
التخطيط االستراتيجى وعالقتو بالتنظيم اإلدارى لقطـاع  
 الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظـة الشرقيـة

  سالى شاكر دمحم سميمان*       
 . مدخل ومشكلة البحث 

التخطيط االستراتيجى ىك العملية اإلدارية التي تقكـ بالتنمية كالحفاظ على الكضع اإلستراتيجي 
كبيف الفرص المتغيرة في السكؽ، كيالحع أف اليدؼ مف , للمنظمة كالذي يتالءـ كأىدافيا كمكاردىا

التخطيط االستراتيجي ىك تشكيل أك إعادة تشكيل كحدات األعماؿ للمنظمة كمنتجاتيا بطريقة تؤدي 
إلى تحقيق كل مف األرباح المرضية كالنمك المرجك، كىك عبارة عف تخطيط طكيل األمد بالنسبة 

لمجمكعة مف السياسات التي تريد المؤسسة تنفيذىا آخذة بعيف اإلعتبار المتغيرات الخارجية للكصكؿ 
( 46 ، 45 : 29).إلى اليدؼ المنشكد

 فى المستقبل، المنظمة عليو تتكف  أف يجب الذى التصكر عف كتبحث تيتـ اإلستراتيجية إف
 قبل يجب مراعاتيا أبعاد رئيسية عدة ىناؾ كأف المتبعة، كالكسائل بالطرؽ  التخطيط ييتـ حيف فى

 كدراسة للمنظمة، المكقف الحالى على مككنات التعرؼ فى أىميا يتمثل اإلستراتيجية كضع فى التفكير
 متغيراتيا الداخلية كالخارجية بجميع البيئة كدراسة كالبشرية للمنظمة، المادية كاإلمكانات المكارد

 جانب الى ىذا اإلدارة كأخالقياتيا، قيـ بدراسة اإلىتماـ يجب كما المحفزة كالمعكقة، كالسلبية، اإليجابية
( 72 : 22 ).اإلجتماعية بمسئكليتيا المنظمة مدى إلتزاـ بحث

كيعتبر التنظيـ بمثابة التياف الذى يمثل أطراؼ المؤسسة بغرض تحقيق أىداؼ محددة، 
جراءات العمل كغيرىا مف  كيتتكف ىذا التياف مف ىياتل الكظائف كاألعماؿ كالتتنكلكجيا كأساليب كا 
األشياء كدكاـ ىذه األشياء العديدة على حاليا مف المحاؿ، فالتنظيـ المتبصر بذاتو ىك الذى يحدث 
التغيرات فى مككناتو لتى يقيـ التكازف بيف ىذه المككنات بعضيا البعض كبيف ىذه المككنات مف 

( 458 : 4). ناحية كبيف األفراد كجماعات العمل مف ناحية أخرى 
كالتخطيط اإلستراتيجى ىك العملية الخاصة بإدارة ميمة التنظيـ مف حيث تحديد المؤسسة 

دارة عالقتيا التنظيمية كالبيئية خاصة مع األطراؼ المؤثرة كالمتأثرة بنشاط المؤسسة، ككذا  لغاياتيا، كا 
تحديد المقكمات األساسية التى تكاجييا فى بيئتيا الداخلية كالخارجية، أك ىك رسـ اإلتجاه المستقبلى 

ختيار النمط اإلستراتيجي المالئـ فى ضكء العكامل  للمؤسسة كبياف غاياتيا على المدى البعيد، كا 
كالمتغيرات البيئية داخليا كخارجيا ثـ تنفيذ اإلستراتيجية كتقكيميا، أك ىك عملية إتخاذ القرارات المتعلقة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.   بنات الزقازيقتربية رياضيةال مرشح دكتوراة كمية* 
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دارة مكارد المؤسسة مف خالؿ تحليل العكامل البيئية بما يعيف المؤسسة على تحقيق  بتخصيص كا 
( 44 : 6). رسالتيا كالكصكؿ إلى أىدافيا المنشكدة

كتتميز مسابقات ألعاب القكى بالتقدـ المذىل في اإلنجاز الرقمي، كأف المدخل الصحيح 
لمسايرة ىذا التقدـ ىك التخطيط العلمي المتتامل، كلـ يعد مجااًل للشؾ في أف األسلكب العلمي السليـ 

 (6 : 2). في انتقاء كا عداد الناشئيف المكىكبيف ىك أساس الكصكؿ إلي المستكيات الرياضية العالية
تباع أسلكب  نطالقًا مف اإلستراتيجية العامة للنيكض بالرياضة في جميكرية مصر العربية كا  كا 
سياسة التركيز علي الرياضات التي تأمل في إحراز أفضل النتائج، فقد قامت كزارة الشباب ممثلة في 

في محاكلة جادة التتشاؼ المكاىب الرياضية مف الناشئيف  (اإلدارة المركزية للبطكالت)قطاع الرياضة 
المتميزيف قبل سف المنافسات كتعيدىـ بالرعاية كا عدادىـ طبقًا إلمكاناتيـ البدنية علي أسس علمية 

صحيحة للكصكؿ بيـ إلي مستكي المنافسة تمييدًا لضميـ إلي اإلتحادات الرياضية كاألندية إلستتماؿ 
رعايتيـ لتمثيل مصر دكليًا مع تكفير كل الكسائل التي تساعد علي اإلرتفاع بمستكاىـ البدني كالمياري 

إلظيار العناصر المتميزة مف خالؿ تنفيذ المشركع القكمي للناشئيف، آخذيف في االعتبار أف أىـ 
مالمح السياسة العامة إلصالح مسار الرياضة ىك اعتبار الناشئيف الركيزة التبرى التي تستند علييا 

 (4 : 32). سياسة اإلصالح
 أحد أىـ  المدرج ضمف منافسات قطاع الناشئيف بالمحافظاتكيعد المشركع القكمى للناشئيف

المشركعات القكمية للنيكض بالرياضة المصرية كتطكيرىا كالتي تتبناىا كزارة الشباب كالرياضة كمدتو 
مراتز – مراتز الكاعديف – مراتز الناشئيف : ستة أعكاـ حيث يحتكى المشركع على ثالثة مراحل كىى 

إلتتشاؼ العناصر المتميزة  كييدؼ المشركع القكمي للناشئيف،  كمدة كل مرحلة سنتيف،أبطاؿ الكاعديف
بدنيا كمياريا في الرياضات المعني بيا المشركع مف جميع المحافظات على مستكى الجميكرية 

عتبارىـ إداريا بيدؼ اإللتحاؽ بالمنتخبات القكمية المختلفة كإكشمكليـ برعاية رياضية متتاملة فنيا ك
 (38.)مبيةيالركيزة األساسية لتمثيل مصر في البطكالت العالمية كاإلقليمية كالدكرات األكؿ

التخطيط االستراتيجي أداة إدارية تستخدميا المؤسسة مف أجل كمما سبق، كمف منطلق اف 
القياـ بعمليا بصكرة أفضل كذلؾ مف خالؿ تركيز طاقاتيا كالتأتد مف أف جميع العامليف فييا يسيركف 

حيث يتجو  إضافة إلى تعديل إتجاه المؤسسة إستجابة للتغيرات البيئية، ،في إتجاه نفس األىداؼ
التخطيط اإلستراتيجي إلى تحديد مكاطف القكة كالضعف التي ينطكي علييا المستقبل، كاإلفادة مف 

الفرص المتاحة كتجنب المخاطر، كبالتالي فإف التخطيط االستراتيجي ىنا يعني تصميمًا أك نمكذجا 
للمستقبل المرغكب كتحديدا للكسائل المؤدية إليو، كيمثل التخطيط اإلستراتيجي إتجاىًا كأسلكبًا للحياة، 
مف خالؿ التركيز على األداء المستند إلى الدراسة كالتنبؤ بالمستقبل، ككذلؾ على إستمرارية عملية 

التخطيط كعدـ إستنادىا فقط على مجمكعة مف اإلجراءات كاألساليب، حتى يمكف إلقاء الضكء علي 
النكاحي اإليجابية في ىذه المنظكمة كتالفي السلبيات في ضكء أىدافيا، كالعمل علي تثبيت ىذه 
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اإليجابيات كتدعيميا، كما يمكف اإلتتشاؼ المبكر للنكاحي السلبية كالمعكقات التي قد تتسبب في عدـ 
 .تحقيق اليدؼ مف ىذه المنظكمة، كالتغلب علي ىذه المعكقات كتعديليا كتالفييا

 لمشركع القكمى للناشئيفلقطاعات الناشئيف باألندية الرياضية كاكمف خالؿ متابعة الباحثة 
 فيما يخص مسابقات ألعاب القكى كلعبة مدرجة بالمشركع، الحظت أف ىناؾ بمحافظة الشرقية

المشركع كذلؾ كفقا إلستراتيجية كضعتيا كزارة الشباب كالرياضة تلؾ القطاعات كإستمرارية ألنشطة 
المشركع كبرامجو التدريبية كما يتضمنو ذلؾ القطاع ك الخاصة بأنشطة كالتى تكفر كافة اإلستعدادات

ذلؾ مف مالبس كتجييزات رياضية كالتعاقدات اللكجستية الخاصة، باإلضافة إلى تضميف البرامج 
الخاصة بتدريب الناشئيف كالالعبيف برامج للتكعية حكؿ شتى المجاالت كمنيا تعليـ اللغات األجنبية 
كالتثقيف الفكرى كالثقافى إضافة إلى برامج تعميق ركح الكالء كاإلنتماء لكطنيـ مف خالؿ منظكمة 

متتاملة تتكلى رعاية  الجانب التربكي كاألخالقي لدى الناشئيف كالمكىكبيف مما يعضد إنطالقة ككثافة 
المشركع النكاة األساسية للمنتخبات القكمية في ألعاب القكى، القطاع كللبرامج التدريبية حتى يصبح 

رعاية كاملة لالعبيف كالالعبات ما يساىـ في خلق مكاىب شابة قادرة على حصد كذلؾ فى ظل 
كزير الشباب كالرياضة إلى أف النجاحات التي ميداليات لمصر في البطكالت الدكلية مستقباًل، كيشير 

المشركع القكمي للمكىبة كالبطل األكليمبي خالؿ الفترة الراىنة في إعداد كتأىيل القطاع كيحققيا 
الالعبيف كفكزىـ بالبطكالت التي يشارككف بيا مثلت حافزًا قكيًا في بدء مرحلة جديدة إلتتشاؼ مكاىب 

أتثر داخل المجتمع، كالعمل على رعايتيـ، تأىيليـ، كتدريبيـ، كصقل مكىبتيـ، منكىًا إلى أىمية 
كتشاؼ مكاىبيـ فى إطار تكجييات إالمشركع في تشجيع النشء كالشباب على ممارسة الرياضة ك

 .القيادة السياسية بأىمية نشر الرياضة بالمجتمع لما ليا مف أدكار إيجابية عديدة
كما الحظت الباحثة مف خالؿ اطالعيا على الدراسات المرتبطة السابقة أف ىناؾ تباينا 

دراسة كتقكيـ ككاقع التخطيط بكاضحا ما بيف دراسة كأخرى فى نتائج تلؾ الدراسات فيما يتعلق 
اإلستراتيجى كالتنظيـ اإلدارى كمياراتيما كمعكقاتيما كدكرىما فى زيادة فاعلية اإلدارة بالمؤسسات 

المختلفة كاألندية كالجامعات كمراتز الشباب كاإلتحادات الرياضية كالمدارس كالشركات حيث تشير 
إلى أف التنظيـ كالتسيير اإلداري السيئ يؤدي إلى عدـ إستغالؿ  (18 )(ـ2012)قادرى توفيق دراسة 

اإلمكانيات التي تكفرىا الدكلة في المؤسسات، كعدـ استغالؿ اإلمكانيات التي تكفرىا الدكلة في 
إلى أف الييكل التنظيمى المكجكد فى المؤسسة  ا(33 )(ـ2018) وفاء مميك دراسة، والمؤسسات

يعتمد على المركنة كيسيـ فى الرفع مف فعالية أداء العامليف، كىذا مف خالؿ التنظيـ الجيد لو كالتحديد 
 شاوى بينما أشارت نتائج دراسة، الكاضح كالدقيق للسلطة كالمسئكلية، كنطاؽ اإلشراؼ فى كل كظيفة

 التنظيمي، الييكل كل مف بيف إحصائية داللة ذك ايجابي تأثير كجكد إلى عدـ (10 )(ـ2010)صباح 
 مازن سميم محمود نور الدين دراسة كأشارت نتائج، للمؤسسات كالتنظيـ اإلداري ى الرسـ غير التنظيـ

رسالة،   صياغة،الداخلية البيئة تحليلة، االستراتيجي األىداؼ صياغة"دكر إلى أىمية ا(21 )(ـ2008)
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 إياد عمى يحيى دراسة بينما أشارت نتائج، اإلدارة فاعلية زيادة للمؤسسة في" الخارجية البيئة تحليل
 مف كاألىداؼ كالرسالة الرؤية جكانب بعض صياغة في ضعف إلى كجكد ا(5 )(ـ2006)الدجنى 

 .للمستقبل ستشرافياإ كضعف الرؤية عمكمية حيث
كعالقتو التخطيط اإلستراتيجى ىذا ما دعا الباحثة إلى إجراء تلؾ الدراسة للتعرؼ على 

 .الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية اإلدارى لقطػاع التنظيـب
. أهمية البحث : نياثا

 مف العديد مف منظكر التخطيط اإلستراتيجى كأنشطتيا عملياتيا بإدارة تيتـ التى المنظمات تحقق

 عنصر كتحقيق اإلستراتيجية أماـ كاضعكا المستقبلية الرؤية بكضكح يرتبط ما منيا كالمنافع، المزايا

 المناسب، االقتصادى للعائد المنظمة إمكانية تحقيق بجانب بيئتيا، مع المنظمة لتفاعل المبادأة

 كتجنب المتاحة القكة نقاط مف كاإلستفادة الممكنة الفرص يسيـ بإستغالؿ ما كفق مكاردىا كتخصيص

 (37 ).الداخلية  الضعف عكامل المحيطة كتحجيـ المخاطر
تحديد  كفي,كمكاجية التحديات الصعكبات لتجاكز ىامة كما أف التخطيط اإلستراتيجى كسيلة

البيئية  كالعكامل كالمستمر للظركؼ الدقيق كالتقييـ العلمية بالدراسة كمالمح المستقبل لتكنو ييتـ أىداؼ
كتقديـ ,المستقبل في التفكير كتعزيز تنمية أيضا علي  ، كيساعد)كالخارجية الداخلية(المحيطة 
دائمة  كالمتغيرات المتاحة كاإلمكانيات الظركؼ كفق كتحديدىا المحتملة كالحلكؿ للمشكالت التصكرات

 (194 : 17). الفرص المستقبلية 
 للمنظمةا العلي يد اإلدارة في أداة ككنو في منظمة ألي اإلستراتيجي التخطيط تتجلى أىميةك

 فى تحقيقا تأثير على قدرتو كليا بيئتيا في تطرأ التي كالمستجدات التغيرات مكاجية مف تمكنيا
 البعيد، تعامليا مع المستقبل في اإلدارة تنتيجو الذي األساسي الخط يشكل أنو إلى إضافة أىدافيا،
 إستمرار على المحكري ر التأثي ذات أك المنشأة بأداء العالقة ذات القرارات إلتخاذ كقاعدة كتتخذه
التخطيط اإلستراتيجى كعالقتو بالتنظيـ اإلدارى على كتنبع أىمية التعرؼ ، كفاعليتو كنجاحو التنظيـ

 :فيما يلى لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية
 : النظرية العلمية األهمية -

 علميةة يضيف معرؼ قد علمي منيج ةالباحث تباعإ خالؿ مف العلمية أىميتو بحثاؿ اىذ ستمدي
بالتخطيط اإلستراتيجى كالتنظيـ اإلدارى بالييئات كالمؤسسات  يتعلق فيما عاـ بشكل اإلدارة مجاؿ في

 األتاديمي الحقل فيف الباحثي تساعد علمية إضافةبحث اؿ اىذ يككف   أفةالباحث أملت كما ،الرياضية
أىمية التخطيط اإلستراتيجى كممارساتو الصحيحة كالسليمة كعالقتو بالتنظيـ اإلدارى  على في التعرؼ

 .بالييئات كالمؤسسات الرياضية
 : التطبيمية العملية األهمية- 
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التخطيط كاقع على  للكقكؼ تسعى أنيا ناحية مف التطبيقية الناحية مف ا البحثىذ أىمية تتمثل
 .اإلستراتيجى كعالقتو بالتنظيـ اإلدارى لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية

. هدف البحث : ثالثا

التخطيط اإلستراتيجى وعالقتو بالتنظيم اإلدارى لقطـاع  على التعرؼ إلى البحث ىذا ييدؼ
 :كذلؾ مف خالؿالناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقية 

 : فى ضوءتقييم التخطيط اإلستراتيجى لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقية* 
  قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةرؤية .
  قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةرسالة .
  قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةأىداؼ. 
 لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةالتحليل البيئى . 
 لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية القيـ الحاتمة .
 لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية تطبيق كتنفيذ اإلستراتيجية .
 لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية تقكيـ كرقابة اإلستراتيجية .
: فى ضوء واقع التنظيم اإلدارى لقطاع الناشئين أللعاب القوى بمحافظة الشرقيةدراسة * 

 لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية الييكل التنظيمى .
 لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية التكصيف الكظيفى .
  لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية تقسيـ العمل .
  لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية تحديد نطاؽ الإلشراؼ .
  لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية تحديد السلطات كالمسئكليات .
  لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية تفكيض السلطة .
 قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةب التنسيق .
. تساؤالت البحث : رابعا

 : فى ضوء التخطيط اإلستراتيجى لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقيةما واقع* 
  ؟قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةرؤية .
  ؟قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةرسالة .
  ؟قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةأىداؼ. 
 ؟ لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةالتحليل البيئى. 
 ؟لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية القيـ الحاتمة .
 ؟لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية تطبيق كتنفيذ اإلستراتيجية .
 ؟لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية تقكيـ كرقابة اإلستراتيجية .
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: فى ضوء واقع التنظيم اإلدارى لقطاع الناشئين أللعاب القوى بمحافظة الشرقيةما * 
 ؟لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية الييكل التنظيمى .
 ؟لقطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقية التكصيف الكظيفى .
  ؟قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةب تقسيـ العمل .
  ؟قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةب تحديد نطاؽ اإلشراؼ .
  ؟قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةب تحديد السلطات كالمسئكليات .
  ؟قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةب تفكيض السلطة .
 ؟قطػاع الناشػئيف أللعػاب القػكى بمحػافظة الشرقيةب التنسيق .
الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة  اإلدارى لقطـاع التنظيم بالتخطيط اإلستراتيجى ما عالقة* 

 .؟الشرقية
. مصطلحات البحث : خامسا

 .التخطيط اإلستراتيجى

 مستقبل كتخيل تصكر بكاسطتيا يتـ التي العملية" أنو (ـ2002 )حسن الصرن  رعد يرى 

 (299 : 8 ). "المستقبل ىذا لتحقيق الضركرية كالعمليات اإلجراءات تطكير المنظمة، كعملية
. التنظيم اإلدارى

 كتحديد ، األفراد اختصاصات إلى كتقسيميا القياـ بيا المراد كالنشاطات الكاجبات حصر عملية"
نشاء السلطة كالمسؤكلية كتكزيع  العمل مف مف األفراد مجمكعة تمكيف بغرض ، األفراد بيف العالقات كا 
 (41 : 30)". اليدؼ لتحقيق كتناسق بانسجاـ
 .الدراسات المرجعية : سادسا 

تأثير التنظيم والتسيير عمى النشاط البدنى لمرياضة " بعنكاف  (18 )(ـ2012 )لبدسٜ رٛفيكدراسة - 
، كتيدؼ  " بسكرة–دراسة ميدانية عمى مستوى الرابطة الوالئية لمرياضة المدرسية "المدرسية 

كقد إستخدـ ،  تأثير التنظيـ كالتسيير على النشاط البدنى للرياضة المدرسيةالتعرؼ على الدراسة إلى 
، كمدير الرابطة (المتكسط ك الثانكي )أساتذة التربية البدنية فى الباحث المنيج الكصفى، كشمل مجتمع 

نسبة ، كقد إستخدـ الباحث اإلستبياف، كقد كانت أىـ النتائج  فردا98الكالئية للرياضة المدرسية كعددىـ 
مف األساتذة يركف أف التنظيـ كالتسيير اإلداري السيئ يؤدي إلى عدـ إستغالؿ اإلمكانيات التي % 65

مف األساتذة ال يركف أف التنظيـ كالتسيير % 35أما نسبة . تكفرىا الدكلة في المؤسسات التربكية
نسبة  ، اإلداري السيئ يؤدي إلى عدـ استغالؿ اإلمكانيات التي تكفرىا الدكلة في المؤسسات التربكية

مف أساتذة التربية البدنية يركف أف سكء التنظيـ كالتسيير اإلداري في أي مؤسسة تربكية مف بيف % 80
 .العكامل التي تؤدي إلى الفشل الرياضة المدرسية

