػػػػػة ممػػػػػػارسة اللػقاويػػػػػػة االداريػػػػػػة كمتطمبػػػػػػات تطبيػقءػػػػػا وػػػػ  بعػػػػض االت ػػػػادات الرياضػػػػية ىمػػػػ  
 بجمءكرية مور العربية.

 أىداؼ البحث:
درجػػػػة ممػػػارسة الشػ افيػػػة اإلداريػػػة كمتطمبػػػات  عمػى التعػرؼ إلػى البحػث اىػذ يػدؼي

 :اآلتي خبلؿ مف كذلؾت الرياضية بجميكرية مصر العربية اإلتحادا تطبيػقيػا فى بعض
درجػػػة ممػػارسة الشػ افيػػة اإلداريػػة فى اإلتحادات الرياضية بجميكرية مصػر  عمى التعرؼ -0

 العربية.
و  بعػض االت ػادات الرياضػية  االدارية اللقاوية تطبيؽ و  الملإرة العكامؿ ىم   هـ التعرؼ -ِ

 .ةبجمءكرية مور العربي
وػ  بعػض االت ػادات  اللػقاوية تطبيػؽ تعزيػز وػ  تسػءـ التػ  ا سػاليب  هػـ إلػ  التكوػؿ -ّ

 .الرياضية بجمءكرية مور العربية
 البحث : تساؤالت كفركض

درجػػػة ممػػارسة اللػقاويػػة االداريػػة و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكريػة موػر العربيػة ما  -ُ
 ؟
 ككاقػم كتطبيقاتءػا كالمػكا ة االجػراسات بػيف) َٓ.َىنػد مسػتكل ( يكجػد إرتبػاط داؿ إ وػا يان  -ِ

 و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية. االدارية اللقاوية
 اللػقاوية ككاقػم االداريػة المسػاسلة إقاوػة بػيف) َٓ.َيكجد إرتباط داؿ إ وا يان ىند مستكل ( -ّ

 مور العربية.و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية  االدارية
 اللػقاوية ككاقػم االدارية المعمكمات نظـ بيف) َٓ.َيكجد إرتباط داؿ إ وا يان ىند مستكل ( -ْ

  و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية. االدارية
 االدارية اللقاوية ككاقم الملاركة مستكل بيف) َٓ.َيكجد إرتباط داؿ إ وا يان ىند مستكل ( -ٓ

 ت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية.و  بعض اال
 اللػقاوية ككاقػم االدارم ااتوػاؿ نمػط بػيف) َٓ.َيكجد إرتبػاط داؿ إ وػا يان ىنػد مسػتكل ( -ٔ

 و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية. االدارية
 البحث :الكاردة فى مصطمحات ال

 :           Transparency  الش افية
 ماتمػؼ وػ  كاانقتػاح  كالوػرا ة كالعمنيػة بالكضػكح تتوػؼ تنظيميػة بي ػة كجػكدهػ ا 

  )ٓ:ُٕا.(الملسسة دااؿ االدارية المستكيات ماتمؼ بيف تتـ الت  العمؿ كمجاات النلاطات
 :  Administrative transparencyاإلدارية الش افية
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 بءا تقـك ت ال اللقاوية ىم  الدالة كاآلليات كا داسات السمككيات مف مجمكىةه  ا
 السياسات ككضكح القرارات  ونم و  كالتلاركية المعمكمات ىف الكلؼ تتضمف كالت  االدارة 

 ) ُّ:ُّ( ا.كالتلريعات
 :المرجعيةالدراسات 

 متطمبػػات دراسػػة بءػػدؼ التعػػرؼ ىمػػ Svensson (7112()ِٔ )س نسػػكف   جػػرل
ك ستادـ    السكيدية التعميـ العال  اتملسس و  كال كاوز التعيينات و  كالقانكنية االدارية اللقاوية

 النوػػكصكتككنػػت ىينػػة الدراسػػة مػػف الكإػػا ؽ كالسػػجفت ك البا ػػث المػػنءج الكوػػق  الت ميمػػ    
 و  كال كاوز التعيينات و   كمف  هـ النتا ج : درجة االلتزاـ باللقاوية االدارية كالقانكنية  القانكنية
 ىالية.    السكيدية التعميـ العال  ملسسات

دراسػة بءػدؼ  Chriqui & Chaloupka (7100()ُْ) كجالبككػا جيرككػي ك جػرل
 كاية و  التعميمية المناطؽ و  المستادمة كاللقاوية الجكدة ضماف كسياسات إجراسات  هـ ت ديد

ك سػتادـ البا إػاف المػنءج الكوػق  متبعػان ا سػمكب المسػ    ىمػ  ىينػة   ا مريكيػة كيسككنسػف
 تػـ الدراسػة  هػداؼ كلت قيػؽ   كالإانكيػة كالمتكسػطة اابتدا يػة المػدارس وػ  مػديران ) ُْٔقكامءػا (
 إجراسات تستادـ التعميمية المناطؽ  فلت ديد مستكل اللقاوية   كمف  هـ النتا ج: استبانة  إىداد

 .  التعميمية المناطؽ و  كاللقاوية الجكدة ضماف  جؿ مف كاض ة كسياسات
 درجػة دراسػة بءػدؼ التعػرؼ ىمػ  (َُ()7107)الحربػى  محمػد بػف محمػد كمػا  جػرل

   سػعكد الممػؾ بجامعػة التربيػة كميػة وػ  ا كاديميػة ا قساـ لدل االدارية اللقاوية بممارسة االلتزاـ
) ىضػػك هي ػػة ٕٔك سػتادـ البا ػػث المػػنءج الكوػػق  الت ميمػ    كتككنػػت ىينػػة الدراسػػة مػف ىػػدد (

 جػاست االداريػة ا قسػاـ لػدل االداريػةاللػقاوية درجػة ممارسػة   :الدراسػة نتػا ج  هػـ مػف تػدريس  
 ة.  متكسط بدرجة

 ممارسػة درجػة ) بدراسة بءدؼ التعرؼ ىمػ ُُ)(7103بف عمى العمرل ) مشرؼكقاـ 
ك سػتادـ البا ػث المػنءج   ت سػينءا كطػرؽ كمعيقاتءػا السػعكدية الجامعػات وػ  االداريػة اللػقاوية

 الءي ة  ىضاس مف) ََُٕنة الب ث ىم  ىدد (ك لتممت ىيالكوق  متبعان ا سمكب المس     
 االداريػػة اللػػقاوية  كتػػـ إىػػداد إسػػتبياف اػػاص لمتعػػرؼ ىمػػ  ال ككميػػة بالجامعػػات التدريسػػية
 كانػت االدارية اللقاوية لممارسة الكمية الدرجة ف    كمف  هـ النتا ج : ت سينءا كطرؽ كمعيقاتءا
  المسػاسلة لػقاوية بعػد ك قمءػا ااتوػاؿ ويةلػقا بعػد هػ  ممارسػة ا بعػاد  ىمػ  ككانػت متكسػطة 
 .   كبيرة كانت االدارية اللقاوية ممارسة لمعيقات الكمية الدرجة  ف الدراسة ك ظءرت

 ممارسػة درجػة بدراسة بءدؼ التعرؼ ىم ( ٕ()7101) الحبلؽ ديناك  العاجز فؤاد كقاـ
ك سػتادـ   معممػيءـ نظػر كجءػة مػف  ػزة بم اوظػات االداريػة لملػقاوية الإانكيػة المػدارس مػديرم
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) ِْٗكبمػػي  جػػـ ىينػػة الب ػػث ىمػػ  ىػػدد (البا إػػاف المػػنءج الكوػػق  متبعػػان ا سػػمكب المسػػ    
 المدارس مديرم ممارسة درجة  كمف  هـ النتا ج: بم اوظات  زة  الإانكية المدارسبمعمـ كمعممة 

 درجة متكسطة.    جاست ب معمميءـ نظر كجءة مف  زة بم اوظات االدارية لملقاوية الإانكية
دراسػػة بءػػدؼ  (ٖ()7101سػػناء أحمػػد المنصػػكر )كفكزيػػة صػػالح الشػػمرل  كمػػا  جػػرت

مسػػتكل اللػػقاوية االداريػػة وػػ  جامعػػة ا ميػػرة نػػكرة بنػػت ىبػػد الػػر مف   ك سػػتادمت  التعػػرؼ ىمػػ 
) ِِٔمػػػف ىػػػدد (الب ػػػث البا إتػػػاف المػػػنءج الكوػػػق  متبعػػػان ا سػػػمكب المسػػػ     كتككنػػػت ىينػػػة 

) ىبػػػارة ْٓدريس كبعػػض القيػػادات بالجامعػػػة   كتػػـ إىػػداد إسػػتبياف ىػػدد ىباراتػػر (ىضػػك هي ػػة تػػ
) م اكر ر يسية   كمف  هـ النتا ج : مستكل اللػقاوية االداريػة وػ  جامعػة ا ميػرة ٓمكزىة ىم  (

 نكرة بنت ىبد الر مف مف كجءة نظر  ىضاس هي ة التدريس كات متكسطة.     
 اللػقاوية تطبيػؽ درجػة دراسة بءػدؼ التعػرؼ ىمػ ب (ٔ()7102شيخة الشيرل ) كقامت

ك سػتادمت البا إػة  االدارة العامػة لمتعمػيـ بمنطقػة تبػكؾ مػف كجءػة نظػر منسػكبيءا   وػ  االداريػة
 مػف مككنػة ىلػكا ية طبقيػة ىينػة ااتيػار تػـ كقػدالمػنءج الكوػق  متبعػان ا سػمكب المسػ     

 تػـ الدراسػة  هػداؼ كلت قيػؽ وػرد   )َِٓ( العينػة ىػدد بمػيك   الملػرويف كالملػروات كاالداريػيف 
 درجة  ف :الدراسة نتا ج  هـ مفىبارة    )َٓ( مف تككنت االدارية اللقاوية لتطبيؽ استبانة إىداد
 كقميمة.     متكسطةهـ نظر  كجءة مفاالدارة العامة لمتعميـ بمنطقة تبكؾ  و  االدارية اللقاوية مراىاة

 اإلست ادة مف الدراسات المرجعية:
 مساىدة البا ث و  ترتيب كضبط االجراسات الااوة بالدراسة ال الية.  -
 مساىدة البا ث و  ت ديد الم اكر الر يسية لإلستبياف الااص بالدراسة ال الية.  -
 ت ديد المعالجات اال وا ية المناسبة لطبيعة الدراسة الماإمة.  -
 الدراسة ال الية.  الرجكع إل  نتا ج الدراسات و  تقسير كمناقلة نتا ج -

 إجراءات البحث :
 منيج البحث :

  ستادـ البا ث المنءج الكوق  متبعان ا سمكب المس   لمناسبتر لطبيعة الب ث.      
 عينة البحث:

العػػػامميف ك ىضػػػاس مػػػف العلػػػكا ية ياتيػػػار ىينػػػة الب ػػػث ا ساسػػػية بالطريقػػػة قػػػاـ البا ػػػث ب
 –إت ػػاد كػػرة القػػدـ بجمءكريػػة موػػر العربيػػة التاليػػة (مجػػالس االدارة كرلسػػاس االت ػػادات الرياضػػية 

 –إت ػػاد الكاراتيػػة  –إت ػػاد  لعػػاب القػػكل  –إت ػػاد الءػػكك   –إت ػػاد كػػرة اليػػد  -إت ػػاد كػػرة السػػمة 
لمدراسػة  وػردان ) ُٓكما تػـ إاتيػار ىػدد (  وردان ) َٗكبمي قكامءا ( إت اد الجمباز) –إت اد الجكدك 
) يكضػػة تكزيػػم ىينتػػ  الب ػػث ا ساسػػية ُاسػػة الر يسػػية   كجػػدكؿ (ية لتقنػػيف  داة الدر االسػػتطفى
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 .الماتمقةالرياضية كاالستطفىية ىم  االت ادات 
  ( تكزيع عينتى البحث األساسية كاإلستطبلعية عمى اإلتحادات المختم ة0جدكؿ ) 

 البياف
إتحاد كرة 
 القدـ 

إتحاد كرة 
 السمة

إتحاد 
 كرة اليد

إتحاد 
 اليككى

 إتحاد ألعاب
 القكل

إتحاد 
 الكاراتية

إتحاد 
 الجكدك

إتحاد 
 اإلجمالى الجمباز

 91 9 01 01 00 07 07 07 02 األساسية البحث عينة
 01 0 7 7 7 7 7 7 7 العينة اإلستطبلعية

 011 01 07 07 03 02 02 02 06 اإلجمالى

 أداة جمع البيانات:
 : اإلدارية الش افيةإستبياف 

 :  اإلستبيافاليدؼ مف  -
درجػػػػػػة ممػػػػػارسة الشػ افيػػػػػة اإلداريػػػػػة كمتطمبػػػػػات تطبيػقيػػػػا فػػػى بعػػػض لتعػػػرؼ عمػػػى ا 

 . اإلتحادات الرياضية بجميكرية مصر العربية
 الصكرة المبدئية لئلستبياف:          -
قاـ البا ث باالطفع ىم  العديد مف االستبيانات الااوػة بالدراسػات المرجعيػة التػ  تناكلػت  -ُ

كذلؾ لت ديد م اكر االستبياف   كو  ضكس ذلؾ  )ُُ) (َُ) (ٖ) (ٕ) (ٔ(الدارية اللقاوية ا
 تـ تقسيـ االستبياف إل  جز يف هما ما يم  :

االت ػادات الرياضػية بجمءكريػة موػر  وػ  بعػض االداريػة اللػقاوية ممارسػة درجػة الجػزء األكؿ :
 العربية.