 Moisescu Petronel, Moisescu Florentinaِٛيغيغىٛ ثزشٚٔيً، ِٛيغيغىٛ دراسة - 

كتيدؼ الدراسة إلى  "  اٌزٕظيُ اإلداسٜ ٌٍشيبػخ ثيٓ اٌميٛد ٚاأل٘ذاف"بعنكاف (35 )(ـ2013)
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 ، كقد إستخدـ الباحث المنيج التنظيـ اإلدارى للرياضة بيف القيكد كاألىداؼالتعرؼ على كاقع 
أعضاء الجمعيات العمكمية بالييئات الرياضية كالجميكر كرجاؿ الكصفى، كشمل مجتمع كعينة البحث 

، كقد إستخدـ الباحث اإلستبياف كالمقابلة الشخصية، كقد األعماؿ المستثمركف الحاليكف كالمحتملكف 
يلعب التنظيـ  التنظيـ اإلدارى ىك القكة الدافعة للمنظمات الرياضية فى أى دكلة،كانت أىـ النتائج 

يحافع ، اإلدارى دكر كبير فى الكصكؿ ألعلى مستكى مف التفاءة كحل جميع المشكالت المحتملة
 .التنظيـ اإلدارى على نظاـ ثابت إلجراءات إتخاذ القرار مما يحفز على تحديد اليكية

ميارات التخطيط اإلستراتيجى لدى قيادات " بعنكاف  (3 )(ـ2014 )أحمد جالل أبو حسنةدراسة - 
، كتيدؼ الدراسة "  كميات التربية فى الجامعات الفمسطينية وعالقتيا بتحسين االداء المؤسسى ليا

ميارات التخطيط اإلستراتيجى لدى قيادات كليات التربية فى الجامعات الفلسطينية  التعرؼ علىإلى 
، كشملت عينة المنيج الكصفى التحليلى، كقد إستخدـ الباحثاف كعالقتيا بتحسيف االداء المؤسسى ليا

جميع أعضاء ىيئة التدريس فى كليات التربية فى الجامعة اإلسالمية كجامعة األزىر كجامعة البحث 
كجكد ، كقد أظيرت نتائج الدراسة اإلستبياف، كقد إستخدـ الباحث  عضكا149األقصى كالبالغ عددىـ 

عالقٍة طرديٍة متكسطٍة ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدرجة امتالؾ قيادات 
كليات التربية في الجامعات الفلسطينية لميارات التخطيط اإلستراتيجى، كتقديراتيـ لدرجة ممارستيـ 

 .لتحسيف األداء المؤسسي
 & Ovbiagele, Abraham Otaigbeأٚفيغيٍٝ ئثشا٘بَ أٚربعت ، ئيغيٗ ِبصيٛ شيٕذٚدراسة - 

Ijeh Matthew Chinedu (2015ـ)( 36)  اٌزخطيؾ االعزشاريغٝ وأداح فؼبٌخ فٝ االداء "بعنكاف

، كتيدؼ الدراسة إلى التعرؼ ("دساعخ ٚطفيخ ٌجؼغ اٌششوبد فٝ ٚاليخ اٌذٌزب ثٕيغيشيب)اٌزٕظيّٝ 
 ، كقد إستخدـ الباحث المنيج الكصفىالتخطيط االستراتيجى كأداة فعالة فى االداء التنظيمىعلى دكر 

 مف أفراد يعملكف بشركات التصنيع 60 ، كشمل مجتمع كعينة البحث باستخداـ األسلكب المسحى
كجكد عالقة إيجابية كىامة بيف ، كقد إستخدـ الباحث اإلستبياف، كقد كانت أىـ النتائج المختارة

 .التخطيط اإلستراتيجى كاألداء التنظيمى، كأف التخطيط اإلستراتيجى ضركرى لألداء كبقاء المنظمة
أثر التنظيم اإلدارى عمى فعالية أداء العاممين  "دراسة بعنكاف  (33 )(ـ2018 )وفاء مميكأجرى - 

، أثر التنظيـ اإلدارى على فعالية أداء العامليف داخل المؤسسة، بيدؼ التعرؼ على "  داخل المؤسسة
 إدارى بالمؤسسة العمكمية اإلستشفائية بف 30 مف العينة كقد إستخدـ الباحث المنيج الكصفى، تتكنت

الييكل التنظيمى المكجكد فى المؤسسة يعتمد أف  الدراسة ىذه كأظيرت نتائج ،عمر الجيالنى بالكادى
على المركنة كيسيـ فى الرفع مف فعالية أداء العامليف، كىذا مف خالؿ التنظيـ الجيد لو كالتحديد 

عمل مختلف الكظائف اإلدارية ، الكاضح كالدقيق للسلطة كالمسئكلية، كنطاؽ اإلشراؼ فى كل كظيفة
، فى الرفع مف أداء العامليف داخل المؤسسة، كىذا مف خالؿ سير تلؾ الكظائف بشكل جيد كمحكـ



 
 -8- 

سعى إدارة المستشفى فى المحافظة على مصالح عماليا المختلفة، مما يجعليا كعنصر عالى األىمية 
 .ناجحة كتؤثر باإليجاب على أداء عاملييا

.  منهج البحث : سابعا 

المسحى نظرًا لمناسبتو لطبيعة إجراءات ىذا باألسلكب كصفى  المنيج اؿة الباحثتستخدـإ
 . البحث
 .مجتمع وعينة البحث : ثامنا 

كل مف لو عالقة بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية، يشتمل مجتمع البحث على 
 :كىـ
  كتشمل الييكل التنظيمى األتىمنطقة الشرقية أللعاب القوى ،: 

 .رئيس المنطقة -
 .المدير التنفيذى للمنطقة -
 .المدير المالى للمنطقة -
 .أعضاء (4)عدد  -
 المشروع القومى لمموىبة والبطل األوليمبى. 

يتمثل الييكل التنظيمى لقطاع الناشئيف أللعاب القكى بالمشركع القكمى للمكىبة كالبطل األكليمبى فى 
 :األتى
 . ككيل كزارة األداء الرياضى -
 .مدير عاـ المكىبة -
 "لجنة مختصة"أخصائى رياضى مشرؼ الكزارة  -
 مشرؼ فنى اإلتحاد -
 .مدير المشركع بالمحافظة -
 .مشرؼ مالى بالمحافظة -
 . مدرب3عدد  -
 . مساعد مدرب3عدد  -
 .إدارى مركز ألعاب القكى  -
 نادى الركاد " التى بيا قطاع ناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية، كىى الييئات الرياضية

بالعاشر مف رمضاف، نادى السكة الحديد، نادى كفر صقر، مركز شباب كفر صقر، كيشمل الييكل 
 :التنظيمى لتلؾ الييئات األتى

 .أعضاء مجلس اإلدارة -
 .المدير التنفيذى للييئة -
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 .مدير النشاط الرياضى بالييئة -
 .رئيس قطاع الناشئيف أللعاب القكى بالييئة -
المدرب، مساعد المدرب، المدير "الجياز الفنى لقطاع الناشئيف أللعاب القكى بالييئة، كيشمل  -

 ".اإلدارى 
بطريقة عشكائية مف مجتمع البحث الذى يشتمل  59كالبالغ عددىا تـ إختيار عينة البحث 

المشركع القكمى للمكىبة كالبطل األكليمبى،  لمنطقة الشرقية أللعاب القكى، كعلى الييكل التنظيمى
نادى الركاد بالعاشر "الييئات الرياضية التى بيا قطاع ناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية، كىى ك

 فرد 20مف رمضاف، نادى السكة الحديد، نادى كفر صقر، مركز شباب كفر صقر، كتـ إختيار 
  فرد،39، كبذلؾ تصبح عينة البحث األساسية اإلستطالعية مف خارج العينة األساسيةإلجراء الدراسة 

 .كاإلستطالعية األساسية البحث عينة تكصيفيكضح  (1)كؿ دكج
( 1)جدول 

  عينة البحث األساسية واإلستطالعيةتوصيف
البيـــان 

العينة 
اإلستطالعية 

العينة 
األساسية 

المجموع 
 الكلى

 9 7 2 اٌمٜٛ ألٌؼبة اٌششليخ ِٕطمخ

 16 13 3 األٌٚيّجٝ ٚاٌجطً ٌٍّٛ٘جخ اٌمِٛٝ اٌّششٚع

 :،وهىالشرقية بمحافظة القوى أللعاب ناشئين قطاع بها التى الرياضية الهيئات

 7 4 3 سِؼبْ ِٓ ثبٌؼبشش اٌشٚاد ٔبدٜ

 9 5 4 اٌؾذيذ اٌغىخ ٔبدٜ

 10 6 4 طمش وفش ٔبدٜ

 8 4 4 طمش وفش شجبة ِشوض

 59 39 20اإلجمــالى 

.  أدوات جمع البيانات : تاسعا 

:  في جمع البيانات كالمعلكمات المتعلقة بيذا البحثة الباحثتإستخدـ
 الممابلة الشخصية. 

 تحليل الوثائك والسجالت. 
 

  اإلستبيان:  

 .الشرلية بمحافظة المـوى أللعابن ئيشالنا لمطاع اإلستراتيجى التخطيط تمييم إستبيان- 1

 القػكى  أللعػاب الناشئيف ػاعطلق تراتيجىساإل يططالتخ تقييـ إستمارة إستبياف ة الباحثتإستخدـ
( ةإعداد الباحث) .الشرقية بمحافظة

 :خطوات بناء االستبيان

 القـوى  ـابعألل الناشئين ـاعطلق اإلستراتيجى التخطيط تقييمإستبيان تحديد محاور - أ
 .الشرقية بمحافظة
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مف خالؿ إطالع الباحثة على الدراسات المرجعية ذات الصلة بمكضكع البحث ككذلؾ مف 
صالح الدين الكبيسى، خالؿ المسح المرجعى للمراجع العلمية فى مجاؿ اإلدارة الرياضية، كدراسة 

 يونس كدراسة، (3) ـ2014 أحمد جالل أبو حسنة كدراسة، (11) ـ2013عباس دمحم حسين 
 ,Ovbiageleاثيو شيندوم أوفيجيمى إبراىام أوتاجب، إيجيو كدراسة، (34) ـ2017إبراىيم جعفر 

Abraham Otaigbe & Ijeh Matthew Chinedu 2015كفى ضكء أىداؼ البحث (36) ـ ،
، ثـ قامت الباحثة بعرض ىذه  (2مرفق ). ، قامت الباحثة بإعداد إستمارة تتضمف محاكر اإلستبياف 

، كذلؾ لتحديد النسبة المئكية كفقا آلراء الخبراء  (1مرفق )مف السادة الخبراء  (10)المحاكر على عدد 
٪ فأتثر لقبكؿ المحاكر الخاصة 80فى محاكر اإلستبياف المقترح ، حيث إرتضت الباحثة بنسبة 

( . 2)باإلستبياف المقترح، كما ىك مكضح فى جدكؿ 
 (2)عـذٚي 

رمييُ اٌزخطيؾ  إٌغجخ اٌّئٛيخ ٚفمب آلساء اٌخجشاء فٝ ِؾبٚس ئعزجيبْ 

 اإلعزشاريغٝ ٌمطـبع إٌبشئيٓ ألٌؼـبة اٌمـٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ

 النسبة المئوية المحـور م
 ٪100 .الرؤية 1
 ٪100 .ةالرسال 2

 ٪100 .األهداف 3

٪ 100 .البيئى التحليل 4

 ٪100 .الحاكمة القيم 5

 ٪90 .اإلستراتيجية وتنفيذ تطبيق 6

 ٪90 .اإلستراتيجية ورقابة تقويم 7

 التى تـ محاكركل اؿأف نسبة أراء السادة الخبراء قد أشارت إلى قبكؿ  (2)يتضح مف جدكؿ 
 ، كقد ٪100–  90 ألرائيـ ما بيف مئكيةاؿنسبة اؿ ، حيث تراكحت عرضيا على السادة الخبراء

بذلؾ مجمكع األراء ، كفأتثر مف % 80إرتضت الباحثة على قبكؿ المحاكر التى حصلت على نسبة 
: ىى ك إحتفظت الباحثة بالمحاكر قيد البحث،

 الرؤية. 
 الرسالة. 
 األىداؼ. 
 البيئى التحليل. 
 الحاتمة القيـ. 
 اإلستراتيجية كتنفيذ تطبيق. 
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 اإلستراتيجية كرقابة تقكيـ .
 .تحديد عبارات محاور اإلستبيان- 2

تـ ،  الخبراء في مجاؿ اإلدارة الرياضيةالسادة مف خالؿ المراجع كالدراسات السابقة كأراء 
، كقد ، حيث تـ تصنيفيا كفقًا للمحاكر المنتمية إليياستبيافلمحاكر اإلتحديد مجمكعة مف العبارات 

 بتحديد عدد العبارات ة الباحثت، كقاـ (4رفق ـ). عبارة (55)تتكنت الصكرة المبدئية لإلستبياف مف 
:  التي تندرج تحت كل محكر كىى كما يلى

 (ةعبار 7)كعدد عباراتو                                                 .الرؤية:  المحكر األكؿ
 (ةعبار 7)كعدد عباراتو                                                   .الرسالة :ى المحكر الثاف

 (ةعبار 9)كعدد عباراتو                                                  .األىداف :المحكر الثالث 
 (ةعبار 9)كعدد عباراتو                                                    .البيئى التحميل :المحكر الرابع 

 (ةعبار 8)كعدد عباراتو                                                    .الحاكمة القيم :المحكر الخامس 
 (ةعبار 8)كعدد عباراتو                                                .اإلستراتيجية وتنفيذ تطبيق :المحكر السادس 
 (ةعبار 7)كعدد عباراتو                                    .اإلستراتيجية ورقابة تقويم :المحكر السابع 
 ، بعرض عبارات كل محكر على السادة الخبراء في مجاؿ اإلدارة الرياضيةة الباحثتثـ قاـ
 النسبة المئكية( 3) لتل عبارة تندرج تحت كل محكر، كيكضح جدكؿ النسبة المئكيةكذلؾ لتحديد 

 ىبالعبارات التة  الباحثترتضإ، كقد اإلستبيافإلتفاؽ الخبراء فى تحديد عبارات كل محكر مف محاكر 
.   السادة الخبراءىفأتثر كفقًا لرأ ٪80 نسبة مئكيةحصلت على 

 
 
 
 

( 3)عـذٚي 
إٌغجخ اٌّئٛيخ إلرفبق اٌخجشاء ؽٛي 

 10=                 ْرؾذيذ ػجبساد ِؾبٚس اإلعزجيبْ                          
 َ

إٌغجخ 

 اٌّئٛيخ
 َ

إٌغجخ 

 اٌّئٛيخ
 َ

إٌغجخ 

 اٌّئٛيخ
 َ

إٌغجخ 

 اٌّئٛيخ
 َ

إٌغجخ 

 اٌّئٛيخ

 : سؤيخاي: اٌّؾٛس األٚي 

1 100 %2 100 %3 100 %4 80 %5 100 %

6 90 %7 90 % 

 : سعبٌخاي: اٌّؾٛس اٌضبٔٝ 

8 90 %9 100 %10 100 %11 90 %12 100 %

13 100 %14 90 % 

 : ٘ذافاأل : ٌشاٌّؾٛس اٌضب
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15 90 %16 100 %17 100 %18 100 %19 80 %

20 90 %21 100 %22 90 %23 90 %  

 : رؾٍيً اٌجيئٝاي : ساثغاٌّؾٛس اي

24 90 %25 100 %26 90 %27 40 %28 100 %

29 100 %30 80 %31 100 %32 100 % 

: ليُ اٌؾبوّخ اي : خبِظاٌّؾٛس اي

33 100 %34 90 %35 100 %36 100 %37 90 %

38 100 %39 90 %40 90 %    

  :اإلعزشاريغيخ ٚرٕفيز رطجيك: اٌّؾٛس اٌغبدط 

41 100 %42 80 %43 50 %44 60 %45 100 %

46 90 %47 90 %48 100 % 

: رمٛيُ ٚسلبثخ اإلعزشاريغيخ: اٌّؾٛس اٌغبثغ 

49 100 %50 90 %51 100 %52 90 %53 100 %

54 100 %55 80 %    

 ، حيث اإلستبياف المقترحنسبة أراء الخبراء في كل عبارة مف عبارات  (3 )يتضح مف جدكؿ
التي المكافقيف علي كجكد العبارات، كقد إرتضت الباحثة علي أخذ العبارات  الخبراء نسبة أراء يتضح

مف  (27) العبارات رقـ حذف، كبذلؾ تـ فأتثر مف مجمكع اآلراء% 80حصلت علي نسبة مئكية 
 كتنفيذ تطبيق : السادس محكراؿمف  (44،  43 )ى رقـاف، كالعباراتتحليل البيئى اؿ: الرابع محكراؿ

 بقطاع التنظيمى الييكل بناء يتـ  "(42) رقـ  بعض العبارات كعبارةتعديل، كقد تـ اإلستراتيجية
 الييكل بناء يتـ" إلى  " التنفيذية البرامج لتطبيق مناسب الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف
 كعبارة ،" التنفيذية البرامج لتطبيق مناسب الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف بقطاع التنظيمى

 أللعاب الناشئيف بقطاع لألفراد كاألنشطة المياـ كتخصيص المرحلية األىداؼ تحديد يتـ  "(47)رقـ 
 تحقق التى كاألنشطة المياـ كتخصيص المرحلية األىداؼ تحديد يتـ  "إلى " الشرقية بمحافظة القكى 
 كتنفيذ تطبيقبمحكر  "الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف بقطاعلألفراد  األىداؼ تلؾ

 بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف قطاع ينافس( "8) عبارة حصلت على رقـ إقتراح كقد تـ ،اإلستراتيجية
قد بلغ عدد العبارات بذلؾ ؼك مف قبل بعض الخبراء،" األخرى  القطاعات بيف الصدارة على الشرقية

عبارة، كبذلؾ أصبح عدد عبارات كل محكر مف المحاكر كفقا للجدكؿ  (53 )ةىا الباحثتالتي ارتض
: التالي

( 4)جـدول 
 وعدد العبارات التي تنتمي إليوستبيان اإلمحـاور 

ئعّبٌٝ ػذد اٌؼجبساد اٌّؾــــبٚس َ 

 8 .الرؤية 1

 7 .ةالرسال 2

 9 .األهداف 3

 8 .البيئى التحليل 4
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 8 .الحاكمة القيم 5

 6 .اإلستراتيجية وتنفيذ تطبيق 6

 7 .اإلستراتيجية ورقابة تقويم 7

 53اإلعـّـــــــبٌــي 

 .كفقا لنسبة أراء الخبراءستبياف عدد عبارات كل محكر مف محاكر اإل (4)يكضح جدكؿ 
 .الشرلية بمحافظة المـوى أللعابن الناشئي لمطاع اإلدارى التنظيم والع إستبيان- 2

 القػكى  أللعػاب الناشئيف لقطػاع اإلدارى  التنظيـ كاقع إستمارة إستبياف ة الباحثتإستخدـ
( ةإعداد الباحث) .الشرقية بمحافظة

 :خطوات بناء االستبيان

 بمحافظة القـوى  أللعاب الناشئين لقطـاع اإلدارى  التنظيم واقعإستبيان تحديد محاور - أ
 .الشرقية

مف خالؿ إطالع الباحثة على الدراسات المرجعية ذات الصلة بمكضكع البحث ككذلؾ مف 
إبراىيم عمى الممحم خالؿ المسح المرجعى للمراجع العلمية فى مجاؿ اإلدارة الرياضية، كدراسة 

  عموية يس إبراىيم،(18)ـ 2012 قادرى توفيق ،(10)ـ 2010  شاوى صباح،(1)ـ 2000
مويسيسكو بترونيل، مويسيسكو كدراسة ، (33)ـ 2018 وفاء مميك، (16)ـ 2008
، كفى ضكء (35) (م2015) Moisescu Petronel, Moisescu Florentinaفمورنتينا

، ثـ قامت الباحثة  (3مرفق ). اإلستبياف ر أىداؼ البحث، قامت الباحثة بإعداد إستمارة تتضمف محاك
، كذلؾ لتحديد النسبة المئكية كفقا (1مرفق )مف السادة الخبراء  (10)بعرض ىذه المحاكر على عدد 

٪ فأتثر لقبكؿ المحاكر 80آلراء الخبراء فى محاكر اإلستبياف المقترح ، حيث إرتضت الباحثة بنسبة 
( . 5)الخاصة باإلستبياف المقترح، كما ىك مكضح فى جدكؿ 

 
 

( 5)جـدول 
واقع التنظيم  النسبة المئوية وفقا آلراء الخبراء فى محاور إستبيان 

 اإلدارى لقطـاع الناشئين أللعـاب القـوى بمحافظة الشرقية

 إٌغجخ اٌّئٛيخ اٌّؾـٛس َ

 ٪100 .اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ 1

 ٪100 .اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ 2

٪ 90 .رمغيُ اٌؼًّ 3

٪ 100 .رؾذيذ ٔطبق اإلششاف 4

٪ 90. رؾذيذ اٌغٍطبد ٚاٌّغئٌٛيبد 5

 ٪100 .رفٛيغ اٌغٍطخ 6

 ٪100 .اٌزٕغيك 7
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 التى تـ محاكركل اؿأف نسبة أراء السادة الخبراء قد أشارت إلى قبكؿ  (5)يتضح مف جدكؿ 
 ، كقد ٪100–  90 ألرائيـ ما بيف مئكيةاؿنسبة اؿ ، حيث تراكحت عرضيا على السادة الخبراء

بذلؾ مجمكع األراء، كفأتثر مف % 80إرتضت الباحثة على قبكؿ المحاكر التى حصلت على نسبة 
: ىى ك إحتفظت الباحثة بالمحاكر قيد البحث،

 التنظيمى الييكل. 
 الكظيفى التكصيف. 
 العمل تقسيـ. 
 اإلشراؼ نطاؽ تحديد. 
 كالمسئكليات السلطات تحديد. 
 السلطة تفكيض. 
 التنسيق .

 ، بعرض عبارات كل محكر على السادة الخبراء في مجاؿ اإلدارة الرياضيةة الباحثتثـ قاـ
 النسبة المئكية( 6) لتل عبارة تندرج تحت كل محكر، كيكضح جدكؿ النسبة المئكيةكذلؾ لتحديد 

 ىبالعبارات التة  الباحثترتضإ، كقد اإلستبيافإلتفاؽ الخبراء فى تحديد عبارات كل محكر مف محاكر 
.   السادة الخبراءىفأتثر كفقًا لرأ ٪80 نسبة مئكيةحصلت على 

 
 
 
 
 

( 6)عـذٚي 
إٌغجخ اٌّئٛيخ إلرفبق اٌخجشاء ؽٛي 

 10=                 ْرؾذيذ ػجبساد ِؾبٚس اإلعزجيبْ                          
 َ

إٌغجخ 

 اٌّئٛيخ
 َ

إٌغجخ 

 اٌّئٛيخ
 َ

إٌغجخ 

 اٌّئٛيخ
 َ

إٌغجخ 

 اٌّئٛيخ
 َ

إٌغجخ 

 اٌّئٛيخ

 : اٌزٕظيّٝ اٌٙيىً: اٌّؾٛس األٚي 

1 90 %2 100 %3 100 %4 90 %5 100 %

6 100 %7 90 %8 100 %9 100 %10 90 %

 : اٌٛظيفٝ اٌزٛطيف: اٌّؾٛس اٌضبٔٝ 

11 90 %12 100 %13 100 %14 90 %15 90 %

16 100 %17 100 %18 100 %19 80 % 

 : اٌؼًّ رمغيُ : ٌشاٌّؾٛس اٌضب
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20 40 %21 50 %22 100 %23 90 %24 100 %

25 100 %26 90 %27 100 %28 100 %  

: اإلششاف ٔطبق رؾذيذ : ساثغاٌّؾٛس اي

29 90 %30 100 %31 100 %32 90 %33 100 %

34 100 %35 80 %36 100 % 

: ٚاٌّغئٌٛيبد اٌغٍطبد رؾذيذ : خبِظاٌّؾٛس اي

37 100 %38 90 %39 100 %40 90 %41 100 %

42 80 %43 100 %44 100 %    

 :اٌغٍطخ رفٛيغ: اٌّؾٛس اٌغبدط 

45 100 %46 100 %47 90 %48 100 %49 90 %

50 90 %51 100 %52 100 % 

: اٌزٕغيك: اٌّؾٛس اٌغبثغ 

53 100 %54 100 %55 90 %56 80 %57 100 %

58 90 % 

 ، حيث اإلستبياف المقترحنسبة أراء الخبراء في كل عبارة مف عبارات  (6 )يتضح مف جدكؿ
التي المكافقيف علي كجكد العبارات، كقد إرتضت الباحثة علي أخذ العبارات  الخبراء نسبة أراء يتضح

 ، 20 )ى رقـاف العباراتحذف، كبذلؾ تـ فأتثر مف مجمكع اآلراء% 80حصلت علي نسبة مئكية 
 يتضمف  "(15) رقـ عبارةاؿ بعض العبارات ؾتعديلكقد تـ ، تقسيـ العمل : الثالث محكراؿمف  (21

 القكى  أللعاب الناشئيف بقطاع الزمالء كمع كالمرؤكسيف الركؤساء بيف العالقات الكظيفى التكصيف
 بقطاع كالمرؤكسيف الركؤساء بيف العالقات الكظيفى التكصيف يتضمف" إلى  " الشرقية بمحافظة
يتـ تقسيـ   "(26) رقـ عبارةاؿالكظيفى، كالتكصيف : بمحكر " الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف

إلى " العمل فى كحدات إدارية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لإلستفادة مف التخصص
كالعبارة ، "يتـ تقسيـ العمل بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لإلستفادة مف التخصص"

يتـ تقسيـ العمل فى كحدات إدارية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لتحقيق " ( 27)رقـ 
يتـ تقسيـ العمل على اإلدارييف بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة " إلى " التنسيق كالتتامل بينيـ

يتـ تقسيـ العمل فى كحدات إدارية بقطاع  "(28)كالعبارة رقـ ،"الشرقية لتحقيق التنسيق كالتتامل بينيـ
يتـ تقسيـ العمل فى بقطاع  "إلى " الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية كفقا ألكلكية العمل 
( 32)، كالعبارة رقـ  تقسيـ العمل :بمحكر" الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية كفقا ألكلكية العمل

إلى " العمل حجـ فى بالتكسع الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف بقطاع اإلشراؼ نطاؽ يرتبط"
 تحديد: بمحكر " العمل بحجـ الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف بقطاع اإلشراؼ نطاؽ يرتبط"

 مخكؿ الحق لو الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف بقطاع شخص ىناؾ"، كعبارة اإلشراؼ نطاؽ
 بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف بقطاع شخص ىناؾ"إلى " كالتصرؼ االكامر كا عطاء القرارات إلتخاذ
، كالمسئكليات السلطات تحديد: بمحكر " كالتصرؼ االكامر كا عطاء القرارات إتخاذ فى الحق لو الشرقية
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 العمل كيتـ الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف بقطاع محرجة مكاقف حدكث تكقع يتـ "كعبارة 
 كيتـ الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف بقطاع أزمات حدكث تكقع يتـ "إلى " ظيكرىا منع على
 أجزاء مف جزء كل كظائف ترتيب يتـ"تفكيض السلطة، كعبارة : بمحكر " ظيكرىا منع على العمل
 ترتيب يتـ "إلى " األخرى  باألجزاء عالقتو كتحديد الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف قطاع

، "األخريف باإلدارييف عالقتو كتحديد الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف بقطاع إدارى  كل كظائف
 كفقا الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف قطاع أجزاء مف جزء كل أداء تنظيـ يتـ"كعبارة 
" لكظائفو كفقا الشرقية بمحافظة القكى  أللعاب الناشئيف بقطاع إدارى  كل أداء تنظيـ يتـ "إلى " لكظائفيا
 القكى  أللعاب الناشئيف قطاع بيف تنسيق ىناؾ( "56) عبارة رقـ إقتراحالتنسيق، كقد تـ : بمحكر 
 مف قبل التنسيق : بمحكر" القكى  أللعاب المصرى  باإلتحاد الناشئيف قطاع كبيف الشرقية بمحافظة

عبارة، كبذلؾ أصبح عدد  (56 )ةىا الباحثتقد بلغ عدد العبارات التي ارتضبذلؾ ؼك بعض الخبراء،
: عبارات كل محكر مف المحاكر كفقا للجدكؿ التالي

( 7)عـذٚي 
 ٚػذد اٌؼجبساد اٌزي رٕزّي ئٌيٗعزجيبْ ِؾـبٚس اإل

ئعّبٌٝ ػذد اٌؼجبساد اٌّؾــــبٚس َ 

 10 .اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ 1

 9 .اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ 2

 7 .رمغيُ اٌؼًّ 3

 8 .رؾذيذ ٔطبق اإلششاف 4

 8. رؾذيذ اٌغٍطبد ٚاٌّغئٌٛيبد 5

 8 .رفٛيغ اٌغٍطخ 6

 6 .اٌزٕغيك 7

 56اإلعـّـــــــبٌــي 

 .كفقا لنسبة أراء الخبراءستبياف عدد عبارات كل محكر مف محاكر اإل (7)يكضح جدكؿ 
 :الدراسة االستطالعية: عاشرا 

 التنظيمى الييكلفرد مف ( 20)ستبياف على عينة استطالعية قكاميا اإل بتطبيق ة الباحثتقاـ
 التى الرياضية كالييئات األكليمبى، كالبطل للمكىبة القكمى كالمشركع القكى، أللعاب الشرقية لمنطقة

 السكة نادى رمضاف، مف بالعاشر الركاد نادى "كىى الشرقية، بمحافظة القكى  أللعاب ناشئيف قطاع بيا
ـ إلى 17/11/2020كذلؾ فى الفترة مف ، "صقر كفر شباب مركز صقر، كفر نادى الحديد،

عينة البحث مجتمع البحث كمف خارج ختيارىـ بطريقة عشكائية مف إكقد تـ ـ، 25/11/2020
تكصيف عينة البحث األساسية كاإلستطالعية كذلؾ بيدؼ ما  (1رقـ )كما يتضح بجدكؿ االساسية، 

: يلي
. ستبيافاإلكضكح صياغة العبارات الخاصة ب* 
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 .ستبياف كتفريغ النتائجاإلتدريب المساعديف على كيفية تطبيق * 
 .(الثبات– الصدؽ )ستبياف إلحسػاب المعامالت العلمية ؿ* 
. تحديد ما تستغرقو الدراسة الميدانية مف كقت* 

 :المعامالت العلمية المستخدمة : حادى عشر 
  بمحافظة المـوى أللعابن ئيشالنا لمطاع اإلستراتيجى التخطيط تمييمستبيان إل الصـدقحساب 

 .الشرلية
o صدق اإلتساق الداخلى. 

فرد مف  (20) بحساب الصدؽ على أفراد العينة اإلستطالعية الذى يبلغ عددىا ة الباحثتقاـ
 كالييئات األكليمبى، كالبطل للمكىبة القكمى كالمشركع القكى، أللعاب الشرقية لمنطقة التنظيمى الييكل

 مف بالعاشر الركاد نادى "كىى الشرقية، بمحافظة القكى  أللعاب ناشئيف قطاع بيا التى الرياضية
عف طريق صدؽ اإلتساؽ  "صقر كفر شباب مركز صقر، كفر نادى الحديد، السكة نادى رمضاف،
، إلستبياف، كذلؾ بحساب قيمة معامل اإلرتباط بيف درجة كل عبارة على حدة كالدرجة التلية ؿ الداخلى

  .(9) ، (8)كما ىك مكضح بالجدكليف ثـ بيف درجة المحكر كالدرجة التلية لإلستبياف، 
 
 
 
 
 
 
 

( 8)عـذٚي 
                         20=ْ                               طذق اإلرغبق اٌذاخٍٝ ٌؼجبساد ِؾبٚس اإلعزجيبْ 

معامل  م
معامل  م اإلرتباط

معامل  م اإلرتباط
معامل  م اإلرتباط

معامل  م اإلرتباط
 اإلرتباط

 : سؤيخاي: اٌّؾٛس األٚي 

1 0.588*  2 0.562*  3 0.475*  4 0.484*  5 0.463*  

6 0.687*  7 0.468*  8 0.515*      

 : سعبٌخاي: اٌّؾٛس اٌضبٔٝ 

9 0.511*  10 0.453*  11 0.499*  12 0.685*  13 0.536*  

14 0.556*  15 0.467*        

 : ٘ذافاأل : ٌشاٌّؾٛس اٌضب

16 0.556*  17 0.523*  18 0.586*  19 0.490*  20 0.583*  

21 0.487*  22 0.510*  23 0.488*  24 0.528*    

 : رؾٍيً اٌجيئٝاي : ساثغاٌّؾٛس اي

25 0.499*  26 0.498*  27 0.563*  28 0.506*  29 0.608*  

30 0.478*  31 0.558*  32 0.601*      
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: ليُ اٌؾبوّخ اي : خبِظاٌّؾٛس اي

33 0.482*  34 0.473*  35 0.495*  36 0.556*  37 0.547*  

38 0.584*  39 0.490*  40 0.541*      

  :اإلعزشاريغيخ ٚرٕفيز رطجيك: اٌّؾٛس اٌغبدط 

41 0.519* 42 0.536*  43 0.663*  44 0.486*  45 0.606*  

46 0.583*          

: رمٛيُ ٚسلبثخ اإلعزشاريغيخ: اٌّؾٛس اٌغبثغ 

47 0.533* 48 0.485*  49 0.586*  50 0.611*  51 0.573* 

52 0.612*  53 0.543*        

 0.05 عند مستوى دال *     0.444 = 18 حرية ودرجات 0.05 مستوى  عند الجدولية( ر )قيمة *
أف معامالت اإلرتباط بيف كل عبارة كالدرجة التلية للمحكر دالة  (8)يتضح مف جدكؿ 

.  ، مما يدؿ على صدؽ اإلستبياف فيما كضع مف أجلو0.05إحصائيا عند مستكى 
(  9)دول ـج

 20=ن         معامل اإلرتباط بين المحاور والدرجة الكمية لإلستبيان                 
 ِؼبًِ االسرجبؽ اٌّؾـبٚس َ

* 0.536 .الرؤية 1

 *0.634 .ةالرسال 2

* 0.566 .األهداف 3

* 0.571 .البيئى التحليل 4

* 0.498 .الحاكمة القيم 5

* 0.493 .اإلستراتيجية وتنفيذ تطبيق 6

 *0.528 .اإلستراتيجية ورقابة تقويم 7

 0.444 = 18 ٚدسعبد ؽشيخ 0.05اٌغذٌٚيخ ػٕذ ِغزٜٛ  (س)ليّخ * 
 

أف معامالت اإلرتباط بيف كل محكر كالدرجة التلية لإلستبياف دالة  (9)يتضح مف جدكؿ 
.   ، كىذا يدؿ على أف المحاكر مرتبطة باإلستبياف ككل 0.05إحصائيا عند مستكى 

  الموى أللعابن ئيشالنا لمطاع اإلستراتيجى التخطيط تمييمستبيان  إلالثبـاتحساب 
 .الشرلية بمحافظة

o  معامل ألفا كرونباخ . 

تـ حساب معامل ثبات اإلستبياف على أفراد العينة اإلستطالعية السابقة كذلؾ بتطبيق معامل 
 .يكضح ذلؾ (10)كجدكؿ ،  Coefficient Alphaألفا كركنباخ 

( 10)جـدول 
                   20=ن             ثبات اإلستبيان بتطبيق معامل ألفا كرونباخ                        

 ِؼبًِ اٌضجبد اٌّؾـبٚس َ

* 0.523 .الرؤية 1

* 0.547 .ةالرسال 2

* 0.608 .األهداف 3

* 0.638 .البيئى التحليل 4
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* 0.654 .الحاكمة القيم 5

* 0.665 .اإلستراتيجية وتنفيذ تطبيق 6

* 0.671 .اإلستراتيجية ورقابة تقويم 7

 0.444 = 18 ٚدسعبد ؽشيخ 0.05اٌغذٌٚيخ ػٕذ ِغزٜٛ  (س)ليّخ * 

أف معامل الثبات بتطبيق معامل ألفا كركنباخ قد حقق قيمة قدرىا  (10)يتضح مف جدكؿ 
  للمحكر الرابع0.638-  للمحكر الثالث 0.608-  للمحكر الثانى 0.547-  للمحكر األكؿ 0.523)

 كىذه تدؿ على أف ،(سابع للمحكر اؿ0.671- سادس للمحكر اؿ0.665- خامس للمحكر اؿ0.654- 
. اإلستبياف على قدر مف الثبات يكثق بو

o  التجزئة النصفية . 

محاكر كعباراتيـ كعددىا  (7)قامت الباحثة بإيجاد معامل ثبات محاكر اإلستبياف كعددىـ 
بإستخداـ طريقة التجزئة النصفية إلستجابات عينة الدراسة اإلستطالعية علي اإلستبياف  (53)

 إليجاد معامل اإلرتباط بيف العبارات Spearman & Brownبإستخداـ معادلة سبيرماف كبراكف 
.  (11)، كما ىك مكضح فى جدكؿ الزكجية كالعبارات الفردية 

 
 
 
 

 (11)جدول 
 معامل الثبات بإستخدام التجزئة النصفية                 

وبراون  سبيرمان عدد العبارات المحـــــور رقم المحور
* 0.515 8 .الرؤية 1
* 0.632 7 .الرسالة 2
* 0.554 9 .األىداف 3
* 0.606 8 .التحميل البيئى 4
* 0.654 8. القيم الحاكمة 5
* 0.490 6 .تطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية 6
* 0.456 7 .تقويم ورقابة اإلستراتيجية 7

* 0.584 53 الدرجة الكمية لثبات اإلستبيان
أف معامالت اإلرتباط بيف نصفي اإلستبياف لعبارات المحاكر قد  (11)يكضح جدكؿ 

. ، مما يدؿ علي أف اإلستبياف ذك معامل ثبات عالي (0.654: 0.456)تراكحت ما بيف 



 
 -20- 

لإلستبياف المستخدـ  (الثبات– الصدؽ )كبعد أف قامت الباحثة بحساب المعامالت العلمية 
أصبح فى صكرتو النيائية جاىز للتطبيق على عينة البحث األساسية، حيث إشتملت عباراتو على عدد 

عبارة مكزعة على سبعة محاكر، كيتـ اإلجابة على مفردات اإلستبياف مف خالؿ ميزاف تحديد  (53)
، كتبلغ (1 ، 2 ، 3)كفقا ألراء السادة الخبراء، حيث يعبر عف درجات  (ال– إلى حد ما – نعـ )ثالثى 

. درجة كحد أدنى لإلستبياف (53)درجة كحد أقصى، بينما تبلغ  (159)الدرجة التلية لإلستبياف 
( 6مرفق )
o  بمحافظة المـوى أللعابن الناشئي لمطاع اإلدارى التنظيم والعستبيان إل الصـدقحساب 

 .الشرلية
o صدق اإلتساق الداخلى. 

فرد مف  (20) بحساب الصدؽ على أفراد العينة اإلستطالعية الذى يبلغ عددىا ة الباحثتقاـ
 كالييئات األكليمبى، كالبطل للمكىبة القكمى كالمشركع القكى، أللعاب الشرقية لمنطقة التنظيمى الييكل

 مف بالعاشر الركاد نادى "كىى الشرقية، بمحافظة القكى  أللعاب ناشئيف قطاع بيا التى الرياضية
عف طريق صدؽ اإلتساؽ " صقر كفر شباب مركز صقر، كفر نادى الحديد، السكة نادى رمضاف،
، كذلؾ بحساب قيمة معامل اإلرتباط بيف درجة كل عبارة على حدة كالدرجة التلية ليذا  الداخلى

 .(13) ، (12)كما ىك مكضح بالجدكليف ثـ بيف درجة المحكر كالدرجة التلية لإلستبياف، ، اإلستبياف
 

( 12)عـذٚي 
                         20=ْ                               طذق اإلرغبق اٌذاخٍٝ ٌؼجبساد ِؾبٚس اإلعزجيبْ 

معامل  م
معامل  م اإلرتباط

معامل  م اإلرتباط
معامل  م اإلرتباط

معامل  م اإلرتباط
 اإلرتباط

 : اٌزٕظيّٝ اٌٙيىً: اٌّؾٛس األٚي 

1 0.608*  2 0.563*  3 0.523*  4 0.586*  5 0.685*  

6 0.510*  7 0.547*  8 0.687*  9 0.499*  10 0.601*  

 : اٌٛظيفٝ اٌزٛطيف: اٌّؾٛس اٌضبٔٝ 

11 0.556*  12 0.532*  13 0.515*  14 0.571*  15 0.584* 

16 0.558*  17 0.583*  18 0.588*  19 0.585*    

 : اٌؼًّ رمغيُ : ٌشاٌّؾٛس اٌضب

20 0.538*  21 0.523* 22 0.567* 23 0.473*  24 0.556*  

25 0.517*  26 0.511*        

: اإلششاف ٔطبق رؾذيذ : ساثغاٌّؾٛس اي

27 0.648*  28 0.573*  29 0.526* 30 0.467*  31 0.484*  

32 0.642*  33 0.478*  34 0.474*      

: ٚاٌّغئٌٛيبد اٌغٍطبد رؾذيذ : خبِظاٌّؾٛس اي

35 0.519* 36 0.536*  37 0.498*  38 0.611*  39 0.506*  

40 0.583*  41 0.463*  42 0.584*      

 :اٌغٍطخ رفٛيغ: اٌّؾٛس اٌغبدط 
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43 0.562*  44 0.556*  45 0.536*  46 0.482*  47 0.476*  

48 0.564*  49 0.487*  50 0.490*      

: اٌزٕغيك: اٌّؾٛس اٌغبثغ 

51 0.586*  52 0.606*  53 0.528*  54 0.663*  55 0.562*  

56 0.541*          

 0.05 عند مستوى دال *     0.444 = 18 حرية ودرجات 0.05 مستوى  عند الجدولية( ر )قيمة *
أف معامالت اإلرتباط بيف كل عبارة كالدرجة التلية للمحكر دالة  (12)يتضح مف جدكؿ 

.  ، مما يدؿ على صدؽ اإلستبياف فيما كضع مف أجلو0.05إحصائيا عند مستكى 
(  13)دول ـج

 20=ن         معامل اإلرتباط بين المحاور والدرجة الكمية لإلستبيان                 
 ِؼبًِ االسرجبؽ اٌّؾـبٚس َ

* 0.654 .اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ 1

 *0.543 .اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ 2

* 0.523 .اٌؼًّ رمغيُ 3

* 0.606 .اإلششاف ٔطبق رؾذيذ 4

* 0.546. ٚاٌّغئٌٛيبد اٌغٍطبد رؾذيذ 5

* 0.498 .اٌغٍطخ رفٛيغ 6

 *0.563 .اٌزٕغيك 7

 0.444 = 18 ٚدسعبد ؽشيخ 0.05اٌغذٌٚيخ ػٕذ ِغزٜٛ  (س)ليّخ * 
 

أف معامالت اإلرتباط بيف كل محكر كالدرجة التلية لإلستبياف  (13)يتضح مف جدكؿ 
.   ، كىذا يدؿ على أف المحاكر مرتبطة باإلستبياف ككل0.05دالة إحصائيا عند مستكى 

  بمحافظة المـوى أللعابن الناشئي لمطاع اإلدارى التنظيم والعستبيان  إلالثبـاتحساب 
 .الشرلية

o  معامل ألفا كرونباخ . 