االت ادات الرياضية بجمءكريػة موػر  بعضو   االدارية اللقاويةتطبيؽ  متطمبات الجزء الثانى :
 : ه  ر يسة م اكر )ٓىدد ( مف كيتككف  العربية 

 (إجراسات العمؿ). كالمكا ة االجراسات:  األكؿ المحكر
 .االدارية المساسلة :  الثاني المحكر
 .المعمكمات االدارية نظاـ :الثالث المحكر
 .الملاركة:  الرابع المحكر
 .االدارم تواؿاا: نمط  الخامس المحكر

) ُتـ ىرض م اكر االستبياف ىم   ساتذة االدارة الرياضية بكميات التربية الرياضية (مم ؽ  -ِ
كذلؾ البداس الر ل و  مدل مناسبة تمؾ الم اكر لما كضعت مف  جمر   كذلؾ ت ديد ا همية 

التػػػ   النسػػػبية لكػػػؿ م ػػػكر    ك إضػػػاوة  ل م ػػػاكر  اػػػرل يركنءػػػا   كقػػػد تػػػـ إاتيػػػار الم ػػػاكر
%) وػػأكإر مػػف مجمػػكع اآلراس لمابػػراس   كتكوػػؿ البا ػػث إلػػ  َٖ وػػمت ىمػػ  نسػػبة إتقػػاؽ (
) ِ  كجػػػدكؿ( الداريػػػةا اللػػػقاوية) م ػػػاكر لإلسػػػتبياف الاػػػاص بٓإتقػػػاؽ  الابػػػراس ىمػػػ  ىػػػدد (
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 يكضة ذلؾ.
              تطبيقيا في تؤثر التي العكامؿك  اإلدارية الش افية ممارسة درجة( نسب اإلت اؽ عمى محاكر اإلستبياف الخاص ب7جدكؿ )

 خبراء   2ف = 

كر مف م اكر االستبياف مف افؿ القءـ قاـ البا ث بكضم مجمكىة مف العبارات لكؿ م  -ّ
كالت ميؿ الااص بكؿ م كر ك يضان مف افؿ االسترلاد باالستبيانات و  مجاؿ اللقاوية 

) ىبارة مكزىة ىم  جز   االستبياف ٓٔاالدارية كمتطمبات تطبيقءا   كقد بمي ىدد العبارات (
 كما يم : 
بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور  و  االدارية اللقاوية ممارسة درجة الجزء األكؿ :

 ) ىبارة.ُّالعربية  كيتككف مف (
و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية  االدارية اللقاويةتطبيؽ  متطمبات  الجزء الثانى :

 التالية : ىبارة مكزىة ىم  الم اكر )ِٓىدد ( مف كيتككف  مور العربية
 .) ىباراتَُكيتككف مف ( سات العمؿ)(إجرا كالمكا ة االجراسات:  األكؿ المحكر
 .) ىباراتَُكيتككف مف ( االدارية المساسلة :  الثاني المحكر
 .) ىبارةُُكيتككف مف ( المعمكمات االدارية نظاـ :الثالث المحكر
 .) ىبارةُُكيتككف مف ( الملاركة:  الرابع المحكر
 .ت) ىباراَُكيتككف مف ( االدارم ااتواؿ: نمط  الخامس المحكر

قاـ البا ث بعرض الم اكر كالعبارات الت  تندرج ت تءا ىم  مجمكىة مف  ساتذة االدارة  -ْ
)   بداس الر ل و  مدل مناسبة تمؾ العبارات لمم كر الذل تمإمر    ك ُالرياضية (مم ؽ 

تعديؿ ويا ة  ل ىبارة    ك إضاوة ىبارات  ارل يركنءا مناسبة لمم كر   كقد تـ إاتيار 
) يكضة ّكع اآلراس   كجدكؿ (%) وأكإر مف مجمَٖت الت   ومت ىم  نسبة (العبارا
    ذلؾ.

  اإلدارية الش افية ممارسة درجةاألكلية لئلستبياف الخاص بالعبارات التي تـ حذفيا مف الصكرة  (3جدكؿ )
 تطبيقيا في تؤثر التي العكامؿك 

 النسبة المئكية غير مكافؽ مكافؽ أقساـ كمجاالت اإلستبياف ـ

 %011 - 2 االدارية اللقاوية ممارسة درجة الجزء األكؿ : 0
 - - - االدارية اللقاويةتطبيؽ  متطمبات الجزء الثانى : 7
 %011 - 2 إجراسات العمؿ).( كالمكا ة االجراسات:  األكؿ المحكر أ
 %011 - 2 .االدارية المساسلة :  الثاني المحكر ب
 %011 - 2 .المعمكمات االدارية نظاـ :الثالث المحكر ج
 %011 - 2 .الملاركة:  الرابع المحكر د
 %011 - 2 .االدارم ااتواؿ: نمط الخامس المحكر ق

عدد العبارات كفقان أرقاـ العبارات عدد العبارات عدد العبارات في  المحاكر ـ
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 ذؼ العبارات الت   تـوقد  االستبياف) ىدد ك رقاـ العبارات الم ذكوة مف ّجدكؿ (مف ضة تي    
) ٗكقد بمي ىدد العبارات الم ذكوة (   مف إتقاؽ الابراس) %َٖ( ومت ىم  نسبة  قؿ مف 

 ).ِ( مم ؽمكض ة بىبارة  )ٔٓ( االستبيافىبارات ىدد وأوبة  اتىبار 
 المعامبلت العممية إلستبياف الش افية اإلدارية:

 : لئلستبيافصدؽ معامؿ ال -أ
تطبيؽ  تـستادـ البا ث ودؽ االتساؽ الداام   يث   بيافاالستودؽ معامؿ ل ساب  

كقد تـ  ساب معامؿ  مف مجتمم الب ث كاارج العينة ا ساسية وردان ) ُٓىم  ىدد ( االستبياف
ككذلؾ  ساب معامؿ االرتباط    الذل تمإمر لمم كركالدرجة الكمية  ةاالرتباط بيف درجة كؿ ىبار 
 ) يكض اف ذلؾ.ٓ) (ْكجدكل  (لإلستبياف   رجة الكمية كالد م كربيف المجمكع الكم  لكؿ 

 الش افية ممارسة درجةب اإلستبياف الخاصفى  الذل تمثمو المحكرمعامؿ اإلرتباط بيف درجات كؿ عبارة كبيف  (2جدكؿ )
   01ف =           تطبيقيا في تؤثر التي العكامؿك  اإلدارية

 ممارسة درجة
 المحكر الخامس المحكر الرابع المحكر الثالث لثانىالمحكر ا المحكر األكؿ الش افية

 "ر" العبارة "ر" العبارة "ر" العبارة "ر" العبارة "ر" العبارة "ر" العبارة

0 1.670 0 1.611 0 1.619 0 1.601 0 1.672 0 1.676 
7 1.621 7 1.672 7 1.631 7 1.672 7 1.602 7 1.600 
3 1.679 3 1.617 3 1.602 3 1.602 3 1.611 3 1.619 
2 1.616 2 1.622 2 1.629 2 1.611 2 1.601 2 1.671 
1 1.672 1 1.619 1 1.670 1 1.637 1 1.602 1 1.610 
6 1.690 6 1.673 6 1.602 6 1.612 6 1.630 6 1.607 
2 1.612 2 1.602 2 1.611 2 1.601 2 1.612 2 1.630 
2 1.631 2 1.677 2 1.631 2 1.679 2 1.602 2 1.617 
9 1.600 - - 9  9 1.602 9 1.626 - - 
01 1.679 - - - - 01 1.662 01 1.610 - - 