تـ حساب معامل ثبات اإلستبياف على أفراد العينة اإلستطالعية السابقة كذلؾ بتطبيق معامل 
 .يكضح ذلؾ (14)كجدكؿ ،  Coefficient Alphaألفا كركنباخ 

( 14)جـدول 
                   20=ن             ثبات اإلستبيان بتطبيق معامل ألفا كرونباخ                        

 ِؼبًِ اٌضجبد اٌّؾـبٚس َ

* 0.603 .اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ 1

* 0.578 .اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ 2

* 0.678 .اٌؼًّ رمغيُ 3

* 0.564 .اإلششاف ٔطبق رؾذيذ 4

* 0.673. ٚاٌّغئٌٛيبد اٌغٍطبد رؾذيذ 5

* 0.543 .اٌغٍطخ رفٛيغ 6

* 0.623 .اٌزٕغيك 7

 0.444 = 18 ٚدسعبد ؽشيخ 0.05اٌغذٌٚيخ ػٕذ ِغزٜٛ  (س)ليّخ * 



 
 -22- 

أف معامل الثبات بتطبيق معامل ألفا كركنباخ قد حقق قيمة قدرىا  (14)يتضح مف جدكؿ 
  للمحكر الرابع0.564-  للمحكر الثالث 0.678-  للمحكر الثانى 0.578-  للمحكر األكؿ 0.603)

 كىذه تدؿ على أف ،(سابع للمحكر اؿ0.623- سادس للمحكر اؿ0.543- خامس للمحكر اؿ0.673- 
.  اإلستبياف على قدر مف الثبات يكثق بو

o  التجزئة النصفية . 

محاكر كعباراتيـ كعددىا  (7)قامت الباحثة بإيجاد معامل ثبات محاكر اإلستبياف كعددىـ 
بإستخداـ طريقة التجزئة النصفية إلستجابات عينة الدراسة اإلستطالعية علي اإلستبياف  (56)

 إليجاد معامل اإلرتباط بيف العبارات Spearman & Brownبإستخداـ معادلة سبيرماف كبراكف 
.  (15)، كما ىك مكضح فى جدكؿ الزكجية كالعبارات الفردية 

 
 
 
 

( 15)عذٚي 

                  ِؼبًِ اٌضجبد ثاعزخذاَ اٌزغضئخ إٌظفيخ
عجيشِبْ ٚثشاْٚ ػذد اٌؼجبساد اٌّؾـــــٛس سلُ اٌّؾٛس 

* 0.546 10 .اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ 1

* 0.498 9 .اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ 2

* 0.573 7 .رمغيُ اٌؼًّ 3

* 0.487 8 .رؾذيذ ٔطبق اإلششاف 4

* 0.545 8. رؾذيذ اٌغٍطبد ٚاٌّغئٌٛيبد 5

* 0.612 8 .رفٛيغ اٌغٍطخ 6

* 0.554 6 .اٌزٕغيك 7

* 0.562 56 اٌذسعخ اٌىٍيخ ٌضجبد اإلعزجيبْ

أف معامالت اإلرتباط بيف نصفي اإلستبياف لعبارات المحاكر قد تراكحت  (15)يكضح جدكؿ 
. ، مما يدؿ علي أف اإلستبياف ذك معامل ثبات عالي (0.612:  0.487)ما بيف 

لإلستبياف المستخدـ  (الثبات– الصدؽ ) بحساب المعامالت العلمية ة الباحثتكبعد أف قاـ
أصبح فى صكرتو النيائية جاىز للتطبيق على عينة البحث األساسية، حيث إشتملت عباراتو على عدد 

تحديد  محاكر، كيتـ اإلجابة على مفردات اإلستبياف مف خالؿ ميزاف  سبعة عبارة مكزعة على(56)
، كتبلغ (1 ، 2 ، 3) كفقا ألراء السادة الخبراء، حيث يعبر عف درجات (ال– إلى حد ما – نعـ )ثالثى 

. درجة كحد أدنى لإلستبياف (56)درجة كحد أقصى، بينما تبلغ  (168)الدرجة التلية لإلستبياف 
( 7مرفق )

   :  الدراسـة األساسـية: ثانى عشر 



 
 -23- 

إستمارتى اإلستبياف فى صكرتيا النيائية على أفراد عينة البحث  الباحثة بتطبيق تقاـ
 للمكىبة القكمى كالمشركع القكى، أللعاب الشرقية لمنطقة التنظيمى الييكلمككنة مف اؿاألساسية 

 كىى الشرقية، بمحافظة القكى  أللعاب ناشئيف قطاع بيا التى الرياضية كالييئات األكليمبى، كالبطل
، "صقر كفر شباب مركز صقر، كفر نادى الحديد، السكة نادى رمضاف، مف بالعاشر الركاد نادى"

ـ، ثـ تلى ذلؾ تفريغ البيانات المتجمعة فى 15/12/2020 إلى ـ30/11/2020خالؿ الفترة مف كذلؾ 
 .اإلستمارات المعدة ليذا الغرض تمييدًا لمعالجة البيانات إحصائيا 

 :المعالجات اإلحصائية: ثالث عشر 

كالذى يشتمل ( SPSS) الباحثة حزمة البرنامج اإلحصائي للعلـك اإلجتماعية تستخدـإ 
 : على المعالجات التالية

     . النسبة المئكية–           . اإلنحراؼ المعيارى .        -  المتكسط الحسابى-  
                                                   " .2 كا"إختبار .         - كركنباخ ألفا معامل-             . معامل اإلرتباط- 

  .0.05كذلؾ عند مستكى داللة 
 .نالشة النتائج معرض و: رابع عشر 

 التخطيط تمييم إستبيانور اأفراد عينة البحث لعبارات محستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -

 .الشرلية بمحافظة المـوى أللعابن ئيشالنا لمطاع اإلستراتيجى

 .الرؤيةأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -
 (16)جدول 

 وترتيب العبارات إلستجابات 2التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا
 39=ن           رؤيةمحور ال أفراد عينة البحث لعبارات                

 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

ٕ٘بن ؽّٛؽبد ِطٍٛة رؾميمٙب ثمطبع  1

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

 .اٌششليخ

33 84.62 3 7.69 3 7.69 108 92.31 46.15* 2 

 لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛئداسح  2

 رؾذد ؽشيمخ رشٜ ثّؾبفظخ اٌششليخ

 .ثٙب اٌّغزمجً

 1 *61.38 97.44 114 طفش طفش 7.69 3 92.31 36

ٕ٘بن رغييشاد ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة  3

اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ٚفمب 

. ٌٍطّٛؽبد اٌّشاد رؾميمٙب

29 74.36 7 17.95 3 7.69 104 88.89 30.15* 4 

يشبسن اٌؼبٍِيٓ ثمطبع إٌبشئيٓ  4

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ فٝ 

ٚػغ األ٘ذاف ٚاٌطّٛؽبد اٌّطٍٛة 

 .رؾميمٙب

14 35.90 2 5.13 23 58.97 69 58.97 17.08* 8 

يزُ رٛؽيذ اٌغٙٛد ثمطبع إٌبشئيٓ  5

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ 
32 82.05 4 10.26 3 7.69 107 91.45 41.69* 3 
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. ٌزؾميك اٌزّيض اٌٛاعت ئؽذاصٗ

يزُ رؼضيض اٌمذسح ػٍٝ اإلؽغبط  6

ثبٌّغئٌٛيخ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ رغبٖ 

. اٌطّٛؽبد اٌّشاد رؾميمٙب

23 58.97 4 10.26 12 30.77 89 76.07 14.00* 7 

ٌذٜ لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ  7

ثّؾبفظخ اٌششليخ طٛسح ٚاػؾخ ٌّب 

. يغشٜ ؽٌٛٗ

24 61.54 6 15.38 9 23.08 93 79.49 14.31* 5 

يٕبفظ لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ  8

ثّؾبفظخ اٌششليخ ػٍٝ اٌظذاسح ثيٓ 

 .اٌمطبػبد األخشٜ

18 46.15 16 41.03 5 12.82 91 77.78 7.53* 6 

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
أفراد عينة البحث لعبارات المحسكبة إلستجابات  2أف قيمة كا (16)رقـ يتضح مف جدكؿ 

 ما بيف المحسكبة 2كا، كقد تراكحت قيمة 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية  رؤيةمحكر اؿ
 (.114 ، 69)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (61.38 ، 7.53)

 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (16)يتضح مف نتائج الجدكؿ رقـ ك
إلى حد )، كأف النسبة المئكية لالستجابة للعبارات باإلجابة (%92.31، % 35.90)تراكحت ما بيف 

( ال)، كأف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (%41.03، % 5.13)تراكحت ما بيف  (ما
 %(.58.97، % صفر)تراكحت ما بيف 

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (16)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 
، (61.38 ، 7.53) المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كاالرؤية محكر 

للعبارات  (نعـ)، حيث جاءت اإلستجابة 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية كىى عبارات 
ىناؾ  ، كأفإدارة قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية تحدد طريقة ترى بيا المستقبلىى أف 

 تكحيد الجيكد ق يتـ كأف،طمكحات مطلكب تحقيقيا بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
ىناؾ تغييرات ، كأف بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لتحقيق التميز الكاجب إحداثو
لدى قطاع ، كأف بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية كفقا للطمكحات المراد تحقيقيا

قطاع الناشئيف أللعاب ، كأف الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية صكرة كاضحة لما يجرى حكلو
يتـ تعزيز القدرة على ، كأنو القكى بمحافظة الشرقية ينافس على الصدارة بيف القطاعات األخرى 

  .اإلحساس بالمسئكلية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية تجاه الطمكحات المراد تحقيقيا
يشارؾ العامليف بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة " ةللعبار (ال)جاءت اإلستجابة بينما 

. "الشرقية فى كضع األىداؼ كالطمكحات المطلكب تحقيقيا
كزارة الشباب كالرياضة فيما يخص "كتعزى الباحثة ذلؾ إلى تعدد الزكايا التى تنظر بيا 

المشركع القكمى للمكىبة كالبطل األكليمبى كبالتالى منطقة الشرقية أللعاب القكى كالييئات الرياضية 



 
 -25- 

إلى الكاقع المحيط بيا، كمف ثـ تتكنت " فيما يخص قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية 
لدييا صكرة كاضحة كشاملة لما يجرى حكليا كتمكنت مف صياغة تكجيات إستراتيجية أقرب إلى 

 . الصحة كالدقة
إلى أف رؤية المؤسسة تعبر عف  (ـ2009 )دمحم سمير أحمدكىذا ما يتفق مع ما اشار إليو 

الطمكحات المطلكب تحقيقيا كالتميز الكاجب إحداثو، كبالتالى فيى الغايات كاألماؿ التى تيدؼ 
المؤسسة إلى تحقيقيا فى األجل الطكيل أك ىى الطريقة التى ترى بيا اإلدارة العليا للمؤسسة المستقبل 

( 41:  23).ةالبعيد لتلؾ المؤسس
كالتى تكصلت  (28 )(ـ2003)ناصر بن فيد الناصركيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسة 

إلى أنو البد مف كضع خطط طكيلة االمد لدراسة المشكالت المستقبلية المحتملة كاالستعداد لمكاجيتيا، 
 كالتى تكصلت إلى أف نسبة كبيرة مف مجتمع (5) (ـ2006) إياد عمى يحيى الدجنىكنتائج دراسة 

 (ـ2008)زين بنت عبدالكريم عامر القرشى الدراسة يمارسكف التخطيط االستراتيجي، كنتائج دراسة 
فى أنو مف متطلبات إستراتيجية بناء المكارد البشرية تقديـ خلفية تصكرية لعملية البناء تمثلت فى  (9)

بياف الحاجة الملحة الى صياغة جامعاتنا صياغة إدارية حديثة مصبكغة بصبغة إقتصاد المعرفة أى 
ستراتيجيات كمنيجيات تتكافق مع متغيرات العصر  يونس ، كنتائج دراسة(عصر المعرفة )إلى خطط كا 

فى ضعف إشراؾ المكظفيف في التخطيط اإلستراتيجى تعتبر عقبة في  (34 )(ـ2017) إبراىيم جعفر
 (5) (ـ2006)  إياد عمى يحيى الدجنى، بينما يختلف ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسةحل المشكالت

 كضعف الرؤية عمكمية حيث مف الرؤية جكانب بعض صياغة في ضعف كجكدكالتى تكصلت إلى 
 .للمستقبلا ستشرافوإ

ما واقع التخطيط اإلستراتيجى لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى  "التساؤؿكىذا يجيب عف 
 ."؟رؤية قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقيةء بمحـافظة الشرقية فى ضو

 .سالةالرأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -
 (17)عذٚي 

اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئٛيخ ٚليّخ وب
2

 ٚرشريت اٌؼجبساد إلعزغبثبد 

 39=                أفشاد ػيٕخ اٌجؾش ٌؼجبساد ِؾٛس اٌشعبٌخ           ْ
 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

9 

ىنبك سجت واضح نوجود قطبع 

اننبشئين ألنعبة انقوى ثمحبفظة 

انشزقية 

 1 *56.46 96.58 113 طفش طفش 10.26 4 89.74 35

10 
يعهن قطبع اننبشئين ألنعبة انقوى 

. ثمحبفظة انشزقية عن أىذافو
 3 *36.46 92.31 108 طفش طفش 23.08 9 76.92 30

11 
يعهن قطبع اننبشئين ألنعبة انقوى 

. ثمحبفظة انشزقية عن فهسفتو
23 58.97 15 38.46 1 2.56 100 85.47 19.08* 6 

 2 *51.84 95.73 112 طفش طفش 12.82 5 87.18 34يعزف قطبع اننبشئين ألنعبة انقوى  12
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 . يعمم فيوىثمحبفظة انشزقية انمجبل انذ

13 

يعزف قطبع اننبشئين ألنعبة انقوى 

ثمحبفظة انشزقية مب يميزه عن غيزه 

. من انقطبعبت األخزى

29 74.36 9 23.08 1 2.56 106 90.60 32.00* 4 

14 

ىنبك حذود يقوو قطبع اننبشئين 

ألنعبة انقوى ثمحبفظة انشزقية في 

. إطبرىب ثممبرسة أنشطتو انمختهفة

 5 *22.62 87.18 102طفش  طفش 38.46 15 61.54 24

15 

يمكن تعذيم سجت وجود قطبع 

اننبشئين ألنعبة انقوى ثمحبفظة 

انشزقية كنتيجة نهتغيزات انتي 

. تحذث في اإلطبر انمحيط نو

16 41.03 21 53.85 2 5.13 92 78.63 14.92* 7 

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(17)رقـ يتضح مف جدكؿ 

المحسكبة ما  2، كقد تراكحت قيمة كا0.05محكر الرسالة جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية 
 (.113 ، 92)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (56.46 ، 14.92)بيف 

 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (17)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك
إلى حد )ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%89.74، % 41.03)تراكحت ما بيف 

 (ال)ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%53.85، % 10.26)تراكحت ما بيف  (ما
%(. 5.13، % رصف)تراكحت ما بيف 

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (17)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 
 ، 14.92) المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كاالرسالة محكر 
 ، حيث جاءت اإلستجابة0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (56.46

،  للعبارات ىى أنو ىناؾ سبب كاضح لكجكد قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية(نعـ)
يعلف قطاع الناشئيف ، يعرؼ قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية المجاؿ الذى يعمل فيو

يعرؼ قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية ما ، أللعاب القكى بمحافظة الشرقية عف أىدافو
ىناؾ حدكد يقكـ قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية ، يميزه عف غيره مف القطاعات األخرى 
يعلف قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية عف ، فى إطارىا بممارسة أنشطتو المختلفة

  .فلسفتو
يمكف تعديل سبب كجكد قطاع الناشئيف أللعاب "للعبارة  (اإلى حد ـ)بينما جاءت اإلستجابة 

 ".القكى بمحافظة الشرقية كنتيجة للتغيرات التى تحدث فى اإلطار المحيط لو
المشركع القكمى "كتعزى الباحثة ذلؾ إلى أف قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية كالمتمثل فى 

للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 
قد حدد السبب أك المبرر مف كجكد القطاع، كبالتالى فقد إتضحت الحدكد التى " للناشئيف بالمحافظة
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يقـك القطاع فى إطارىا بممارسة أنشطتو المختلفة، كتؤدى إلى أفضل أداء للقطاع، كما أنو يمكف 
 .تعديل سبب كجكد القطاع نتيجة للتغيرات التى تحدث فى الفرص كالتيديدات كنقاط القكة كالضعف

بأف الرسالة ىى اإلطار المميز أك اليكية  (ـ2010 )دمحم عشماوى كىذا يتفق مع ما ذكره 
الفريدة للمؤسسة عف غيرىا مف حيث مبرر كجكدىا، كالمنافع التى تقدميا، كمجاؿ نشاطيا كمنتجاتيا 

كعمالئيا كأسكاقيا كالتى تعكس السبب الجكىرى لكجكد المؤسسة كىكيتيا، كما تعكس الجكانب 
 (24 : 24).التنظيمية كاإلدارية للمؤسسة كشخصية إعتبارية تختلف عف غيرىا

كالتى  (13 )(ـ2007 )عاطف عبدالحميد عثمانكيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسة 
مازن سميم تكصلت إلى أف إنتشار ثقافة التخطيط اإلستراتيجي يخدـ العملية نفسيا، كنتائج دراسة 

 فاعلية زيادة في صياغة الرسالة دكر أىمية كالتى تكصلت إلى (21) (ـ2008) محمود نور الدين
 كالتى (5) (ـ2006)  إياد عمى يحيى الدجنى، بينما يختلف ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسةاإلدارة

عدـ دقة التعبير في بعض ث حي مف الرسالة جكانب بعض صياغة في ضعف كجكدتكصلت إلى 
 .جكانب الرسالة

ما واقع التخطيط اإلستراتيجى لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى  "التساؤؿكىذا يجيب عف 
 ."؟بمحـافظة الشرقية فى ضوء رسالة قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقية

 .هدافاألأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -
 (18)عذٚي 

اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئٛيخ ٚليّخ وب
2

 ٚرشريت اٌؼجبساد إلعزغبثبد 

 39=                أفشاد ػيٕخ اٌجؾش ٌؼجبساد ِؾٛس األ٘ذاف           ْ
 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

يزُ ٚػغ أ٘ذاف ئعزشاريغيخ ٌمطبع  16

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

. اٌششليخ فٝ ػٛء ؽّٛؽبرٗ

 5 *72.16 99.15 116 طفش طفش 2.56 1 97.44 38

يزُ ٚػغ أ٘ذاف ئعزشاريغيخ ٌمطبع  17

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

. اٌششليخ فٝ ػٛء عجت ٚعٛدٖ

 7 *51.84 95.73 112 طفش طفش 12.82 5 87.17 34

يزُ ٚػغ اال٘ذاف اإلعزشاريغيخ  18

ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

ثّؾبفظخ اٌششليخ فٝ ػٛء األ٘ذاف 

. اٌؼبِخ ٌإلرؾبد اٌّظشٜ ألٌؼبة اٌمٜٛ

 1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

يزُ رؾذيذ األ٘ذاف اإلعزشاريغيخ ثمطبع  19

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ 

إٌزبئظ اٌّطٍٛة رؾميمٙب ثبٌغٙذ "

". اٌغّبػٝ فٝ األعً اٌطٛيً

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

يزُ رؾذيذ األ٘ذاف اٌزشغيٍيخ ثمطبع  20

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

إٌزبئظ اٌّطٍٛة رؾميمٙب "اٌششليخ 

". فٝ األعً اٌمظيش

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39
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يزُ ليبط األداء اإلعزشاريغٝ ٌمطبع  21

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ ِٓ خالي ِذٜ لذسرٗ ػٍٝ 

رؾميك اٌؼذيذ ِٓ األ٘ذاف 

. اإلعزشاريغيخ

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

رزؼذد أ٘ذاف اٌفئبد اٌّٛعٛدح  22

اٌّغزفيذح داخً لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

. اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ

 8 *47.54 94.87 111 طفش طفش 15.38 6 84.62 33

رزؼذد أ٘ذاف اٌفئبد اٌّٛعٛدح  23

اٌّغزفيذح خبسط لطبع إٌبشئيٓ 

. ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ

 9 *36.46 92.31 108 طفش طفش 23.08 9 76.92 30

يمغ ػٍٝ ػبرك ئداسح لطبع إٌبشئيٓ  24

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ 

ِغئٌٛيخ رؾميك اٌزٛاصْ ثيٓ أ٘ذاف 

. اٌفئبد اٌّغزفيذح ٚأ٘ذاف إٌّطمخ

 6 *56.46 96.58 113 طفش طفش 10.26 4 89.74 35

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(18)رقـ يتضح مف جدكؿ 

المحسكبة ما  2، كقد تراكحت قيمة كا0.05 جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية األىداؼمحكر 
 (.117 ، 108)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (78.00 ، 36.46)بيف 

 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (18)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك
إلى حد )ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%100.00، % 76.92)تراكحت ما بيف 

 (ال)ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%23.08، % صفر)تراكحت ما بيف  (ما
. (%صفر) بلغت

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (18)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 
 ، 36.46) المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كا محكر األىداؼ

، حيث جاءت االستجابة 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (78.00
للعبارات ىى أنو يتـ كضع األىداؼ اإلستراتيجية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة  (نعـ)

يتـ تحديد األىداؼ اإلستراتيجية ، الشرقية فى ضكء األىداؼ العامة لإلتحاد المصرى أللعاب القكى 
النتائج المطلكب تحقيقيا بالجيد الجماعى فى األجل "بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية 

النتائج "يتـ تحديد األىداؼ التشغيلية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية ، "الطكيل
يتـ قياس األداء اإلستراتيجى لقطاع الناشئيف أللعاب القكى ، "المطلكب تحقيقيا فى األجل القصير

يتـ كضع ، بمحافظة الشرقية مف خالؿ مدى قدرتو على تحقيق العديد مف األىداؼ اإلستراتيجية
يقع على عاتق ، أىداؼ إستراتيجية لقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية فى ضكء طمكحاتو

إدارة قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية مسئكلية تحقيق التكازف بيف أىداؼ الفئات 
يتـ كضع أىداؼ إستراتيجية لقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة ، المستفيدة كأىداؼ المنطقة
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تتعدد أىداؼ الفئات المكجكدة المستفيدة داخل قطاع الناشئيف أللعاب ، الشرقية فى ضكء سبب كجكده
تتعدد أىداؼ الفئات المكجكدة المستفيدة خارج قطاع الناشئيف أللعاب القكى ، القكى بمحافظة الشرقية

 .بمحافظة الشرقية
المشركع القكمى "كتعزى الباحثة ذلؾ إلى أف قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية كالمتمثل فى 

للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 
فد إستند على كجكد غايات كاضحة كأىداؼ محددة، كبقدر ما حدد تلؾ الغايات " للناشئيف بالمحافظة

كاألىداؼ بقدر ما تكافر للقطاع مف إمكانية تحديد اإلستراتيجيات ككضع الخطط اإلستراتيجية بدرجة 
عالية مف الجكدة، كقد أشارت أىداؼ القطاع إلى كافة أنكاع المنافع كالمكاسب التى يجب أف يعمل 

 .القطاع على تكفير متطلبات تحقيقيا كتحسيف إستخداميا
بأف األىداؼ ىى نقطة  (ـ2013 )عادل حسن، أحمد عزمىكىذا ما يتفق مع ما يراه 

اإلنطالؽ فى التخطيط، فيى النتائج المطلكب تحقيقيا بالجيد الجماعى، كىى بيذا نتائج مطلكب 
تحقيقيا فى المستقبل، فإذا كانت النتائج المطلكب تحقيقيا فى المستقبل البعيد فيى أىداؼ 

ذا كانت أىداؼ مف األجل القصير أطلق علييا أىداؼ "إستراتيجية"  (50 : 12)". تتتيكية"، كا 
أف تحديد األىداؼ ىى الخطكة األكلى فى  (ـ2010 )دمحم نجيب صبرى وأخرون كما يرى 

عملية التخطيط حيث تكجو كافة الجيكد كالمكارد صكب تحقيقيا، حيث أف كضكح اليدؼ يساعد فى 
تحديد أنكاع األعماؿ كاألنشطة المرغكبة، كما يسيـ فى تكضيح اإلمكانيات كالمستلزمات الضركرية ، 

كمف ناحية أخرى فاف تحديد األىداؼ يتخذ أساسا للرقابة كالتقييـ، فعملية تحديد األىداؼ المحكر 
 . الرئيسى الذى تقكـ عليو باقى الكظائف اإلدارية، كىذا ما يطلق عليو مبدأ أكلكية التخطيط

(25 : 91) 
 كالتى (21) (ـ2008) مازن سميم محمود نور الدين كيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسة

 ، بينما يختلف ذلؾ مع اإلدارة فاعلية زيادة األىداؼ االستراتيجية في صياغة دكر أىميةتكصلت إلى 
 في ضعف كجكد كالتى تكصلت إلى (5) (ـ2006)  إياد عمى يحيى الدجنىما أظيرتو نتائج دراسة

 .شمكلية بعض األىداؼ حيث مف األىداؼ بعض صياغة
ما واقع التخطيط اإلستراتيجى لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى  "التساؤؿكىذا يجيب عف 

 ."؟بمحـافظة الشرقية فى ضوء أىداف قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقية
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 .تحليل البيئىالأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -
 (19)جدول 

 وترتيب العبارات إلستجابات 2التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا
 39=ن           تحميل البيئىمحور ال أفراد عينة البحث لعبارات                

 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

ثغشع  (ٔشبؽ)يزُ ئعشاء ػٍّيخ  25

عّغ اٌىضيش ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػٓ 

لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

. ثّؾبفظخ اٌششليخ

 3 *66.62 98.29 115 طفش طفش 5.13 2 94.87 37

ثغشع  (ٔشبؽ)يزُ ئعشاء ػٍّيخ  26

عّغ اٌىضيش ِٓ اٌؾمبئك اٌزٝ رإصش 

فٝ أداء لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

 .اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ

 2 *72.16 99.15 116 طفش طفش 2.56 1 97.44 38

يزُ رؾٍيً اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ يزُ  27

عّؼٙب ثغشع رمييُ اٌٛػغ اٌشا٘ٓ 

ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

 .ثّؾبفظخ اٌششليخ

 7 *39.84 93.16 109 طفش طفش 20.51 8 79.49 31

اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ يزُ رغّيؼٙب لذ  28

رىْٛ ِؼٍِٛبد داخٍيخ رزؼٍك 

ثٛػغ لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

 .ثّؾبفظخ اٌششليخ ِٓ اٌذاخً

 6 *51.84 95.73 112 طفش طفش 12.82 5 87.18 34

عّيغ يزُ عّغ ِؼٍِٛبد ػٓ  29

لطبػبد إٌبشئيٓ األخشٜ اٌزٝ 

 ثّؾبفظخ رّبسط ٔفظ إٌشبؽ

 1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39
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 .اٌششليخ

اٌّؼٍِٛبد اٌذاخٍيخ ػٓ لطبع  30

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ رزؼّٓ ِٛاؽٓ اٌمٛح 

 .ٚاٌؼؼف

 مكرر3 *66.62 98.29 115 طفش طفش 5.13 2 94.87 37

اٌّؼٍِٛبد اٌخبسعيخ ثمطبع  31

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ رزؼّٓ اٌفشص اٌخبسعيخ 

اٌزٝ يّىٓ ٌٍمطبع ئعزغالٌٙب 

. ٌزؾميك أ٘ذافٗ

 5 *61.38 97.44 114 طفش طفش 7.69 3 92.30 36

اٌّؼٍِٛبد اٌخبسعيخ ثمطبع  32

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ رزؼّٓ اٌزٙذيذاد اٌزٝ لذ 

. رّٕغ اٌمطبع ِٓ رؾميك أ٘ذافٗ

 8 *36.46 92.31 108 طفش طفش 23.08 9 76.92 30

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(19)رقـ يتضح مف جدكؿ 

 2، كقد تراكحت قيمة كا0.05محكر التحليل البيئى جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية 

 ، 108)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (78.00 ، 36.46)المحسكبة ما بيف 
117.) 

 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (19)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك
إلى حد )ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%100.00، % 76.92)تراكحت ما بيف 

قد  (ال)ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%23.08، % صفر)تراكحت ما بيف  (ما
(. رصف) بلغت

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (19)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 
 ، 36.46) المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كاالتحليل البيئى محكر 
 ،  حيث جاءت اإلستجابة0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (78.00

 للعبارات ىى أنو يتـ جمع معلكمات عف جميع قطاعات الناشئيف األخرى التى تمارس نفس (نعـ)
بغرض جمع التثير مف الحقائق التى تؤثر فى أداء  (نشاط)يتـ إجراء عملية ، النشاط بمحافظة الشرقية

بغرض جمع التثير مف  (نشاط)يتـ إجراء عملية ، قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
المعلكمات الداخلية عف قطاع الناشئيف ، المعلكمات عف قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
المعلكمات الخارجية بقطاع الناشئيف ، أللعاب القكى بمحافظة الشرقية تتضمف مكاطف القكة كالضعف

، أللعاب القكى بمحافظة الشرقية تتضمف الفرص الخارجية التى يمكف للقطاع إستغالليا لتحقيق أىدافو
المعلكمات التى يتـ تجميعيا قد تتكف معلكمات داخلية تتعلق بكضع قطاع الناشئيف أللعاب القكى 

يتـ تحليل المعلكمات التى يتـ جمعيا بغرض تقييـ الكضع الراىف بقطاع ، بمحافظة الشرقية مف الداخل
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المعلكمات الخارجية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
 .الشرقية تتضمف التيديدات التى قد تمنع القطاع مف تحقيق أىدافو

المشركع القكمى "كتعزى الباحثة ذلؾ إلى أف قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية كالمتمثل فى 
للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 

قد إتخذ المنيج المينى المستمر المتكاصل للتعرؼ على خصائص البيئة " للناشئيف بالمحافظة
الخارجية كما يرتبط بيا مف قكى كقيكد أك تيديدات حالية أك مرتقبة أك ممكنة، ككذلؾ للتعرؼ على 

مكانياتيا الداخلية كما بيا مف نقاط قكة أك نقاط ضعف قائمة أك مرتقبة أك ممكنة،  حقيقة أكضاعيا كا 
 .كذلؾ على أساس أنيا ألية نظامية لضماف الكعى بكافة ما يؤثر على قدرة المؤسسة كمستقبليا

بأف التحليل البيئى ىك إستعراض كتقييـ  (ـ2009 )نعيم إبراىيم الظاىركىذا يتفق مع ما أتده 
البيانات كالمعلكمات التى تـ الحصكؿ علييا عف طريق مسح البيئة الداخلية كالخارجية، كمف ثـ 

تقديميا للمديريف اإلستراتيجييف فى المؤسسة، كالذيف يقكمكف بتحليليا إستراتيجيا بيدؼ تحديد العكامل 
 (89 : 31). اإلستراتيجية كالتى سكؼ تحدد مستقبل الشركة أك منظمة األعماؿ

 كالتى (21) (ـ2008) مازن سميم محمود نور الدينكيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسة 
كنتائج دراسة   ،اإلدارة فاعلية زيادة في" الداخلية كالخارجية"  تحليل البيئةدكر أىميةتكصلت إلى 

ة الخارجية البيئ إلى أف اإلىتماـ بقضايا (11) (ـ2013)صالح الدين الكبيسى، عباس دمحم حسين 
ة شامل بصكرة كالخارجيةة الداخلي العمل بيئة األزمة عبر مسح إدارة جيكد مف كيعزز يدعـ كبما

ؼ بتصنيـ كاإلىتما أزمة لحدكثا تتكف مؤشر قد الخلل التي عالمات كتشاؼإك جمع بيدؼ كمنتظمة
ط فى أف التخطي (34 )(ـ2017)ر  يونس إبراىيم جعفتلؾ المؤشرات، كنتائج دراسة كتبكيب

ر يكؼ كالضعف في المؤسسة، كأف التخطيط اإلستراتيجى القكةط نقا يكشف تالمؤسسا في اإلستراتيجى
 .كحل المشكالترارات الق اتخاذ تفيد في معلكمات

ما واقع التخطيط اإلستراتيجى لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى  "التساؤؿكىذا يجيب عف 
 ."؟قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقيةلبمحـافظة الشرقية فى ضوء التحميل البيئى 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 -33- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ليم الحاكمةالأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -
 (20)جدول 

 وترتيب العبارات إلستجابات 2التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا
 39=ن           قيم الحاكمةمحور ال أفراد عينة البحث لعبارات                

 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

33 

ٕ٘بن ِجبدٜء ِششذح ٌىً اٌّّبسعبد 

اٌّإعغيخ ٌمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

اٌؾشيخ، " اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ وـ

اٌغٛدحاألِبٔخ، اٌّظذاليخ، اٌشفبفيخ، 

اإلٌزضاَ إٌّٙٝ، ػذَ اٌزّييض، اٌزأصيش 

". اإليغبثٝ فٝ اٌّغزّغ، اٌّجبدسح

 5 *56.46 96.58 113 طفش طفش 10.26 4 89.74 35

34 
يزُ رؾذيذ اٌميُ اٌّشزشوخ اٌزٝ يغت 

ػٍٝ ئداسح لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

. اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ اإلٌزضاَ ثٙب

 2 *66.62 98.29 115 طفش طفش 5.13 2 94.87 37

35 

رشغغ ئداسح لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ػٍٝ لجٛي 

اٌميُ اٌّشزشوخ ٚرشعّزٙب ئٌٝ أفؼبي 

. ٌزؾذس األصش اٌّشغٛة

 1 *72.16 99.15 116 طفش طفش 2.56 1 97.44 38

36 

يظٙش اٌؼبٍِْٛ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ اٌميُ 

اٌّشزشوخ فٝ ِّبسعزُٙ اٌيِٛيخ ِٓ 

خالي عٍٛوُٙ أصٕبء اٌزفبػً 

. اإلعزّبػٝ

 مكرر2 *66.62 98.29 115 طفش طفش 5.13 2 94.87 37

37 

ٍِيٓ ثمطبع ايزُ رمذيش ئعٙبِبد اٌغ

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ ٚفك ِذٜ ئٌزضاُِٙ ثبإلؽبس 

 .اٌميّٝ اٌّٛػٛع

31 79.49 6 15.38 2 5.13 107 91.45 38.00* 7 

 4 *61.38 97.44 114 طفش طفش 7.69 3 92.30 36رغبػذ اٌميُ اٌّشزشوخ اٌؼبٍِيٓ ثمطبع  38
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إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ فٝ رؾذيذ أٌٚٛيبرُٙ فٝ 

 .اٌؼًّ

يزُ رؼييٓ اٌؼبٍِيٓ ثمطبع إٌبشئيٓ  39

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ اٌزيٓ 

 .رزٛافك عٍٛويبرُٙ ِغ ليُ اٌّإعغخ

24 61.53 6 15.38 9 23.08 93 79.49 14.31* 8 

يزُ رّٕيخ اٌضمبفخ اٌّإعغيخ ثمطبع  40

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ ثٕبءا ػٍٝ اٌميُ ِٓ خالي 

 .اٌّشبسوخ ٚرّىيٓ اٌؼبٍِيٓ

34 87.17 3 7.69 2 5.13 110 94.01 50.92* 6 

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(20)رقـ يتضح مف جدكؿ 

المحسكبة  2، كقد تراكحت قيمة كا0.05 جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية القيـ الحاتمةمحكر 
 (.116 ، 93)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (72.16 ، 14.31)ما بيف 

 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (20)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك
إلى حد )ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%97.44، % 61.53)تراكحت ما بيف 

 (ال)ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%15.38، % 2.56)تراكحت ما بيف  (ما
%(. 23.08، % صفر)تراكحت ما بيف 

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (20)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 
 ، 14.31) المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كا القيـ الحاتمة محكر

 ، حيث جاءت اإلستجابة0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (72.16
 للعبارات ىى أنو تشجع إدارة قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية على قبكؿ القيـ (نعـ)

يتـ تحديد القيـ المشتركة التى يجب على إدارة ، المشتركة كترجمتيا إلى أفعاؿ لتحدث األثر المرغكب
يظير العاملكف بقطاع الناشئيف أللعاب ، قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية اإللتزاـ بيا

القكى بمحافظة الشرقية القيـ المشتركة فى ممارستيـ اليكمية مف خالؿ سلككيـ أثناء التفاعل 
تساعد القيـ المشتركة العامليف بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية فى تحديد ، اإلجتماعى

ىناؾ مبادىء مرشدة لتل الممارسات المؤسسية لقطاع الناشئيف أللعاب القكى ، أكلكياتيـ فى العمل
الحرية، الجكدةاألمانة، المصداقية، الشفافية، اإللتزاـ المينى، عدـ التمييز، التأثير " بمحافظة الشرقية كػ

يتـ تنمية الثقافة المؤسسية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة ، "اإليجابى فى المجتمع، المبادرة
يتـ تقدير إسيامات العامليف بقطاع ، الشرقية بناءا على القيـ مف خالؿ المشاركة كتمكيف العامليف

يتـ تعييف ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية كفق مدى إلتزاميـ باإلطار القيمى المكضكع
 .العامليف بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية الذيف تتكافق سلككياتيـ مع قيـ المؤسسة
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المشركع القكمى "كالمتمثل فى  كتعزى الباحثة ذلؾ إلى أف قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية
للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 

الحرية، الجكدةاألمانة، المصداقية، الشفافية، اإللتزاـ " كػ يمارس قيـ حاتمة "للناشئيف بالمحافظة
 حتى يضمف بيئة تدريبية كتعليمية "المينى، عدـ التمييز، التأثير اإليجابى فى المجتمع، المبادرة

كممارسة عملية مفيدة كنافعة، فإلتزاـ العامليف كالمستفيديف بالقطاع بتلؾ القيـ معناه التميز فى األداء 
 .كتحقيق النفع للمجتمع

القيـ تؤدى دكرًا حيكيًا مؤثرًا فى حياة بأف  (ـ2017)محسن دمحم قاسم كىذا يتفق مع ما ذكره 
, فيى مصدر لتشكيل السلكؾ كتيذيبو بما يتفق كالمعايير السائدة داخل المجتمع, األفراد كالمجتمعات

 كمف ثـ فإف القيـ المرتبطة بذات الفرد ىى ،كالتى تحدد أنماط السلكؾ المتكقعة فى المكاقف المختلفة
 (39.)التى تشكل نظرتو للحياة كطريقة تفكيره كتعاملو مع اآلخريف

ما واقع التخطيط اإلستراتيجى لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى  "التساؤؿكىذا يجيب عف 
 ."؟قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقيةل القيم الحاكمةبمحـافظة الشرقية فى ضوء 

تطبيك وتنفيذ أفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -

 .اإلستراتيجية
 (21)جدول 

 وترتيب العبارات إلستجابات 2التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا
 39=ن        محور تطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية  أفراد عينة البحث لعبارات                

 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

يزُ رشعّخ أ٘ذاف لطبع إٌبشئيٓ  41

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ئٌٝ 

 .ثشاِظ رٕفيزيخ

 1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

يزُ ثٕبء اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ثمطبع  42

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

ِٕبعت ٌزطجيك اٌجشاِظ ثشىً اٌششليخ 

. اٌزٕفيزيخ

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

يٛعذ ٔظبَ فؼبي ٌٍّؼٍِٛبد  43

ٚاإلرظبالد اإلداسيخ ثمطبع إٌبشئيٓ 

 .ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ

 6 *36.46 92.31 108 طفش طفش 23.08 9 76.92 30

يزُ ئػذاد اٌّٛاصٔبد ٚرخظيض  44

اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ثمطبع إٌبشئيٓ 

. ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

يزُ رؾذيذ األ٘ذاف اٌّشؽٍيخ  45

ٚرخظيض اٌّٙبَ ٚاألٔشطخ اٌزٝ 

ثمطبع ٌألفشاد رؾمك رٍه األ٘ذاف 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

. اٌششليخ

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39
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يزُ رؾذيذ اٌغذاٚي اٌضِٕيخ ٌٍزٕفيز  46

ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

. ثّؾبفظخ اٌششليخ

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(21)رقـ يتضح مف جدكؿ 

، كقد تراكحت قيمة 0.05تطبيق كتنفيذ اإلستراتيجية جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية  محكر
 ، 108)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (78.00 ، 36.46)المحسكبة ما بيف  2كا

117.) 
 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (21)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك

إلى حد )ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%100.00، % 76.92)تراكحت ما بيف 
قد  (ال)ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%23.08، % صفر)تراكحت ما بيف  (ما

(. رصف) بلغت
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (21)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 

 المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كاتطبيق كتنفيذ اإلستراتيجية محكر 
، حيث جاءت 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (78.00 ، 36.46)

للعبارات ىى أنو يتـ ترجمة أىداؼ قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية إلى  (نعـ)اإلستجابة 
مناسب بشكل يتـ بناء الييكل التنظيمى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية ، برامج تنفيذية

يتـ إعداد المكازنات كتخصيص المكارد المتاحة بقطاع الناشئيف أللعاب القكى ، لتطبيق البرامج التنفيذية
يتـ تحديد األىداؼ المرحلية كتخصيص المياـ كاألنشطة التى تحقق تلؾ األىداؼ ، بمحافظة الشرقية

يتـ تحديد الجداكؿ الزمنية للتنفيذ بقطاع ، لألفراد بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
يكجد نظاـ فعاؿ للمعلكمات كاإلتصاالت اإلدارية بقطاع ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
 .الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية

المشركع القكمى "كالمتمثل فى  كتعزى الباحثة ذلؾ إلى أف قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية
للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 