 ألراء الخبراء المحذكفة المحذكفة األكليةالصكرة 

 01 6/00/07 3 03 االدارية اللقاوية ممارسة درجة الجزء األكؿ : 0

 - - - - االدارية اللقاويةتطبيؽ  متطمبات الجزء الثانى : 7

 2 1/9 7 01 (إجراسات العمؿ). كالمكا ة االجراسات:  األكؿ المحكر أ

 9 3 0 01 .االدارية المساسلة :  الثاني لمحكرا ب

 01 2 0 00 .المعمكمات االدارية نظاـ :الثالث المحكر ج

 00 - - 00 .الملاركة:  الرابع المحكر د

 2 3/9 7 01 .االدارم ااتواؿ: نمط الخامس المحكر ق
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- - - - - - - - 00 1.637 - - 

 1.11*داؿ عند مستكل                  1.102=  1.11قيمة " ر" الجدكلية عند مستكل            
كؿ ىبارة  ةف درجبي َٓ.َ) كجكد إرتباط داؿ إ وا يان ىند مستكل ْيتضة مف جدكؿ (

 .لما كضم مف  جمر االستبيافنتم  إلير مما يلير إل  ودؽ تم ذال م كركال  
 01ف = لئلستبياف              كالدرجة الكمية  محكرمعامؿ اإلرتباط بيف درجات كؿ  (1جدكؿ )

 قيمة " ر " المحاكر ـ

 *1.632 االدارية اللقاوية ممارسة درجة الجزء األكؿ : 0
 - االدارية اللقاويةتطبيؽ  متطمبات الثانى : الجزء 7
 *1.612 (إجراسات العمؿ). كالمكا ة االجراسات:  األكؿ المحكر أ
 *1.600 .االدارية المساسلة :  الثاني المحكر ب
 *1.671 .المعمكمات االدارية نظاـ :الثالث المحكر ج
 *1.602 .الملاركة:  الرابع المحكر د
 *1.630 .االدارم ااتواؿمط : نالخامس المحكر ق

 1.11* داؿ عند مستكل                               1.102 = 1.11قيمة " ر" الجدكلية عند مستكل          
كؿ  ةبيف درج 1.11( كجكد إرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل 1يتضح مف جدكؿ )

 .لئلستبيافكالدرجة الكمية  محكر
 :لئلستبياف معامؿ الثبات 

ىادة التطبيؽ ىم  ىينة  االستبيافإبات  ـ  ساب معامؿت  بيستاداـ طريقة التطبيؽ كاه
  ياـ) َُكتـ إىادة التطبيؽ بعد ( مف مجتمم الب ث كاارج العينة ا ساسية وردان ) ُٓقكامءا (

كقد تـ إيجاد    َُِٖ/ْ/ُٓك ت   َُِٖ/ْ/ٓكذلؾ و  القترة مف    مف التطبيؽ ا كؿ
 ) يكضة ذلؾ.ٔكجدكؿ (   ف نتا ج التطبيؽ ا كؿ كالإان معامؿ االرتباط بي

                            تطبيقيا في تؤثر التي العكامؿك  اإلدارية الش افية ممارسة درجةلئلستبياف الخاص بمعامؿ الثبات  (6جدكؿ )
  01ف = 

 المحاكر
كحدة 
 القياس

 التطبيؽ الثاني التطبيؽ األكؿ
 ع ـ ع ـ قيمة ارا

 *1.630 2.93 36.11 1.79 32.21 درجة االدارية اللقاوية ممارسة درجة الجزء األكؿ :

 اللقاويةتطبيؽ  متطمبات الجزء الثانى :
 االدارية

- - - - - - 

(إجراسات  كالمكا ة االجراسات:  األكؿ المحكر
 العمؿ).

 *1.622 3.21 72.23 2.06 72.11 درجة

 *1.619 2.10 30.21 2.32 31.13 درجة .اريةاالد المساسلة :  الثاني المحكر

 *1.602 1.73 32.22 1.10 36.71 درجة .المعمكمات االدارية نظاـ :الثالث المحكر
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 *1.637 1.09 21.11 1.22 32.21 درجة .الملاركة:  الرابع المحكر

 *1.602 3.97 31.71 2.72 79.11 درجة .االدارم ااتواؿ: نمط الخامس المحكر

 *1.602 70.27 062.21 73.09 067.03 درجة الكمى لئلستبيافالمجمكع 

 1.11* داؿ عند مستكل                                        1.102=  1.11قيمة " ر" الجدكلية عند مستكم       

لإلستبياف )  ف معامفت االرتباط بيف نتا ج التطبيقيف ا كؿ كالإان  ٔيتضة مف جدكؿ (
تراك ت ما بيف  تطبيقءا و  تلإر الت  العكامؿك  االدارية اللقاوية ارسةمم درجةالااص ب

 .االستبياف  مما يلير إل  إبات َٓ.َ) كه  دالة إ وا يان ىند مستكل ْْٔ.َ:  َٗٔ.َ(
 الدراسة األساسية :

الإبات) الستبياف اللقاوية االدارية  –قاـ البا ث بعد التأكد مف المعامفت العممية (الودؽ  -ُ
التعرؼ ىم  مكاىيد العمؿ كاالجتماىات باالت ادات الرياضية   كبناسان ىم  ذلؾ تـ ت ديد ب

 و  تلإر الت  العكامؿ  ك  االدارية اللقاوية ممارسة درجةمكاىيد تطبيؽ االستبياف الااص ب
 .تطبيقءا

 تطبيقءا و  تلإر الت  العكامؿك  االدارية اللقاوية ممارسة درجةتـ تطبيؽ االستبياف الااص ب -ِ
ك ت   َُِٖ/ْ/ِّ) وردان  كذلؾ و  القترة مف َٗىم   وراد ىينة الب ث ا ساسية (

ُ/ٕ/َُِٖ . 
 األساليب اإلحصائية قيد البحث:

لت قيؽ  هداؼ الب ث كت ميؿ بياناتر تـ معالجة البيانات إ وا يان بيستادـ ال زمة  
 ساليب اال وا ية التالية :) كقد تـ إستاداـ ا SPSSاال وا ية لمعمـك االجتماىية (

 .المتكسط ال ساب  -
 .االن راؼ المعيارل -
 .معامؿ االرتباط البسيط -
 النسب الم كية. -
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 عرض كمناقشة النتائج:
درجػػػة ممػػارسة ما  ":التساؤؿ األكؿ لمبحث كالذل ينص عمى نتائجكمناقشة أكالن: عرض 

 ".كرية مور العربية ؟اللػقاويػػة االداريػػة و  بعض االت ادات الرياضية بجمء
 درجػػػة ممػػارسةاألكؿ ) الجزء عبارات لجميع المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات (2جدكؿ )

 91ف =          (الشػ افيػػة اإلداريػػة فى اإلتحادات الرياضية بجميكرية مصر العربية                  

رقـ 
المتكسط  متكسط الحسابىترتيب العبارات تنازليان حسب ال العبارة

 الحسابى
اإلنحراؼ 
 المعيارل

النسب 
 التقدير المئكية

 درجة كبيرة %21.11 1.92 2.11 .االت اد  داس مراقبة و  الاارج  المجتمم ب ؽ االدارة تلمف ٕ

ٗ 
 مم  ىمالءا ممارسة و  كالمكالقة الكضكح سياسات االدارة تنتءج

 .لممساسلة اضكىءا
 جة كبيرةدر  21.11% 1.92 2.11

 درجة كبيرة %26.11 0.10 3.21 .كانسجامءا وءمءا كسءكلة تلريعاتءا باستقرار االدارة تتميز ٖ
 درجة كبيرة %26.11 1.92 3.11 .كىمنية بقاىمية المساسلة نظاـ االدارة تنقذ ْ