 تكجد بو سياسات كىيكل تنظيمى كخلفية تعاكنية تمكنو مف بلكغ األىداؼ "للناشئيف بالمحافظة
التنظيمية المنشكدة، مف خالؿ كضع كنقل األراء كاألفكار اإلستراتيجية فى خطة عمل، فيناؾ مشاركة 

 .فى تنفيذ اإلستراتيجية تشمل جميع اإلدارييف كالعامليف على كافة المستكيات التنظيمية
بأف تطبيق اإلستراتيجية ىك  (ـ2007)عبدالعزيز صالح حبتور كىذا يتفق مع ما أشار إليو 

ثمرة حقيقية لجيكد متكاصلة، كخطكات متالحقة فى اإلدارة اإلستراتيجية أنضجت البديل المختار، 
الفعلى على أرض الكاقع، حيث أف الحكـ " التطبيق"كعملت على صياغتو لتى يكضح مكضع التنفيذ

على أفضلية كفعالية أى إستراتيجية يتـ مف خالؿ كضعيا مكضع التنفيذ كممارستيا داخل المؤسسة 
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بمعنى أخر ينبغى إختيار اإلستراتيجية فى المياديف العملية المختلفة للمؤسسة، ثـ يقاس ما ينتج عف 
 (334 : 15).ىذا اإلختبار بما كاف متكقعا جراء تنفيذ اإلستراتيجية

فى أف  (34 )(ـ2017)  يونس إبراىيم جعفرنتائج دراسةكيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو 
 في طكيلة كخبرة عاليةة علمي مؤىالت مكظفيف ذكي  إلى يحتاجى اإلستراتيج تطبيق التخطيط

 .مجاؿ التخطيط االستراتيجى
ما واقع التخطيط اإلستراتيجى لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى  "التساؤؿكىذا يجيب عف 

قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة لطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية تبمحـافظة الشرقية فى ضوء 
 ."؟الشرقية

تمويم ورلابة أفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -

 .اإلستراتيجية
 (22)جدول 

 وترتيب العبارات إلستجابات 2التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا
 39=ن        محور تقويم ورقابة اإلستراتيجية  أفراد عينة البحث لعبارات                

 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

رؾذد اإلداسح ِذٜ ٔغبػ خيبسارُٙ  47

اإلعزشاريغيخ اٌّطجمخ ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

 .اٌششليخ ٌزؾميك أ٘ذافٗ

 7 *43.54 94.01 110 طفش طفش 17.95 7 82.05 32

يزُ رؾذيذ أ٘ذاف ٌزمييُ  48

اإلعزشاريغيخ اٌّطجمخ ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

. اٌششليخ

 4 *72.16 99.15 116 طفش طفش 2.56 1 97.44 38

يزُ ٚػغ ِؼبييش ٌزمييُ  49

اإلعزشاريغيخ اٌّطجمخ ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

 .اٌششليخ

 1 *78.00 100 117 طفش طفش 0 طفش 100 39

يزُ ليبط األداء اٌفؼٍٝ ٚفمب ٌّؼبييش  50

األ٘ذاف اٌّخططخ ثمطبع إٌبشئيٓ 

 .ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش 0 طفش 100 39

يزُ رؾذيذ اٌفغٛح فٝ االداء ثيٓ ِب  51

٘ٛ وبئٓ ِٚب ٘ٛ ِأِٛي ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

 .اٌششليخ

 5 *66.62 98.29 115 طفش طفش 5.13 2 94.87 37

يزُ رظؾيؼ اإلٔؾشافبد فٝ األداء  52

ٚئرخبر اإلعشاءاد اٌزظؾيؾيخ 

ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

 6 *47.54 94.87 111 طفش طفش 15.38 6 84.62 33
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 .ثّؾبفظخ اٌششليخ

يزُ ٚػغ خطخ رؾغيٓ ٚفمب ٌزمييُ  53

اإلعزشاريغيخ اٌّطجمخ ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

 .اٌششليخ

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش 0 طفش 100 39

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(22)رقـ يتضح مف جدكؿ 

، كقد تراكحت قيمة 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية  محكر تقكيـ كرقابة اإلستراتيجية
 ، 110)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (78.00 ، 43.54)المحسكبة ما بيف  2كا

117. ) 
 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (22)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك

إلى حد )ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%100.00، % 82.05)تراكحت ما بيف 
قد  (ال)ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%17.95، % صفر)تراكحت ما بيف  (ما

. (%صفر) بلغت
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (22)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 

 المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كاتقكيـ كرقابة اإلستراتيجية محكر 
، حيث جاءت  0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (78.00 ، 43.54)

للعبارات ىى أنو يتـ كضع معايير لتقييـ اإلستراتيجية المطبقة بقطاع الناشئيف أللعاب  (نعـ)االستجابة 
يتـ قياس األداء الفعلى كفقا لمعايير األىداؼ المخططة بقطاع الناشئيف ، القكى بمحافظة الشرقية

يتـ كضع خطة تحسيف كفقا لتقييـ اإلستراتيجية المطبقة بقطاع ، أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
يتـ تحديد أىداؼ لتقييـ اإلستراتيجية المطبقة بقطاع الناشئيف ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية

يتـ تحديد الفجكة فى األداء بيف ما ىك كائف كما ىك مأمكؿ بقطاع ، أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
تخاذ اإلجراءات ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية يتـ تصحيح اإلنحرافات فى األداء كا 

تحدد اإلدارة مدى نجاح خياراتيـ  ،التصحيحية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
 .اإلستراتيجية المطبقة بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لتحقيق أىدافو

المشركع القكمى "كالمتمثل فى  كتعزى الباحثة ذلؾ إلى أف قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية
للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 

 بو جيد نظامى لكضع معايير اإلنجاز فى ضكء األىداؼ التنظيمية كتعميـ أنظمة "للناشئيف بالمحافظة
معلكماتية للتغذية العكسية كمقارنة اإلنجاز الفعلى بالمعايير المكضكعة مف قبل، كتحديد أى كجكد 

لإلنحرافات كاألخطاء إلتخاذ الفعل اإلدارى المطلكب للتأتد مف أف كل المكارد المشتركة قد إستخدمت 
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بصكرة سليمة للغاية كبطريقة فعالة إلنجاز األىداؼ المشتركة، كنجاح ىدؼ التنفيذ على أرض الكاقع 
ستمراريتو  .كا 

بأف الرقابة كالتقييـ اإلستراتيجى يعتمد على  (ـ2010)دمحم عشماوى كىذا يتفق مع ما أتده 
مقارنة النتائج بالمعايير السابق تحديدىا بعد اإلنتياء مف التنفيذ، إال أف ىذا ال يفيد فى الرقابة على 

اإلستراتيجية، كقد يحدث تغييرات كثيرة قد تؤدى إلى تيديد نجاح المؤسسة، حيث أنيا تيدؼ إلى تقكيـ 
ما تـ تخطيطو كمنع كقكع الخطأ قبل حدكثو، كتقكيـ العملية التنفيذية الجارية كالالحقة، كذلؾ لجعل 

 (94 : 24). أداء المؤسسة فى أفضل الحاالت
كالتى تكصلت  (28 )(ـ2003)ناصر بن فيد الناصركيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسة 

إلى أف أتثر الخصائص تكفرا كجكد رقابة كتقكيـ على مستكى الجياز ككل كعلى مستكى القطاعات 
 .الرئيسية لنشاط الجياز للتأتد مف أف األنشطة تسير كفق الخطط اإلستراتيجية كالتفصيلية المكضكعة

ما واقع التخطيط اإلستراتيجى لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى  "التساؤؿكىذا يجيب عف 
قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة لقويم ورقابة اإلستراتيجية تبمحـافظة الشرقية فى ضوء 

 ."؟الشرقية
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 والع إستبيانور اأفراد عينة البحث لعبارات محستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -

 .الشرلية بمحافظة المـوى أللعابن الناشئي لمطاع اإلدارى التنظيم

 .الهيكل التنظيمىأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -
 (23)جدول 

 وترتيب العبارات إلستجابات 2التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا
 39=ن                          أفراد عينة البحث لعبارات محور الييكل التنظيمى 

 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

ٕ٘بن ٘يىً رٕظيّٝ ٚاػؼ ثمطبع  1

 .إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ
 4 *51.84 95.73 112 طفش طفش 12.82 5 87.17 34

اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة  2

 .اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ِؼٍٓ
37 94.87 1 2.56 1 2.56 114 97.44 66.47* 2 

اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة  3

اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ يٛػؼ ٔطبق 

. اإلششاف
 مكرر4 *51.84 95.73 112 طفش طفش 12.82 5 87.17 34

يؾذد اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ػذد اٌّغزٛيبد  4

اإلداسيخ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

 .ثّؾبفظخ اٌششليخ 
 1 *72.16 99.15 116 طفش طفش 2.56 1 97.44 38

يجيٓ اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ػذد إٌّبطت فٝ  5

وً ِغزٜٛ ئداسٜ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

. اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ 
 6 *39.84 93.16 109 طفش طفش 20.51 8 79.49 31

يؼذ اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ثمطبع إٌبشئيٓ  6

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ أؽذ 

ِظبدس اٌّؼٍِٛبد اٌٙبِخ فٝ ٚطف 

. ٚرشريت اٌٛظبئف

 7 *36.46 92.31 108 طفش طفش 23.08 9 76.92 30

يغغذ اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ثمطبع إٌبشئيٓ  7

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ طٛسح 

ألٚػبع لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

. ثّؾبفظخ اٌششليخ

 3 *56.46 96.58 113 طفش طفش 10.26 4 89.74 35

يّىٓ اٌزؼذيً فٝ اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ثمطبع  8

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ 

. ٌّٛاعٙخ أصبس اٌّزغيشاد اٌّغزمجٍيخ
21 53.85 15 38.46 3 7.69 96 82.05 12.92* 10 

يزُ رمٛيُ اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ثمطبع  9

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ 

ٌميبط ِذٜ لذسرٗ ػٍٝ اٌضجبد فٝ 

. ِٛاعٙخ اٌزؾذيبد

 8 *30.62 90.60 106 طفش طفش 28.20 11 71.79 28

يزُ رمٛيُ اٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ثمطبع إٌبشئيٓ  10

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ٌميبط ِذٜ 

 .طالؽيزٗ ٌزؾميك اٌٙذف ِٓ رظّيّٗ
 9 *47.54 89.74 105 15.38 6طفش  طفش 84.62 33

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
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أفراد عينة البحث لعبارات المحسكبة إلستجابات  2أف قيمة كا (23)رقـ يتضح مف جدكؿ 
 2كا، كقد تراكحت قيمة 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية محكر الييكل التنظيمى 

 (.116 ، 96)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (72.16 ، 12.92) ما بيف المحسكبة
 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (23)يتضح مف نتائج الجدكؿ رقـ ك

إلى حد )، كأف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (%97.44، % 53.85)تراكحت ما بيف 
( ال)، كأف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة  (%38.46، % صفر)تراكحت ما بيف  (ما

 %( .15.38، % صفر)تراكحت ما بيف 
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (23)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 

 12.92) المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كاالييكل التنظيمى محكر 
، حيث جاءت االستجابة 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (72.16، 
للعبارات ىى أف يحدد الييكل التنظيمى عدد المستكيات اإلدارية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى  (نعـ)

يجسد ، الييكل التنظيمى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية معلف، بمحافظة الشرقية
الييكل التنظيمى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية صكرة ألكضاع قطاع الناشئيف 

ىناؾ ىيكل تنظيمى كاضح بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة ، أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
يبيف ، الييكل التنظيمى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية يكضح نطاؽ اإلشراؼ، الشرقية

، الييكل التنظيمى عدد المناصب فى كل مستكى إدارى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
يعد الييكل التنظيمى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية أحد مصادر المعلكمات اليامة 

يتـ تقكيـ الييكل التنظيمى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة ، فى كصف كترتيب الكظائف
يتـ تقكيـ الييكل التنظيمى بقطاع ، الشرقية لقياس مدى قدرتو على الثبات فى مكاجية التحديات

يمكف ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لقياس مدى صالحيتو لتحقيق اليدؼ مف تصميمو
التعديل فى الييكل التنظيمى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لمكاجية أثار المتغيرات 

 .المستقبلية
قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية كالمتمثل كتعزى الباحثة تلؾ النتائج إلى أف الييكل التنظيمى ب

المشركع القكمى للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية "فى 
 غالبا ما يستند إلى العالقات القائمة بيف السلطات، كالتدرج فى "التى بيا قطاع للناشئيف بالمحافظة

دارة إشرافية ذات  دارة كسطى، كا  إتخاذ القرارات، كذلؾ عف طريق إدارة عليا تملؾ حرية كاسعة، كا 
سلطات محدكدة فى إتخاذ القرارات، كأف القرارات التى تصدر تنساب مف خالؿ قنكات كاضحة، أى مف 

الرئيس إلى مرؤكسيو الذيف يتحملكف المسئكلية كالمساءلة عف النتائج التى يحققكنيا كيرفعكف بشأنيا 
 .تقارير إلى رئيسيـ
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إلى أف  (ـ2013 )ماجد عبدالميدى المساعدة وأخرون كتتفق تلؾ النتائج مع ما يشير إليو 
الييكل التنظيمى ىك النظاـ الذى تحدد فى إطاره المياـ كالعالقات بيف الكحدات كركابط اإلتصاالت 
بيف أجزائو، كلتى يتـ كضع الييكل التنظيمى فإف تقسيـ العمل إلى مياـ رئيسية كفرعية يصبح أمرا 

ضركريا، ككذلؾ إيجاد الصيغة التنسيقية المالئمة بيف مجمل ىذه األجزاء كالمجمكعات كاألفراد لتحقيق 
نتائج أداء أفضل، كالييكل التنظيمى يلعب دكرا أساسيا فى عمليات تنفيذ اإلستراتيجيات المختارة مف 

 (166 : 20). قبل المؤسسة
كالتى تكصلت  (16 )(ـ2017)عموية يس إبراىيم نتائج دراسة كيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو 

وفاء إلى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف التنظيـ اإلداري ككفاءة العملية اإلدارية، كنتائج دراسة 
الييكل التنظيمى المكجكد فى المؤسسة يعتمد على كالتى تكصلت إلى أف  (33 )(ـ2018)مميك 

كىذا مف خالؿ التنظيـ الجيد لو كالتحديد الكاضح  ،المركنة كيسيـ فى الرفع مف فعالية أداء العامليف
مويسيسكو بترونيل، كنتائج دراسة ، كالدقيق للسلطة كالمسئكلية، كنطاؽ اإلشراؼ فى كل كظيفة

كالتى  (35 )(ـ2013 )Moisescu Petronel, Moisescu Florentinaفمورنتينا مويسيسكو
التنظيـ اإلدارى يحافع على نظاـ ثابت إلجراءات إتخاذ القرار مما يحفز على تحديد  تكصلت إلى أف

. اليكية
واقع التنظيم اإلدارى لقطاع الناشئين أللعاب القوى بمحافظة ما   "التساؤؿكىذا يجيب عف 

  ."؟ىيكل التنظيمى لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقية الفى ضوء الشرقية
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 .توصيف الوظيفىالأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -
 (24)جدول 

 وترتيب العبارات إلستجابات 2التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا
 39=ن          التوصيف الوظيفى                  أفراد عينة البحث لعبارات محور

 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

ٕ٘بن ٚطف ٚظيفٝ ٌىً ِٕظت  11

ثبٌٙيىً اٌزٕظيّٝ ٌمطبع إٌبشئيٓ 

. ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ

 2 *66.62 98.29 115 طفش طفش 5.13 2 94.87 37

اٌٛطف اٌٛظيفٝ ٌىً ِٕظت ثبٌٙيىً  12

اٌزٕظيّٝ ٌمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

. اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ِؼٍٓ

 4 *39.84 93.16 109 طفش طفش 20.51 8 79.49 31

يؾذد اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ اٌّغئٌٛيبد  13

اٌّزظٍخ ثىً ِٕظت ئداسٜ ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

. اٌششليخ 

26 66.66 3 7.69 10 25.64 94 80.34 21.38* 9 

يؾذد اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ اٌغٍطبد  14

إٌّّٛؽخ ٌىً ِٕظت ئداسٜ ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ  
 مكرر4 *42.62 93.16 109 2.56 1 15.38 6 82.05 32

يزؼّٓ اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ اٌؼاللبد  15

ثيٓ اٌشٚؤعبء ٚاٌّشؤٚعيٓ ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

. اٌششليخ

 مكرر4 *39.84 93.16 109 طفش طفش 20.51 8 79.49 31

يغبػذ اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ وً ِغئٛي  16

ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

ثّؾبفظخ اٌششليخ أْ يىْٛ ٍِّب 

. ثؾذٚد عٍطبرٗ فٝ ئرخبر اٌمشاس

 3 *61.38 97.44 114 طفش طفش 7.69 3 92.30 36

يغُٙ اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ فٝ ئخزيبس  17

اٌشخض اٌّالئُ ٌٍّٕظت ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

. اٌششليخ 

 1 *72.16 73.50 116 طفش طفش 2.56 1 97.44 38

يؼذ اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ ِٓ االدٚاد  18

راد األّ٘يخ فٝ رمٛيُ أداء شبغً 

إٌّظت ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

. ثّؾبفظخ اٌششليخ 

 8 *24.16 88.03 103طفش  طفش 35.89 14 64.10 25

يغُٙ اٌزٛطيف اٌٛظيفٝ فٝ رؾميك  19

اٌزٕغيك ثيٓ ِخزٍف اٌؼبٍِيٓ ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ  
 7 *26.00 88.89 104طفش  طفش 76.92 13 66.66 26

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(24)رقـ يتضح مف جدكؿ 

 2، كقد تراكحت قيمة كا0.05محكر التكصيف الكظيفى جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية 
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 ، 94)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (72.16 ، 21.38)المحسكبة ما بيف 
116. ) 

 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (24)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك
إلى حد )ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك (%97.44، % 64.10)تراكحت ما بيف 

 (ال)ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك (%35.89، % 2.56)تراكحت ما بيف  (ما
%( . 25.64، % رصف)تراكحت ما بيف 

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (24)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 
 المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كاالتكصيف الكظيفى محكر 

، حيث جاءت 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (72.16 ، 21.38)
يسيـ التكصيف الكظيفى فى إختيار الشخص المالئـ للمنصب  للعبارات ىى أنو (نعـ)االستجابة 

ىناؾ كصف كظيفى لتل منصب بالييكل التنظيمى ، بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
يساعد التكصيف الكظيفى كل مسئكؿ بقطاع الناشئيف ، لقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية

الكصف الكظيفى لتل ، أللعاب القكى بمحافظة الشرقية أف يككف ملما بحدكد سلطاتو فى إتخاذ القرار
يحدد التكصيف ، منصب بالييكل التنظيمى لقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية معلف

، الكظيفى السلطات الممنكحة لتل منصب إدارى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
يتضمف التكصيف الكظيفى العالقات بيف الركؤساء كالمرؤكسيف بقطاع الناشئيف أللعاب القكى 

يسيـ التكصيف الكظيفى فى تحقيق التنسيق بيف مختلف العامليف بقطاع الناشئيف ، بمحافظة الشرقية
يعد التكصيف الكظيفى مف االدكات ذات األىمية فى تقكيـ أداء ، أللعاب القكى بمحافظة الشرقية

يحدد التكصيف الكظيفى المسئكليات ، شاغل المنصب بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
 .المتصلة بكل منصب إدارى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية

المشركع "قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية كالمتمثل فى كتعزى الباحثة تلؾ النتائج إلى أف 
القكمى للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 

 يتضح بو مسئكليات كسلطات كل منصب كالعالقات المتعددة فى الييكل "للناشئيف بالمحافظة
التنظيمى بطريقة تفصيلية، حيث يتضمف تحديد المسئكليات المتصلة بكل منصب، كتحديد السلطات 

 .الممنكحة لتل منصب، كالعالقات مع الركؤساء كالمرؤكسيف كمع الزمالء
إلى أف التكصيف  (ـ2015 )كمال عبدالحميد إسماعيلكتتفق تلؾ النتائج مع ما أشار 

الكظيفى يعد مف األدكات ذات األىمية فى تقكيـ أداء شاغل المنصب، كضركرة لتحديد مكاصفاتو، 
ختيار الشخص المالئـ للمنصب، ككتابة مختلف المسئكليات كالسلطات لتل منصب إدارى يجعل  كا 
صاحب المنصب ملما بحدكد سلطاتو فى إتخاذ القرارات، كيسيـ فى تحقيق التنسيق بيف مختلف 

 (97 : 19).العامليف
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كالتى تكصلت إلى  (10 )(ـ2010)شاوى صباح كيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسة 
 عموية يس إبراىيمكجكد تكازف نسبي بيف سلطات المناصب كمسؤكليات شاغلييا، كنتائج دراسة 

كالتى تكصلت إلى أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف التنظيـ اإلداري  (16 )(ـ2017)
كنتائج دراسة  ،كممارسة السلطة اإلدارية كتطكير العمل اإلداري، كمتكسطات معايير أداء العامليف

الييكل التنظيمى المكجكد فى المؤسسة يعتمد على كالتى تكصلت إلى أف  (33 )(ـ2018)وفاء مميك 
كىذا مف خالؿ التحديد الكاضح كالدقيق للسلطة  ،المركنة كيسيـ فى الرفع مف فعالية أداء العامليف

 .كالمسئكلية
واقع التنظيم اإلدارى لقطاع الناشئين أللعاب القوى بمحافظة ما  "التساؤؿكىذا يجيب عف 

  ."؟لقطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقية لتوصيف الوظيفى افى ضوء الشرقية
 .تمسيم العملأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -

 (25)جدول 

 وترتيب العبارات إلستجابات 2التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا
 39=ن          محور تقسيم العمل  أفراد عينة البحث لعبارات                

 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

يٛعذ عٍطخ ِشوضيخ ٚاؽذح ٌإلششاف ػٍٝ  20

أٔشطخ اٌؼًّ اٌّخزٍفخ ثمطبع إٌبشئيٓ 

. ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ
 1 *78.00 100 117 طفش طفش 0 طفش 100 39

يٛعذ عٍطخ ِشوضيخ ٚاؽذح ٌٍزٕغيك  21

ثيٓ أٔشطخ اٌؼًّ اٌّخزٍفخ ثمطبع 

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

. اٌششليخ

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش 0 طفش 100 39

يزُ رمغيُ اٌؼًّ ٚأٚعٗ إٌشبؽ اٌّخزٍفخ  22

ٚفمب ٌطجيؼخ اٌؼًّ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

. اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ
 5 *61.38 97.44 114 طفش طفش 7.69 3 92.30 36

يزُ رمغيُ اٌؼًّ ٚأٚعٗ إٌشبؽ  23

اٌّخزٍفخ ٚفمب ٌٛظبئف لطبع إٌبشئيٓ 

. ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ

 6 *56.46 96.58 113 طفش طفش 10.26 4 89.74 35

يزُ رمغيُ اٌؼًّ ثمطبع إٌبشئيٓ  24

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ 

. ٌإلعزفبدح ِٓ اٌزخظض

32 82.05 6 15.38 1 2.56 109 93.16 42.62* 7 

يزُ رمغيُ اٌؼًّ ػٍٝ اإلداسييٓ ثمطبع  25

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ 

. ٌزؾميك اٌزٕغيك ٚاٌزىبًِ ثيُٕٙ
 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش 0 طفش 100 39

يزُ رمغيُ اٌؼًّ فٝ ثمطبع إٌبشئيٓ  26

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ٚفمب 

 .ألٌٚٛيخ اٌؼًّ

 4 *72.16 73.50 116 طفش طفش 2.56 1 97.44 38

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا



 
 -46- 

المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(25)رقـ يتضح مف جدكؿ 
المحسكبة  2، كقد تراكحت قيمة كا0.05 جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية تقسيـ العملمحكر 
 (.117 ، 109)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (78.00 ، 42.62)ما بيف 

 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (25)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك
إلى حد )ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%100.00، % 82.05)تراكحت ما بيف 

 (ال)ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%15.38، % صفر)تراكحت ما بيف  (ما
%(. 2.56، % صفر)تراكحت ما بيف 

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (25)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 
 ، 42.62) المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كا محكر تقسيـ العمل

، حيث جاءت االستجابة 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (78.00
للعبارات ىى أنو يكجد سلطة مركزية كاحدة لإلشراؼ على أنشطة العمل المختلفة بقطاع  (نعـ)

يكجد سلطة مركزية كاحدة للتنسيق بيف أنشطة العمل ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
يتـ تقسيـ العمل على اإلدارييف بقطاع ، المختلفة بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية

يتـ تقسيـ العمل فى بقطاع ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لتحقيق التنسيق كالتتامل بينيـ
يتـ تقسيـ العمل كأكجو النشاط المختلفة ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية كفقا ألكلكية العمل

يتـ تقسيـ العمل كأكجو النشاط ، كفقا لطبيعة العمل بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية
يتـ تقسيـ العمل بقطاع الناشئيف ، المختلفة كفقا لكظائف قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية

 .أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لإلستفادة مف التخصص
المشركع "قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية كالمتمثل فى كتعزى الباحثة تلؾ النتائج إلى أف 

القكمى للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 
 بو طرؽ متعددة لتجميع أكجو نشاط المشركع فى شكل تقسيمات أك كحدات "للناشئيف بالمحافظة

ختيار الطريقة التى يتـ بيا تقسيـ العمل ترتبط أساسا بظركؼ المشركع، ككذلؾ كجكد سلطة  تنظيمية كا 
 . مركزية كاحدة لإلشراؼ على أجزاء العمل المختلفة ككذلؾ التنسيق فيما بينيا

بأف تقسيـ العمل يعتمد  (ـ2015 )كمال عبدالحميد إسماعيلكتتفق تلؾ النتائج مع ما أتده 
على التخصص كفقا لقدراتو، كلذا فإف كل كظيفة يجب أف تحكى عمال كاحدا لإلستفادة مف مزايا 

التخصص الدقيق، كيقضى مبدأ التخصص بتجزئة العمل كتقسيمو بيف العامليف كذلؾ بقصد تمكيف 
كل منيـ مف مباشرة العمل الذى يتقنو لتكنو أقدر عليو مف غيره، كمبدأ التخصص ىك فى حقيقتو 

 (101 : 19).تطبيق مبدأ تقسيـ العمل
كالتى تكصلت إلى  (10 )(ـ2010)شاوى صباح كيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسة 

 عموية يس إبراىيمكجكد تكازف نسبي بيف سلطات المناصب كمسؤكليات شاغلييا، كنتائج دراسة 
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كالتى تكصلت إلى أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف التنظيـ اإلداري  (16 )(ـ2017)
الييكل كالتى تكصلت إلى أف  (33 )(ـ2018)وفاء مميك كنتائج دراسة  ،كممارسة السلطة اإلدارية

كىذا مف  ،التنظيمى المكجكد فى المؤسسة يعتمد على المركنة كيسيـ فى الرفع مف فعالية أداء العامليف
عمل مختلف الكظائف اإلدارية فى الرفع مف أداء ، كخالؿ التحديد الكاضح كالدقيق للسلطة كالمسئكلية

 .العامليف داخل المؤسسة، كىذا مف خالؿ سير تلؾ الكظائف بشكل جيد كمحكـ
واقع التنظيم اإلدارى لقطاع الناشئين أللعاب القوى بمحافظة ما  "التساؤؿكىذا يجيب عف 

 ."؟قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقيةب  تقسيم العملفى ضوء الشرقية

 .اإلشراف نطاق تحديدأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -
 (26)عذٚي 

اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئٛيخ ٚليّخ وب
2

 ٚرشريت اٌؼجبساد إلعزغبثبد 

 39=                أفشاد ػيٕخ اٌجؾش ٌؼجبساد ِؾٛس رؾذيذ ٔطبق اإلششاف           ْ
 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

يٛعذ فشد ػٍٝ لّخ اٌٙشَ اٌزٕظيّٝ  27

ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

ثّؾبفظخ اٌششليخ يزّضً فٝ شخظٗ 

 .اٌّغئٌٛيخ ٚاٌغٍطخ

30 76.92 7 17.95 2 5.13 106 90.60 34.31* 6 

وً ِغّٛػخ ِٓ األفشاد ثمطبع  28

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

 .اٌششليخ يششف ػٍيٙب سئيظ

30 76.92 5 12.82 4 10.26 104 88.89 33.38* 8 

وً ِغّٛػخ ِٓ اٌشؤٚعبء ثمطبع  29

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

 .اٌششليخ يششف ػٍيُٙ سئيظ

 1 *78.00 100 117 طفش طفش 0 طفش 100 39

يشرجؾ ٔطبق اإلششاف ثمطبع إٌبشئيٓ  30

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ثؾغُ 

 .اٌؼًّ
 4 *61.38 97.44 114 طفش طفش 7.69 3 92.30 36

يزؾذد ٔطبق اإلششاف ثمطبع إٌبشئيٓ  31

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ثٕٛع 

. ٚؽجيؼخ اٌؼًّ
 3 *66.62 98.29 115 طفش طفش 5.13 2 94.87 37

يزؾذد ٔطبق اإلششاف ثمطبع إٌبشئيٓ  32

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ػٍٝ 

 .اٌٛلذ اٌّؾذد ٌإلششاف

 5 *56.46 96.58 113 طفش طفش 10.26 4 89.74 35

يزُ رؾذيذ ػذد األشخبص اٌّشؤٚعيٓ  33

اٌزٜ يغزطيغ أْ يششف ػٍيُٙ سئيظ 

. ٚاؽذ ٚفمب ٌمذسح ٚخجشح اٌّششف

 2 *72.16 73.50 116 طفش طفش 2.56 1 97.44 38

يزُ رؾذيذ ػذد األشخبص اٌّشؤٚعيٓ  34

اٌزٜ يغزطيغ أْ يششف ػٍيُٙ سئيظ 

ٚاؽذ ٚفمب ٌٍذسعخ اٌؼٍّيخ ٌٍّششف ٚٔٛع 

. ػاللزٗ ثبٌّشؤٚعيٓ

 7 *47.54 89.74 105 15.38 6 طفش طفش 84.62 33

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
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المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(26)رقـ يتضح مف جدكؿ 
 2، كقد تراكحت قيمة كا0.05محكر تحديد نطاؽ اإلشراؼ جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية 

 ، 104)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (78.00 ، 33.38)المحسكبة ما بيف 
117.) 

 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (26)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك
إلى )، كاف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة  (%100.00، % 76.92)تراكحت ما بيف 

( ال)، كاف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة  (%17.95، % صفر)تراكحت ما بيف  (حد ما
%( . 15.38، % صفر)تراكحت ما بيف 

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (26)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 
 ، 33.38) المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كانطاؽ اإلشراؼ محكر 
، حيث جاءت االستجابة 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (78.00

للعبارات ىى أنو كل مجمكعة مف الرؤكساء بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية  (نعـ)
يتـ تحديد عدد األشخاص المرؤكسيف الذى يستطيع أف يشرؼ علييـ رئيس كاحد ، يشرؼ علييـ رئيس

يتحدد نطاؽ اإلشراؼ بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية بنكع ، كفقا لقدرة كخبرة المشرؼ
، يرتبط نطاؽ اإلشراؼ بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية بحجـ العمل، كطبيعة العمل

، يتحدد نطاؽ اإلشراؼ بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية على الكقت المحدد لإلشراؼ
يكجد فرد على قمة اليـر التنظيمى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية يتمثل فى شخصو 

يتـ تحديد عدد األشخاص المرؤكسيف الذى يستطيع أف يشرؼ علييـ رئيس كاحد ، المسئكلية كالسلطة
كل مجمكعة مف األفراد بقطاع الناشئيف أللعاب ، كفقا للدرجة العلمية للمشرؼ كنكع عالقتو بالمرؤكسيف

 .القكى بمحافظة الشرقية يشرؼ علييا رئيس
قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية كالمتمثل كتعزى الباحثة تلؾ النتائج إلى أف نطاؽ اإلشراؼ ب

المشركع القكمى للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية "فى 
 يعتمد على العالقات التى نشأت بيف الرئيس كمرؤكسيو، ككفاءة "التى بيا قطاع للناشئيف بالمحافظة

كسائل اإلتصاؿ المستخدمة بينيـ، كطبيعة العمل بالقطاع الذى يقكـ بو المرؤكسيف، كميارات الرئيس 
 . كالمرؤكسيف كتتكينيـ النفسى كاإلجتماعى
 إلى أف نطاؽ (ـ2013)ماجد عبدالميدى المساعدة وأخرون كتتفق تلؾ النتائج مع ما أشار 

اإلشراؼ عدد المرؤكسيف الذى يمكف لرئيس أك مدير كاحد أف يشرؼ علييـ كيكحد عمليـ بكفاءة 
كفاعلية، كيختلف ىذا العدد مف منظمة ألخرى كفق طبيعة أنشطتيا ككفاءة األفراد العامليف بيا 

مكاناتيا كغيرىا مف العكامل (ركؤساء كمرؤكسيف)  (153 : 20).كا 
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كالتى تكصلت إلى  (1 )(ـ2000)إبراىيم عمى الممحم نتائج دراسة كيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو 
نتائج دراسة  كمف مبادىء إعادة التنظيـ اإلدارى تبسيط اإلجراءات اإلدارية، كتحديث أساليب العمل، 

كالتى تكصلت إلى كجكد تكازف نسبي بيف سلطات المناصب  (10 )(ـ2010 )شاوى صباح
الييكل كالتى تكصلت إلى أف  (33 )(ـ2018)وفاء مميك كنتائج دراسة ، كمسؤكليات شاغلييا

كىذا مف  ،التنظيمى المكجكد فى المؤسسة يعتمد على المركنة كيسيـ فى الرفع مف فعالية أداء العامليف
 .خالؿ التنظيـ الجيد لو كالتحديد الكاضح كالدقيق للسلطة كالمسئكلية، كنطاؽ اإلشراؼ فى كل كظيفة

واقع التنظيم اإلدارى لقطاع الناشئين أللعاب القوى بمحافظة ما  "التساؤؿكىذا يجيب عف 
 ."؟قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقيةبحديد نطاق اإلشراف  تفى ضوء الشرقية

 السلطات تحديدأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -

 .والمسئوليات
 (27)عذٚي 

اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئٛيخ ٚليّخ وب
2

 ٚرشريت اٌؼجبساد إلعزغبثبد أفشاد

 39=              ػيٕخ اٌجؾش ٌؼجبساد ِؾٛس رؾذيذ اٌغٍطبد ٚاٌّغئٌٛيبد       ْ
 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

ٌىً ٚؽذح ئداسيخ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة  35

اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ِغئٌٛيخ ئٔغبص 

. أٔشطخ فٝ ٔطبق رخظظٙب
 1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

ٌىً فشد ثبٌٛؽذاد اإلداسيخ ثمطبع إٌبشئيٓ  36

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ِغئٌٛيخ 

. رٕفيز ٚاعجبد رذخً فٝ ٔطبق ئخزظبطٗ
 6 *56.46 96.58 113 طفش طفش 10.26 4 89.74 35

رزؾذد ٔٛع ٚؽغُ اٌغٍطخ اٌزٝ رّٕؼ  37

ٌٍٛؽذح اإلداسيخ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

 .اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ٚفمب ٌزخظظٙب
 4 *66.62 98.29 115 طفش طفش 5.13 2 94.87 37

رزؾذد ٔٛع ٚؽغُ اٌغٍطخ اٌزٝ رّٕؼ  38

ٌٍّغئٛي ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

ثّؾبفظخ اٌششليخ ٚفمب ٌٍّٙبَ اٌّٛوً ئٌيٗ 

 .ئٔغبص٘ب

32 82.05 6 15.38 1 2.56 109 93.16 42.62* 8 

ٕ٘بن شخض ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ  39

ئرخبر اٌمشاساد فٝ ثّؾبفظخ اٌششليخ ٌٗ اٌؾك 

. ٚئػطبء االٚاِش ٚاٌزظشف
 5 *61.38 97.44 114 طفش طفش 7.69 3 92.30 36

يزُ رؾذيذ اٌغٍطخ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة  40

اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ فٝ ؽذٚد ٔطبق 

. اٌؼًّ اٌّفٛع
 مكرر6 *56.46 96.58 113 طفش طفش 10.26 4 89.74 35

يّزضً اٌّشؤٚعيٓ ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة  41

اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ٌٍمشاساد ٚفمب 

 .ٌٍغٍطخ اٌّفٛػخ ئٌٝ اٌّششفْٛ
 3 *72.16 73.50 116 طفش طفش 2.56 1 97.44 38

يزُ ِؾبعجخ األفشاد ثمطبع إٌبشئيٓ  42

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ػٓ أداء 

 .ٚاعجبرُٙ
 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
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المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(27)رقـ يتضح مف جدكؿ 
، كقد تراكحت 0.05 جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية تحديد السلطات كالمسئكلياتمحكر 
كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (78.00 ، 42.62)المحسكبة ما بيف  2قيمة كا

(109 ، 117. ) 
 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (27)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك

إلى حد )ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%100.00، % 82.05)تراكحت ما بيف 
 (ال)ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%15.38، % صفر)تراكحت ما بيف  (ما

%(. 2.56، % صفر)تراكحت ما بيف 
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (27)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 

 المحسكبة ما 2محكر تحديد السلطات كالمسئكليات لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كا
، حيث  0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (78.00 ، 42.62)بيف 

للعبارات ىى أنو لتل كحدة إدارية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة  (نعـ)جاءت االستجابة 
يتـ محاسبة األفراد بقطاع الناشئيف أللعاب القكى ، الشرقية مسئكلية إنجاز أنشطة فى نطاؽ تخصصيا

يمتثل المرؤكسيف بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية ، بمحافظة الشرقية عف أداء كاجباتيـ
تتحدد نكع كحجـ السلطة التى تمنح للكحدة اإلدارية ، للقرارات كفقا للسلطة المفكضة إلى المشرفكف 

ىناؾ شخص بقطاع الناشئيف أللعاب ، بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية كفقا لتخصصيا
لتل فرد بالكحدات ، القكى بمحافظة الشرقية لو الحق فى إتخاذ القرارات كا عطاء االكامر كالتصرؼ

اإلدارية بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية مسئكلية تنفيذ كاجبات تدخل فى نطاؽ 
يتـ تحديد السلطة بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية فى حدكد نطاؽ العمل ، إختصاصو
تتحدد نكع كحجـ السلطة التى تمنح للمسئكؿ بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية ، المفكض

 .كفقا للمياـ المككل إليو إنجازىا
المشركع "قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية كالمتمثل فى كتعزى الباحثة تلؾ النتائج إلى أف 

القكمى للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 
 بو مسئكليات ككاجبات محددة لتل فرد أك كحدة إدارية إلنجاز األعماؿ التى تدخل "للناشئيف بالمحافظة

فى نطاؽ إختصاصيـ، كتلؾ الكاجبات كاإلختصاصات تحدد نكع كحجـ المسئكلية، كما تحدد بدكرىا 
صدار األكامر  نكع كحجـ السلطة التى تمنح للمسئكؿ أك الكحدة المسئكلة إلتخاذ القرارات المناسبة كا 

 . لتنفيذ تلؾ األعماؿ كالكاجبات ةتحقيق المياـ المككلة إلييـ
 إلى أف السلطة (ـ2010) دمحم نجيب صبرى، عبدالفتاح عايشكتتفق تلؾ النتائج مع ما أشار 

عملية تنظيمية البد كأف تحمل فى طياتيا المسئكلية، فإذا كانت السلطة ىى فرض الطاعة، فإف 



 
 -51- 

المسئكلية ىى ترجمة ىذه الطاعة، كالسلطة يجب أف تتناسب مع المسئكلية، يجب أف تتكف المسئكلية 
 (167 : 26).محددة كعالقات السلطة كاضحة

كالتى تكصلت إلى  (10 )(ـ2010)شاوى صباح كيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسة 
 عموية يس إبراىيمكجكد تكازف نسبي بيف سلطات المناصب كمسؤكليات شاغلييا، كنتائج دراسة 

كالتى تكصلت إلى أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف التنظيـ اإلداري  (16 )(ـ2017)
الييكل كالتى تكصلت إلى أف  (33 )(ـ2018)وفاء مميك كنتائج دراسة  ،كممارسة السلطة اإلدارية

كىذا مف  ،التنظيمى المكجكد فى المؤسسة يعتمد على المركنة كيسيـ فى الرفع مف فعالية أداء العامليف
عمل مختلف الكظائف اإلدارية فى الرفع مف أداء ، كخالؿ التحديد الكاضح كالدقيق للسلطة كالمسئكلية

 .العامليف داخل المؤسسة، كىذا مف خالؿ سير تلؾ الكظائف بشكل جيد كمحكـ
واقع التنظيم اإلدارى لقطاع الناشئين أللعاب القوى بمحافظة ما  "التساؤؿكىذا يجيب عف 

 ."؟قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقيةبحديد السمطات والمسئوليات  تفى ضوء الشرقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تفويض السلطةأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -
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 (28)جدول 

 وترتيب العبارات إلستجابات 2التكرار والنسبة المئوية وقيمة كا
 39=ن        محور تفويض السمطة  أفراد عينة البحث لعبارات                