ِ 
درجة  %21.11 0.00 3.11 .الاارج  المجتمم مم كالموداقية الإقة تنمية ىم  االدارة تعمؿ

 متكسطة

ُ 
 التعامؿ افؿ مف إدارتءا و  الفزمة المركنة االدارة تراى 
 %62.11 0.72 3.11 .بنزاهة

درجة 
 متكسطة

ٔ 
 و  العامميف ىف المعمكمات إاقاس ىدـ سياسة االدارة تمارس
درجة  %61.11 0.72 7.91 .االت اد

 متكسطة

ّ 
  ية اقاسإ تعمد دكف المعنييف قبؿ مف  دا ءا بتقييـ االدارة تسمة

 .معمكمات
درجة  61.11% 0.09 7.21

 متكسطة

ٓ 
 متعددة اتواؿ قنكات افؿ مف العامميف مم االدارة تتكاوؿ
 .ااتجاهات كؿ ىم  كمقتك ة

7.21 0.72 12.11% 
درجة 
 متكسطة

 درجة ضعي ة %11.11 0.33 7.11 .المجتمم  وراد مف الوادرة كااقترا ات المف ظات االدارة تتقبؿ َُ
 درجة متكسطة 0.17 3.77 مالى الجزء األكؿإج

درجػػػة ممػػارسة اللػقاويػػة ا كؿ ( الجزس ىبارات متكسطات قيـ )  فٕيتضة مف جدكؿ (
 -َٓ.ِ( بيفما  تراك ت  نءا )االداريػػة و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية

 العاـ متكسطت قيمة البمغ كما   المستادـ قيد الب ث الاماس  ليكارت مقياسكوؽ  )ََ.ْ
درجػػػة ممػػارسة اللػقاويػػة االداريػػة و  بعض  ف)   كهذا يلير إل   ِِ.ّالجزس ا كؿ ( لعبارات

 كانت الب ث ا ساسية ىينة  وراد نظر كجءة مف االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية
 : كما يم  الب ث ا ساسية ىينة  وراد استجابات ىبارات )ْ(  ىم  ككانت متكسطة  درجة

 :ا ىم العبارة  تنص) ك ََ.ْقدرا ( بمتكسط ا كل  المرتبة) و  ٕ( العبارة كجاست
 المرتبة )ٗ( العبارة االت اد ا  كما جاست  داس مراقبة و  الاارج  المجتمم ب ؽ االدارة تلمف

 الكضكح سياسات ةاالدار  تنتءج :اىم العبارة  تنص) ك ََ.ْقدرا ( بمتكسط ا كل  مكرر
 ةلإالإا المرتبة )ٖ( العبارة جاستك  ا لممساسلة  اضكىءا مم  ىمالءا ممارسة و  كالمكالقة
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 وءمءا كسءكلة تلريعاتءا باستقرار االدارة تتميز :اىم العبارة  تنص) ك َٖ.ّقدرا ( بمتكسط
 :اىم العبارة  صتن) ك َٓ.ّقدرا ( بمتكسط الرابعة المرتبة )ْ( العبارة كما جاست ا  كانسجامءا

 ا.كىمنية بقاىمية المساسلة نظاـ االدارة تنقذ
 االدارة تػلمفهػك  ف  االداريػة اللػقاوية  هػـ متطمبػاتكيرجم البا ػث هػذا النتػا ج إلػ   ف 

 الكضػكح سياسػات االدارة االت ػاد   باالضػاوة إلػ  تبنػ   داس مراقبػة وػ  الاػارج  المجتمػم ب ػؽ
 االدارة تتميػز  كلت قيػؽ اللػقاوية ابػد  ف لممسػاسلة  اضكىءا مم  ىمالءا ممارسة و  كالمكالقة
كمػا  نػر ا  نػ  ىػف المسػاسلة االداريػة لمعػامميف  كانسػجامءا وءمءػا كسػءكلة تلػريعاتءا باسػتقرار

باالت ادات الرياضية   كهذا المتطمبػات وػعبة الت قيػؽ وػ  الػدكؿ الناميػة كالتػ  ا تنػتءج سياسػة 
درجػػػػػة ممػػػػارسة اللػقاويػػػػة االداريػػػػة وػػ   لسسػػات الرياضػػية   كلػػذا جػػاستاللػقاوية وػػ  كإيػػر مػػف الم

الب ػث ا ساسػية  ىينػة  وػراد نظػر كجءػة مػف بعض االت ادات الرياضية بجمءكريػة موػر العربيػة
 متكسطة. درجةب

جرىاـ  Lamming (7113،)المنج كتتقؽ هذا النتا ج مم ما  لار إلير كؿ مف : 
 العمميات و   ساسيا لرطا  وبة اللقاوية  ف تكاورGraham,et.,al (7112 )كآخركف 
 و  يساهـ  ضارم مستكل إل  إدارتءا بمستكل باارتقاس المنظمة ر بت إذا كالتنظيمية االدارية
ف   لمقرد المعيل  المستكم ت سيف   همءا كمف   متعددة كاللقاوية النزاهة نجاح متطمبات كاه
 بوكرة معاممتر يجكز ا التطكر هذا ف ك    المنظمات رةإدا و  إدارم تطكير إ داث ضركرة
  المعنية االدارات بيف مستمر تنسيؽ إ داث ىم  العمؿ مف كابد   البلرم الجانب ىف منقومة
 قبؿ مف كالتعييف اااتيار و  كاض ة سياسة هناؾ تككف كاف المنظمة با تياجات التدريب كربط

 بيف المعمكمات مف كاسعة لبكة تطكير ىم  العمؿ ركرةكض  الكقاسة مبد  ىم  تعتمد المنظمات
 االجراسات و  كالدقة كالتعاكف التنسيؽ مف ىالية درجة تتكور  ت  المنظمة االدارية الك دات
  ف يتضة هنا مف اللقاوية االدارية تعزيز و  دكر مف لءا لما الرقابة دكر تعزيز ىم  كالعمؿ
   )ُٖ:ُ) (ِّ:ٕ.(اللقاوية دكر لتعزيز تكورها جبي ا ساسية المتطمبات مف العديد هناؾ

Svensson (7112()ِٔ )س نسػكف  كما تتقؽ هذا النتا ج مم نتػا ج دراسػة كػؿ مػف:
 فػؤاد ( ،ُُ( )7103بػف عمػى العمػرل ) مشػرؼ (،َُ()7107الحربػى ) محمػد بػف محمػد ،

( 7101) فكزيػة صػالح الشػمرل كسػناء أحمػد المنصػكر (،ٕ( )7101) الحػبلؽ دينػاك  العػاجز
االداريػة وػ  الملسسػػات  اللػقاويةممارسػة   ) ىمػ   ف درجػػةٔ((7102شػيخة الشػيرل ) ، (ٖ)

 الماتمقة تراك ت ما بيف متكسطة كىالية.
 تقاسػـ إلػ  تلػير ظػاهرة هػ  اللػقاوية إف) Harman )7101 ىيرمػافكيضػيؼ 

 يجمعػكا  ف مػا لػأف وػ  موػم ة لءػـ لمػف تتػية وءػ  .مكلػكوة بطريقػة كالتوػرؼ المعمكمػات
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  مايػة كوػ  المسػاكئ ىػف الكلػؼ وػ   اسػـ دكر لءػا يكػكف قػد اللػأف هػذا  ػكؿ معمكمػات
 الوػعيد ىمػ  القػرار وػنم لكيقيػة كاضػ ة إجػراسات اللػقاوية ذات ا نظمػة كتمتمػؾ   موػال ءـ

 سمسػمة كتضػم   كالمسػ كليف الموػم ة  وػ اب بػيف مقتك ػة اتوػاؿ قنػكات تمتمػؾ كمػا   العػاـ
 ) ُٗ:ُٕ.(الجمءكر متناكؿ و  اتالمعمكم مف كاسعة
يكجد إرتباط داؿ إ وا يان  ":ال رض األكؿ لمبحث كالذل ينص عمى نتائجكمناقشة : عرض ثانيان 

و  بعض  االدارية اللقاوية ككاقم كتطبيقاتءا كالمكا ة االجراسات بيف) َٓ.َىند مستكل (
 ". االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية

فى اإلتحادات الرياضية بجميكرية مصر  اإلدارية الش افية ككاقع كتطبيقاتيا كالمكائح اإلجراءات بيف الرتباطا معامؿ (2جدكؿ )
 91ف =  العربية            

 اإلدارية الش افية كاقع المحكر

 *1.310 كتطبيقاتيا كالمكائح اإلجراءات

 1.11* داؿ عند مستكل                                      1.702=  1.11قيمة " ر" الجدكلية عند مستكم       

 كالمكا ة االجراسات بيف إ وا ية دالة ذات طردية ىفقة كجكد) ٖيتضة مف جدكؿ (
  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية. و  االدارية اللقاوية ككاقم كتطبيقاتءا
 كمعالجة  كمراجعتءا المكا ةك  العمؿ إجراسات كضكح  ف إل هذا النتيجة  البا ث يرجمك 

 و  اللقاوية مف المزيد إل  يلدم المعنييف كل لااص لمعامميف كتكضي ءا  ويءا الغامضة البنكد
  القساد  اات مف ال د و  االجراسات تبسيط  همية إ قاؿ دكف  الءي ة  تمؾ و  االدارم العمؿ
 .اللقاوية انعداـ إل  ميلد كالقكانيف التلريعات  مكض  ف  الركتيف ىم  كالتغمب

 & Chriqui كجالبككا جيرككيكؿ مف :  دراسة نتا ج مم النتيجة هذا كما تتقؽ
Chaloupka (7100( )ُْ،) بف عمى  مشرؼ (،َُ()7107الحربى ) محمد بف محمد

شيخة الشيرل  (،ٕ()7101) الحبلؽ ديناك  العاجز فؤاد ( ،ُُ( )7103العمرل )
 االجراساتك  اللقاوية تطبيؽ درجة بيف طردية ىفقة كجكد إل  تكومت الت )  ك ٔ((7102)

 .كتطبيقاتءا كالمكا ة
 كبذلؾ يتحقؽ صحة ال رض األكؿ لمبحث

يكجد إرتباط داؿ  ":ال رض الثانى لمبحث كالذل ينص عمى نتائجكمناقشة : عرض ثالثان 
و  بعض  داريةاال اللقاوية ككاقم االدارية المساسلة إقاوة بيف) َٓ.َإ وا يان ىند مستكل (

 ".االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية
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  فى اإلتحادات الرياضية بجميكرية مصر العربية             اإلدارية الش افية اإلدارية ككاقع المساءلة ثقافة بيف االرتباط معامؿ (9جدكؿ )
 91ف =

 اإلدارية الش افية كاقع المحكر

 *1.326 اإلدارية المساءلة ثقافة

 1.11* داؿ عند مستكل                                      1.702=  1.11قيمة " ر" الجدكلية عند مستكم      
 المساسلة إقاوة بيف إ وا ية دالة ذات طردية ىفقة كجكد) ٗيتضة مف جدكؿ (

  .بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية و  االدارية اللقاوية ككاقم االدارية
 الت  ة الناج الكسا ؿ  كإر مف كمقءـك اللقاوية   ف إل هذا النتيجة البا ثيعزم ك 
 اتساؽ دكنما تتـ ف  يمكف ا كالم اسبية المساسلة  ف كما كالمساسلة الم اسبية ىممية و  تساىد
 ىمير يترتب مما القساد  ينتلر المساسلة  ياب و   ف إذ لملقاوية وعاؿ بممارسة إا وعاؿ
 .كوعالية كقاسة ذات إدارة لقياـ  ساس  لرطان  معان  كجكدهما  يث اللقاوية اضاناق

ketchum (7117()ِِ ،)كيتكـك كؿ مف :  كتتقؽ هذا النتيجة مم ما  لار إلير
  يث كالم اسبية كالمساسلة اللقاوية بيف كطيدة ىفقة هناؾ ف Duffy (7113()ُٓ )دكفى 
 كا نظمة القكانيف و  كالعفنية كالكضكح اللقاوية ف  كذلؾ   الجيدة لم ككمة ىناور  نءا

 يدىماف كاللقاوية المساسلة  ف كما كالمساسلة  الم اسبية ملركىية مدل ت دد كالتعميمات كالمكا ة
 . المستقيديف  ىيف و  كقراراتءـ كسياساتءـ ىميءا كالقا ميف   المنظمة لرىية وعمية بوكرة

 Svenssonس نسكف كؿ مف :  دراسة نتا ج مم النتيجة هذا كما تتقؽ 
( 7103بف عمى العمرل ) مشرؼ (،َُ()7107الحربى ) محمد بف محمد ( ،ِٔ()7112)
فكزية صالح الشمرل كسناء أحمد المنصكر  (،ٕ()7101) الحبلؽ ديناك  العاجز فؤاد ( ،ُُ)
 جةدر  بيف طردية ىفقة كجكد إل  تكومت الت ) ك ٔ((7102شيخة الشيرل ) ، (ٖ( )7101)

 ة.االداري المساسلة كمستكل اللقاوية تطبيؽ
 كبذلؾ يتحقؽ صحة ال رض الثانى لمبحث

يكجد إرتباط داؿ  ":ال رض الثالث لمبحث كالذل ينص عمى نتائجكمناقشة : عرض رابعان 
و  بعض  االدارية اللقاوية ككاقم االدارية المعمكمات نظـ بيف) َٓ.َإ وا يان ىند مستكل (

 ". ضية بجمءكرية مور العربيةاالت ادات الريا
  فى اإلتحادات الرياضية بجميكرية مصر العربية             اإلدارية الش افية ككاقع اإلدارية المعمكمات نظـ بيف االرتباط معامؿ (01جدكؿ )

 91ف =

 اإلدارية الش افية كاقع المحكر

 *1.300 اإلدارية المعمكمات نظـ

 1.11* داؿ عند مستكل                                      1.702=  1.11مستكم قيمة " ر" الجدكلية عند      
 المعمكمات نظـ بيف إ وا ية دالة ذات طردية ىفقة كجكد) َُيتضة مف جدكؿ (
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  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية. و  االدارية اللقاوية ككاقم االدارية
الو ي ة    المعمكمات نلر ت تاج اللقاوية سياسات    فهذا النتيجة إل يرجم البا ثك 

ل ك   ىم  الجمءكر بيف المعمكمات نلر و  تساهـ  إجراسات تبن  مف ابد لذلؾ ىممية إجراسات اه
 كالكسا ؿ االجراسات تنكىت كقد ملسسة   ك جمعية كؿ لدل المتا ة االمكانات  سب

 كمف الجمءكر قبؿ مف إليءا كوكؿال كتيسير المعمكمات لنلر الجمعيات و  المستادمة
 كالمقركسة كالمسمكىة المر ية االىفـ كسا ؿ كاستاداـ االلكتركنية المكاقم مإؿ .ي تاجءا

 التقارير النلرات  المموقات ( : مإؿ المطبكىة بالكسا ؿ كانتءاس ) التمقاز   االذاىة الو ؼ (
 ).المطبكىة

  ف ت قيؽ Florini Ann(7112) ف أنا فمكري كما تتقؽ هذا النتا ج مم ما  لار إلير
 بدىـ كذلؾ  كالمساسلة اللقاوية تعزيز و  تسءـ الت   ك  المعمكماتنظـ ب يرتبطاالدارية  اللقاوية
   االدارية التجاكزات مف المنلآت  كال د و  ااتواؿ ىمميات كتنليط القرار  اتااذ ىمميات

 لءا لمرجكع ىميءا كالم اوظة  المتاذة االدارية كالقرارات كاالجراسات كالتلريعات كتكإيؽ ا نظمة
 ) ُٔ:ُ.(المناسب الكقت و  المناسبة المعمكمات كتكوير   ىند ال اجة

 كبذلؾ يتحقؽ صحة ال رض الثالث لمبحث
يكجد إرتباط داؿ  ":ال رض الرابع لمبحث كالذل ينص عمى نتائجكمناقشة : عرض خامسان 

و  بعض  االدارية اللقاوية ككاقم الملاركة لمستك  بيف) َٓ.َإ وا يان ىند مستكل (
 االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية ا.

 اإلدارية الش افية ككاقع المشاركة مستكل بيف االرتباط معامؿ (00جدكؿ )
 91ف =         فى اإلتحادات الرياضية بجميكرية مصر العربية            

 اإلدارية الش افية كاقع المحكر

 *1.310 المشاركة كلمست

 1.11* داؿ عند مستكل                                      1.702=  1.11قيمة " ر" الجدكلية عند مستكم      
 الملاركة مستكل بيف إ وا ية دالة ذات طردية ىفقة كجكد) ُُيتضة مف جدكؿ (

 ور العربية.بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية م و  االدارية اللقاوية ككاقم
 تعزيز و  بءـ كااهتماـ العامميف ملاركة  همية الكبير الدكر إل  ذلؾ البا ث يرجمك 
 دكر كتكسيم  المجاات كاوة و  الملسسة الرياضية دىـ و  الجميم وملاركة االدارية اللقاوية
 تتسـ قيادة امؽ إل   تمان  سيلدم التعاكف ركح كبث  الذاتية الرقابة دكر كتقعيؿ العامميف
 كالعامميف القيادات كبيف   جءة مف البعض بعضءـ مم القيادات بيف ويما باللقاوية ممارساتءا

 ك ؿ  القرارات اتااذ و  كالعفنية كالكضكح المكالقة مف جكان  يامؽ مما  ارل جءة مف
 يةكتقك  بسءكلة ا وراد جميم مم كالتكاوؿ   ىمنان  ىنءا كاالبفغ اااقاقات كمكاجءة الملكفت
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 بالمجتمم المرتبطة الاارجية كالعفقات  االت ادات الرياضيةب العامميف مم الداامية العفقات
 .الاارج 

 & Thomas تكماس كفيمثكيسكؿ مف :  كما تتقؽ هذا النتيجة مم ما  لار إلير
Velthouse (7112، ) كارسمارؾ Kaarsemaker (7101)  و  ميفالعام ملاركة ف 

 و  كبيركؿ بل ءـتس اء ن االنتاجية كزيادة   المنظمة  داس لروم وعالة ةمكسي القرارات ونم
 ما كمكاكبة بأكؿ  كان  المنظمة ك نلطة  مجابر  لمتابعة قةالعف ك و اب ميف العام دكرعيؿ تق

طريؽ  و  متقدمة ةممر  يعدٌ  امم قوكر ف م رل تتعرض ما ةءكمكاج ت اإنجاز  فمر ت قق
 ) ُِ:ُِّ) (ِٕ:ٕٔ(ف. يكالتمك االدارية اللقاوية

 كبذلؾ يتحقؽ صحة ال رض الرابع لمبحث
يكجد إرتباط داؿ  ":ال رض الخامس لمبحث كالذل ينص عمى نتائجكمناقشة : عرض سادسان 

و  بعض  االدارية اللقاوية ككاقم االدارم ااتواؿ نمط بيف) َٓ.َإ وا يان ىند مستكل (
  .االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية ا

 فى اإلتحادات الرياضية بجميكرية مصر العربية                   اإلدارية الش افية ككاقع اإلدارم االتصاؿ نمط بيف االرتباط معامؿ (07جدكؿ )
  91ف =

 اإلدارية الش افية كاقع المحكر

 *1.700 اإلدارم االتصاؿ نمط

 1.11* داؿ عند مستكل                                      1.702=  1.11قيمة " ر" الجدكلية عند مستكم       

 ااتواؿ نمط بيف إ وا ية دالة ذات طردية ىفقة كجكد) ُِيتضة مف جدكؿ (
 بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية. و  االدارية اللقاوية ككاقم االدارم

 النلاطات ىم  رتأإي إ داث و  االدارم ااتواؿ  همية إل  ذلؾ البا ث يرجمك 
 تزكيد  جؿ مف ضركرية  الملسسة و  ااتواؿ كىممية الملسسة  موم ة لادمة كذلؾ الماتمقة
 كااتجاهات المكاقؼ كت سيف تطكير  جؿ كمف بأىمالءـ  لمقياـ الضركرية بالمعمكمات العامميف
 النقسية اتال اج ت قيؽ ككذلؾ ا ىماؿ  ىف كالرضا كاالنجاز التنسيؽ يكقؿ كبلكؿ ل وراد 

 الت  كالنتا ج المعمكمات هذا انسياب يسءؿ ااتواؿ  ف إل  باالضاوةلمعامميف  كااجتماىية
 .معالجتءا ىف تسقر

 ,.Breton Albert, etبيرتكف ألبرت كآخركف ما  لار إلير  النتيجة مم هذا تقؽكت
al, (7112)  اتواؿ نظاـ وكجكد ا ىماؿ  إدارة و  كاضة بلكؿ ااتواات تكمف  همية ف 
 الملكمة  ك المكقؼ بت ميؿ القياـ يستطيم المدير  ك المسير  ف لإلدارة مم ة ضركرة كوعاؿ سميـ
 كؿ  ساب مم جكانبر كؿ مف المكقؼ لذلؾ كمناسب مف ـ  ؿ كضم يستطيم كما سميـ  بلكؿ
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 ىممية و  اطأ هناؾ كاف إذا يقلؿ كمر ذلؾ لكف   ال ؿ ذلؾ ىم  المترتبة كالنتا ج التكقعات
 )ُّ:ُٓ.(لمملسسة بالنسبة سي ة نتا ج ىمير كيترتب جدا مكمقا الاطأ ذلؾ يككف كقد  ااتواؿ

الحربى  محمد بف محمدكؿ مف :  دراسة نتا ج مم النتيجة هذا كما تتقؽ
شيخة الشيرل  ، (ٖ( )7101فكزية صالح الشمرل كسناء أحمد المنصكر ) (،َُ()7107)
 ااتواؿ كنمط اللقاوية تطبيؽ درجة بيف طردية ىفقة كجكد ل إ تكومت الت )  ك ٔ((7102)

 .االدارم
 .كبذلؾ يتحقؽ صحة ال رض الخامس لمبحث

 اإلستخبلصات:
و  ضكس  هداؼ الب ث كتسالاتر كالمعالجات اال وا ية لمبيانات كالنتا ج الت  تـ 

 التالية: االستافواتتكوؿ البا ث إل   التكوؿ إليءا 

 مف و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية االدارية اللقاوية درجة ممارسة -ُ
 متكسطة. درجة كانت الب ث ا ساسية ىينة  وراد نظر كجءة

 كتطبيقاتءا كالمكا ة االجراسات بيف) َٓ.َتكجد ىفقة إرتباطية دالة إ وا يان ىند مستكل ( -ِ
 ضية بجمءكرية مور العربية.و  بعض االت ادات الريا االدارية اللقاوية ككاقم

 ككاقم االدارية المساسلة إقاوة بيف) َٓ.َتكجد ىفقة إرتباطية دالة إ وا يان ىند مستكل ( -ّ
 و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية. االدارية اللقاوية

 ككاقم اريةاالد المعمكمات نظـ بيف) َٓ.َتكجد ىفقة إرتباطية دالة إ وا يان ىند مستكل ( -ْ
 و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية. االدارية اللقاوية

 ككاقم الملاركة مستكل بيف) َٓ.َتكجد ىفقة إرتباطية دالة إ وا يان ىند مستكل ( -ٓ
 و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية. االدارية اللقاوية

 ككاقم االدارم ااتواؿ نمط بيف) َٓ.َان ىند مستكل (تكجد ىفقة إرتباطية دالة إ وا ي -ٔ
 و  بعض االت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية. االدارية اللقاوية
  التكصيات:

 كو  بما يم  : ي إستافواتإلير البا ث مف  تو  ضكس ما تكوم

 افؿ مف العربيةاالت ادات الرياضية بجمءكرية مور  و  االدارية باللقاوية االتزاـ تعزيز -ُ
 لدل كالإقة النزاهة قيـ دىـ إل  يلدم مما باللقاوية ااوة  بدكرات تدريبية العامميف إل اؽ

 .القساد م اكات ككلؼ   العامميف

 العامميف قبؿ مف لر كالتودم كمكاجءتر االدارم القساد  نماط م اربة ىم  العمؿ -ِ
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 باالت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية.
 ىم  كالعمؿ التعقيد  ك بعض الغمكض يكتنقءا الت  كالتلريعات كا نظمة القكانيف مراجعة -ّ

 إجراسات إل  يلدم مما لمتأكيؿ قابمة ك ير كمتكاممة مقءكمة بطريقة كويا تءا تبسيطءا
 .كالمركنة بالكضكح تتوؼ ىمؿ

 ىممية و  ضيةالمناطؽ التابعة لإلت ادات الريا قبؿ مف  كسم لملاركة المجاؿ وساحإ -ْ
 .االت اداتبأمكر  المتعمقة القرارات وناىة

 بما باالت ادات الرياضية بجمءكرية مور العربية العامميف بيف المساسلة إقاوةنلر  ضركرة -ٓ
 .كمعالجتءا القساد إل   اات الملدية العكامؿ اكتلاؼ مف تتضمنر

 المالية الماالقات فىمكلؼ لءـ كتلجيع  ءـككاجبات ءـب قكق فكالمستقيدي العامميف تكىية -ٔ
 نلربءدؼ  ميةكاالىف التدريبية مجاالبر يؽ طر  فى كذلؾ  النزاهة  مم تتناو  الت  كاالدارية

 .الجميم  مى كالعقاب الإكاب مبد يؽ كتطب االدارية  إقاوة اللقاوية
 المراجع

  أكالن : المراجع العربية:
  كالتكزيم  نلرمل ال امد دار   االدارة و  لقيادةكا اللقاوية ( :7119) ـكري أبك فتحي أحمد -0

 ا ردف.  ف ىما
 ىماف  كالنلر  لمتكزيم المسيرة دار  العمؿ  افقيات :(7119) السكارنة خمؼ ببلؿ -7

 .ا ردف
 .ا ردف ىماف  لمنلر  كا ؿ دار   االدارم القساد ( :7100) السكارنة خمؼ ببلؿ -3
 ىبد تعريب   ال ديإة كالتطبيقات المبادئ - االدارة ت ساسيا ( :7113) جارم ديسمر -2

  المريخ دار   الرياض   مرى  مراجعة دركيش القادر  ىبد م مد القادر
 السعكدية.

   كالتكزيم لمنلر المعروة كنكز دار   باللقاوية االدارة (:7102) الراشدم عمي سعيد -1
 .ا ردف ىماف 

 االدارة العامة لمتعميـ بمنطقة تبكؾ ا   و  االدارية اويةاللقكاقم ( :" 7102شيخة الشيرل ) -6
 تبكؾ   السعكدية. جامعة كمية التربية     ماجستير رسالة

 لملقاوية الإانكية المدارس مديرم ممارسة درجة(:" 7101) الحبلؽ دينا،  العاجز فؤاد -2
 التربية  و العمم  الب ث مجمة ا  معمميءـ نظر كجءة مف  زة بم اوظات االدارية
   ومسطيف. االسفمية الجامعة )  ُٔ  العدد (

مستكل اللقاوية االدارية و  (:" 7101فكزية صالح الشمرل ، سناء أحمد المنصكر ) -2
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جامعة ا ميرة نكرة بنت ىبد الر مفا  مجمة العمكـ التربكية كالنقسية   
 ) العدد الإان    جامعة الب ريف.ُٔالمجمد(

 الءي ة   ُُ  ط كالتطبيقات ا سس   الرياضية االدارة (:7113) ركفكآخ دركيش كماؿ -9
 .القاهرة  لمكتاب العامة

 ا قساـ لدل االدارية اللقاوية بممارسة االلتزاـ درجة(:" 7107الحربى ) محمد بف محمد -01
 التربكية الدكلية المجمة ا  سعكد الممؾ بجامعة التربية كمية و  ا كاديمية

 .ىماف )  ٔ)  العدد (ُ( لمجمدا   المتاووة
 الجامعات و  االدارية اللقاوية ممارسة درجة ):ا7103بف عمى العمرل ) مشرؼ -00

 ـ  جامعة كمية التربية     دكتكراا رسالة ا ت سينءا كطرؽ كمعيقاتءا السعكدية
 مكة المكرمة  السعكدية.   القرل

  اللركات ك ككمة العالمية تواديةااق المالية ا زمة ( :7103) كافي يكسؼ مصط ى -07
 .ا ردف ىماف  كالتكزيم  لمنلر العرب  المجتمم مكتبة
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