 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

يفٛع سئيظ اٌؼًّ ثمطبع إٌبشئيٓ  43

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ثؼغ 

 .ِغبػذيٗ فٝ ثؼغ عٍطبرٗ

22 56.41 8 20.51 9 23.08 91 77.78 9.38* 7 

يفٛع سئيظ اٌؼًّ اٌٛؽذاد اٌّؼبٚٔخ  44

ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

. ثّؾبفظخ اٌششليخ فٝ ثؼغ عٍطبرٗ

34 87.17 3 7.69 2 5.13 110 94.01 50.92* 4 

يزذخً سئيظ اٌؼًّ ثمطبع إٌبشئيٓ  45

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ فٝ 

ويفيٗ ئٔغبص األٔشطخ اٌزٝ رذخً فٝ 

. ٔطبق اٌغٍطخ اٌّفٛػخ

 مكرر7 *9.38 77.78 91 23.08 9 20.51 8 56.41 22

رٕغض اٌٛؽذاد اٌّؼبٚٔخ ػٍّٙب ثمطبع  46

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ فٝ ٔطبق اٌغٍطخ اٌّفٛػخ 

. دْٚ رمظيش

 1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

يٕغض األشخبص ٚاعجبرُٙ ثمطبع  47

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ فٝ ٔطبق اٌغٍطخ اٌّفٛػخ 

. ٚفمب ٌّغئٌٛيبرُٙ دْٚ رمظيش

29 74.35 3 7.69 7 17.95 100 85.47 30.15* 6 

يٕغك اٌّذيش أٚعٗ إٌشبؽ اٌّخزٍفخ  48

ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ 

ثّؾبفظخ اٌششليخ اٌزٝ رذخً فٝ ٔطبق 

. ِغئٌٛيبرٗ ٚعٍطبرٗ

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

 ثمطبع  أصِبديزُ رٛلغ ؽذٚس 49

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ ٚيزُ اٌؼًّ ػٍٝ ِٕغ 

. ظٙٛس٘ب

31 79.49 6 15.38 2 5.13 107 91.45 38.00* 5 

رإدٜ ٚظبئف وً عضء ِٓ أعضاء  50

لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

اٌششليخ ؽجمب ٌخطخ ِشعِٛخ رىفً 

ِغبّ٘خ وً ِٕٙب ثألظٝ ؽبلزٙب فٝ 

. رؾميك اٌٙذف اٌّشزشن

37 94.87 1 2.56 1 2.56 114 97.44 66.47* 3 

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث  2 أف قيمة كا(28)رقـ يتضح مف جدكؿ 

، كقد تراكحت 0.05لعبارات محكر تفكيض السلطة جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية 
كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (78.00 ، 9.38)المحسكبة ما بيف  2قيمة كا

(91 ، 117.) 
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 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (28)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك
إلى )، كاف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة  (% 100.00، % 56.41)تراكحت ما بيف 

( ال)، كاف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (%20.51، % صفر)تراكحت ما بيف  (حد ما
%(. 23.08، % صفر)تراكحت ما بيف 

أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (28)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 
 ، 9.38) المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كاتفكيض السلطة محكر 
، حيث جاءت االستجابة 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (78.00

للعبارات ىى أنو تنجز الكحدات المعاكنة عمليا بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية  (نعـ)
ينسق المدير أكجو النشاط المختلفة بقطاع الناشئيف أللعاب ، فى نطاؽ السلطة المفكضة دكف تقصير

تؤدى كظائف كل جزء مف أجزاء ، القكى بمحافظة الشرقية التى تدخل فى نطاؽ مسئكلياتو كسلطاتو
قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية طبقا لخطة مرسكمة تتفل مساىمة كل منيا بأقصى 

يفكض رئيس العمل الكحدات المعاكنة بقطاع الناشئيف أللعاب ، طاقتيا فى تحقيق اليدؼ المشترؾ
يتـ تكقع حدكث أزمات بقطاع الناشئيف أللعاب القكى ، القكى بمحافظة الشرقية فى بعض سلطاتو

يفكض رئيس العمل بقطاع الناشئيف أللعاب القكى ، بمحافظة الشرقية كيتـ العمل على منع ظيكرىا
يتدخل رئيس العمل بقطاع الناشئيف أللعاب ، بمحافظة الشرقية بعض مساعديو فى بعض سلطاتو

 .القكى بمحافظة الشرقية فى كيفيو إنجاز األنشطة التى تدخل فى نطاؽ السلطة المفكضة
المشركع "قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية كالمتمثل فى كتعزى الباحثة تلؾ النتائج إلى أف 

القكمى للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 
 بو تحديد للكاجبات التى يفكضيا الرئيس لمرؤكسيو المباشريف أك تعيينيا بشكل "للناشئيف بالمحافظة

كاضح كمتناسب مع إمكاناتيـ كقدراتيـ، كيتـ منح المرؤكس الذى تـ تحديد كاجباتو السلطة أك 
الصالحية التافية ألداء ىذه الكاجبات، كخلق إلتزاـ جديد لدى المرؤكسيف تجاه رئيسيـ بتأدية الكاجبات 

 . التى تـ تحديدىا
 إلى أف (ـ2013)ماجد عبدالميدى المساعدة وأخرون كتتفق تلؾ النتائج مع ما أشار 

تفكيض السلطة أمر أساسى فى الييكل التنظيمى ألف السلطة تتجمع كليا فى مركز المدير العاـ، بما 
ف كجد مثل ىذا الفرد فلف  أف أى فرد ال يستطيع أف يلـ إلماما تاما بالكظائف اإلدارية جميعيا، حتى كا 
يتكافر لديو الكقت التافى لمعالجتيا بكفاءة عالية، لذا فإف المدير العاـ يفكض الجزء األتبر مف سلطتو 
إلى مف يليو فى المستكى اإلدارى بالييكل التنظيمى كيحتفع بالجزء الباقى مف السلطة حتى يككف لو 

حق مراقبة تصرفات األفراد بشأف السلطة المفكضة إلييـ، كىكذا فإف تفكيض السلطة عامل أساسى فى 
تحديد عدد المستكيات اإلدارية فى المؤسسة، كيحدد المدير عادة طبيعة السلطة التى يفكضيا إلى 
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مرؤكسيو كمقدارىا، كمقدار ىذه السلطة ليس ثابتا، فيك متغير مف كقت ألخر كفق التغير فى حجـ 
 (148 : 20).األعماؿ التى يقكـ بيا المرؤكسكف 

كالتى تكصلت إلى  (10 )(ـ2010)شاوى صباح كيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو نتائج دراسة 
 عموية يس إبراىيمكجكد تكازف نسبي بيف سلطات المناصب كمسؤكليات شاغلييا، كنتائج دراسة 

كالتى تكصلت إلى أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف التنظيـ اإلداري  (16 )(ـ2017)
كالتى  (33 )(ـ2018)وفاء مميك كنتائج دراسة  ،كممارسة السلطة اإلدارية كتطكير العمل اإلداري 

الييكل التنظيمى المكجكد فى المؤسسة يعتمد على المركنة كيسيـ فى الرفع مف فعالية تكصلت إلى أف 
عمل مختلف الكظائف اإلدارية فى الرفع مف أداء العامليف داخل المؤسسة، كىذا مف  كأداء العامليف

  .خالؿ سير تلؾ الكظائف بشكل جيد كمحكـ
واقع التنظيم اإلدارى لقطاع الناشئين أللعاب القوى بمحافظة ما  "التساؤؿكىذا يجيب عف 

 ."؟قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقية تفويض السمطة بفى ضوء الشرقية
 .التنسيكأفراد عينة البحث لعبارات محور ستجابات إ نتائج  ومنالشةعرض -

 (29)عذٚي 

اٌزىشاس ٚإٌغجخ اٌّئٛيخ ٚليّخ وب
2

 ٚرشريت اٌؼجبساد إلعزغبثبد 

 39=                أفشاد ػيٕخ اٌجؾش ٌؼجبساد ِؾٛس اٌزٕغيك         ْ
 

 اٌؼجبساد َ
اٌٛصْ  ال ئٌٝ ؽذ ِب ٔؼُ

 إٌغجي

األّ٘يخ 

 إٌغجيخ

 2ليّخ وب

 اٌّؾغٛثخ
 اٌزشريت

 إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس إٌغجخ رىشاس

يزُ رٛؽيذ عٙٛد األفشاد ثمطبع إٌبشئيٓ  51

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ؽزٝ ال 

يىْٛ ٕ٘بن رذاخً أٚ رؼبسع فٝ 

. اإلخزظبطبد

 1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

يزُ اٌزٕغيك ثيٓ األفشاد فٝ ِغبي اٌؼًّ  52

ثمطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ 

. اٌششليخ ٌفبػٍيخ اإلداسح 
 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

يزؼبْٚ األفشاد ٚاٌٛؽذاد اإلداسيخ فٝ  53

ئٔغبص أٔشطخ لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة 

اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ٌزؾميك 

. األ٘ذاف

 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

لطبع  ئداسٜ ةيزُ رشريت ٚظبئف وً 54

إٌبشئيٓ ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ 

. يٓ األخشداسييٓٚرؾذيذ ػاللزٗ ثبإل
 6 *47.54 94.87 111 طفش طفش 15.38 6 84.62 33

لطبع إٌبشئيٓ ة ئداسٜيزُ رٕظيُ أداء وً  55

ألٌؼبة اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ٚفمب 

. ٌٛظبئفٗ
 5 *51.84 95.73 112 طفش طفش 12.82 5 87.17 34

ٕ٘بن رٕغيك ثيٓ لطبع إٌبشئيٓ ألٌؼبة  56

اٌمٜٛ ثّؾبفظخ اٌششليخ ٚثيٓ لطبع 

. إٌبشئيٓ ثبإلرؾبد اٌّظشٜ ألٌؼبة اٌمٜٛ
 مكرر1 *78.00 100 117 طفش طفش طفش طفش 100 39

 5.99 ( = 0.05 ، 2 ) عند 2قيمة كا
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المحسكبة إلستجابات أفراد عينة البحث لعبارات  2 أف قيمة كا(29)رقـ يتضح مف جدكؿ 
المحسكبة ما  2، كقد تراكحت قيمة كا0.05محكر التنسيق جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية 

 ( .117 ، 111)كقد تراكحت قيمة الكزف النسبى للعبارات ما بيف ، (78.00،  47.54)بيف 
 (نعـ) أف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة (29)رقـ يتضح مف نتائج الجدكؿ ك

إلى حد )ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%100.00، % 84.62)تراكحت ما بيف 
قد  (ال)ف النسبة المئكية لإلستجابة للعبارات باإلجابة أ، ك(%15.38، % صفر)تراكحت ما بيف  (ما

. (صفر) بلغت
أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فى جميع عبارات  (29)رقـ جدكؿ نتائج اؿيتضح مف 

 ، 47.54) المحسكبة ما بيف 2لصالح اإلستجابة األعلى حيث تراكحت قيمة كاالتنسيق محكر 
 ، حيث جاءت االستجابة 0.05جميعيا دالة إحصائيا عند مستكى معنكية ، كىى عبارات (78.00

يتـ تكحيد جيكد األفراد بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية حتى ال   للعبارات ىى أنو(نعـ)
يتـ التنسيق بيف األفراد فى مجاؿ العمل بقطاع ، يككف ىناؾ تداخل أك تعارض فى اإلختصاصات

يتعاكف األفراد كالكحدات اإلدارية فى إنجاز ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لفاعلية اإلدارة
ىناؾ تنسيق بيف قطاع ، أنشطة قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لتحقيق األىداؼ

يتـ ، الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية كبيف قطاع الناشئيف باإلتحاد المصرى أللعاب القكى 
يتـ ترتيب كظائف ، أللعاب القكى بمحافظة الشرقية كفقا لكظائفو تنظيـ أداء كل إدارى بقطاع الناشئيف

 .كل إدارى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية كتحديد عالقتو باإلدارييف األخريف
المشركع "قطاع الناشئيف بمحافظة الشرقية كالمتمثل فى كتعزى الباحثة تلؾ النتائج إلى أف 

القكمى للمكىبة كالبطل األكليمبى، كمنطقة ألعاب القكى بالمحافظة، كالييئات الرياضية التى بيا قطاع 
 بو عدة مستكيات رأسية ترتبط بالمستكيات المتدرجة للسلطة داخل الييكل "للناشئيف بالمحافظة

التنظيمى للقطاع، لذا فإف التنسيق الرأسى بيف اإلدارة العليا كباقى المستكيات كصكال إلى المستكى 
األدنى كىك ضركرى لتحقيق التجانس بيف األعماؿ المخصصة لتل مستكى إدارى داخل التنظيـ، كأف 

المستكيات المختلفة تعمل مع بعضيا لتحقيق األىداؼ، أما على المستكى األفقى الذى يتتكف مف 
الكحدات التنظيمية كالكظائف كالتخصصات المختلفة، فإف ضركرة التنسيق تتضح لتحقيق التجانس بيف 

 . الكحدات الكظيفية كاألقساـ تعمل بشكل متجانس كمتناغـ كمتكازف لتحقيق األىداؼ العامة
 إلى أف التنسيق تعبير (ـ2010) دمحم نجيب صبرى وأخرون كتتفق تلؾ النتائج مع ما أشار 

عف مبادىء التنظيـ فى جملتيا، بمعنى أنو يتضمف كافة المبادىء التنظيمية األخرى، كيعتبر التنسيق 
أحد المبادىء التى تحكـ البناء التنظيمى للمؤسسات لتحقيق الربط المنظـ بيف أجزاء التنظيـ ككضكح 

العالقات بيف التقسيمات التنظيمية كتفيـ كل جزء للدكر الذى يقكـ بو كالذى يقكـ بو األخركف، 
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كالتنسيق عملية مستمرة عند مرحلة إعداد الخطة، كعند تنفيذىا كتكجيو الجيكد نحك تحقيق 
 (139 : 25).األىداؼ

كالتى تكصلت إلى  (1 )(ـ2000)إبراىيم عمى الممحم نتائج دراسة كيتفق ذلؾ مع ما أظيرتو 
نتائج دراسة  كمف مبادىء إعادة التنظيـ اإلدارى تبسيط اإلجراءات اإلدارية، كتحديث أساليب العمل، 

كالتى تكصلت إلى كجكد تكازف نسبي بيف سلطات المناصب  (10 )(ـ2010 )شاوى صباح
الييكل كالتى تكصلت إلى أف  (33 )(ـ2018)وفاء مميك كنتائج دراسة ، كمسؤكليات شاغلييا

كىذا مف  ،التنظيمى المكجكد فى المؤسسة يعتمد على المركنة كيسيـ فى الرفع مف فعالية أداء العامليف
 .خالؿ التنظيـ الجيد لو كالتحديد الكاضح كالدقيق للسلطة كالمسئكلية

واقع التنظيم اإلدارى لقطاع الناشئين أللعاب القوى بمحافظة ما  "التساؤؿكىذا يجيب عف 
 ."؟قطـاع الناشـئين أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقية التنسيق بفى ضوء الشرقية

 اإلستراتيجى التخطيط تمييم عرض ومنالشة النتائج الخاصة بطبيعة العاللة بين محاور
 .الشرلية بمحافظة المـوى أللعـاب الناشئين لمطـاع اإلدارى التنظيم والع ومحاور

 (30)جدول 

 ومحاور واقع اإلستراتيجى التخطيط تقييم محـاور" بين اإلرتباط معـامالت

   39= ن          الشرقية بمحافظة القـوى  أللعـاب الناشئين لقطـاع "اإلدارى                  التنظيم
 اٌٙيىً  المحــاور

 اٌزٕظيّٝ

اٌزٛطيف 

 .اٌٛظيفٝ

 رمغيُ

 .اٌؼًّ 

 ٔطبق رؾذيذ

 .اإلششاف

 اٌغٍطبد رؾذيذ

. ٚاٌّغئٌٛيبد

 رفٛيغ

 .اٌغٍطخ
 اٌزٕغيك

 *0.386 *0.436 *0.428 *0.346 *0.399 *0.242 *0.488 .الرؤية

 *0.369 *0.346 *0.395 *0.468 *0.358 *0.398 *0.347 .ةالرسال

 *0.384 *0.376 *0.389 *0.365 *0.464 *0.387 *0.344 .األهداف

 *0.351 *0.396 *0.377 *0.465 *0.399 *0.342 *0.339 .البيئى التحليل

 *0.346 *0.379 *0.374 *0.357 *0.368 *0.385 *0.354 .الحاكمة القيم
 وتنفيذ تطبيق

 *0.378 *0.342 *0.363 *0.423 *0.382 *0.338 *0.534 .اإلستراتيجية

 ورقابة تقويم
 *0.372 *0.376 *0.397 *0.389 *0.378 *0.357 *0.375 .اإلستراتيجية

 مستوى الداللة                       *   0.325 = 0.05عند مستوى  (ر)قيمة 
 اإلستراتيجى التخطيط تقييـكجكد عالقات إرتباطية بيف محاكر ( 30رقـ )يتضح مف جدكؿ 

 :، كذلؾ كما يليالشرقية بمحافظة القػكى  أللعػاب الناشئيف لقطػاع" اإلدارى  التنظيـ كاقع كمحاكر
  الرؤية،  "اإلستراتيجى التخطيط تقييمكجكد عالقة إرتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف محاكر

الرسالة، األىداؼ، التحليل البيئى، القيـ الحاتمة، تطبيق كتنفيذ اإلستراتيجية، تقكيـ كرقابة 
الييكل التنظيمى، التكصيف الكظيفى، تقسيـ العمل،  "اإلدارى  التنظيمواقع محاكر  ك"اإلستراتيجية

 أللعـاب الناشئين لقطـاع" تحديد نطاؽ اإلشراؼ، تحديد السلطات كالمسئكليات،تفكيض السلطة،التنسيق
 .الشرقية بمحافظة القـوى 
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تكلدت لدييـ قناعة مفاداىا   ذلؾ إلى أف مسئكلى قطاع الناشئيف أللعاب القكى ةعزى الباحثتك
إمكانية تطبيق مفاىيـ عملية التخطيط اإلستراتيجى لمكاجية المنافسة كتحقيق النجاح، كمع الزيادة 
التبيرة فى حجـ نشاط القطاع كبالتالى التكسع فى حجـ العمل كالمنافسة فقد شيد مفيـك التخطيط 
اإلستراتيجى إقباال كبيرا عليو، فقد إستشعر القادة أىمية كجكد خطط بعيدة المدى تتجاكز الخطط 

السنكية كيجب اإلقتناع بأنيا مفيدة كميمة، كىذا لف يتـ إال مف خالؿ كجكد فلسفة راسخة لدى القيادات 
عداد إ فى بناء الميارات اإلدارية كتوىميأ، الذى تتمثل تقـك بإعتماد ىذا النكع مف التخطيط فى عمليا
داه لتطكير كتغيير مسار اإلدارة كبناء رؤية أستخدامو ؾإالسيناريكىات المتكقعة للتعامل مع األحداث ك

تفيـ  مع ستراتيجيات بديلة كتطبيقيا لحل المشكالتإالبد مف صياغة قطاع الناشئيف، فكاف كمستقبلية ؿ
كامل لدكر كل فرد فيو، مع تكفير المناخ المشجع للقياـ بالتخطيط اإلستراتيجى مثل تكافر مديريف ذكى 

خبرة بالتخطيط كنظـ المعلكمات كاإلتصاالت حتى تتكافر معلكمات متتاملة عف البيئة الداخلية 
ؤثر فى عملية تحديد التكجيات الرئيسية التى يتـ كضعيا لتحقيق ، حيث أنو يكالخارجية للقطاع

ف عملية التخطيط اإلستراتيجى مرت بعدة مراحل التى يعتمد كما أاألىداؼ المخططة لقطاع الناشئيف،
 لقطاعات الناشئيفكىى تحليل اإلستراتيجية الحالية لقطاع الناشئيف علييا التخطيط اإلستراتيجى 

قتصادية ، إ) كما تتضمنو مف نكاحى قطاعاتىدافيا، كدراسة البيئة الخارجية للأكالتعرؼ على مياميا ك
 قطاع، كدراسة البيئة الداخلية للقطاعكذلؾ لتحديد الفرص كالقيكد التى تكاجو اؿ (جتماعية ، تتنكلكجيةإ

 .للتعرؼ على المكارد كاإلمكانيات المتاحة كلتحديد نقاط القكة كالضعف
مفيـك التخطيط اإلستراتيجى يعتبر مف أىـ بأف  (ـ2004 )خالد المطوعكىذا يتفق مع ما ذكره 

ستعداد لمكاجية  نتشارا فى السنكات االخيرة، حيث أنو تحسب كا  المفاىيـ اإلدارية التى القت إستحسانا كا 
ما ىك متكقع، كنشاط حاشد مف أجل بلكغ األىداؼ المحددة بعناية، كما أنو يتضمف تييئة الظركؼ 

دارتو لصالح تلؾ األىداؼ خاصة إذا إقتنع مدراء المؤسسات أف التخطيط  المكاتية إلستيعاب التغيير كا 
مف األكلكيات الحتمية لدييـ، ككذلؾ كضع أىداؼ كاضحة يتـ تطكيع الظركؼ كالمعطيات لتسييل 

:  7). تحقيقيا، كمف ثـ تتكف النتائج ذات مردكد إيجابى نظرا لتكقعيا كتييئة اإلمكانيات للكصكؿ الييا
مف الميـ تحديد أدكار كل مف اإلدارة بأنو  (ـ1995 )عايدة سيد خطاب، ككذلؾ ما أشارت إليو (66

العليا كالمديريف فى عملية التخطيط اإلستراتيجى، كالغرض مف ذلؾ ىك تحقيق تدفق األىداؼ 
كاإلستراتيجيات العامة كالخطكط المرشدة بيف المستكيات األعلى كاألدنى كالعكس كتحقيق عملية 

األدكار الرئيسية فى عملية التخطيط  (ـ2001 )مصطفى أبو بكر، كقد حدد (79 : 14.)التنسيق
معرفة مصادر الحصكؿ على البيانات كالمعلكمات المطلكبة ، الجيات كاألطراؼ فى اإلستراتيجى 

المسئكلة عف تكفير البيانات كالمعلكمات كاإلجراءات التنفيذية كالبرنامج الزمنى للحصكؿ عليو ، 
كتجييز أساليب كأدكات تحليل كتفسير البيانات كالمعلكمات ككيفية اإلستفادة منيا فى إعداد الخطة 

( 54:  27). اإلستراتيجية كالمسئكليف عف تداكليا كحفظيا كمتابعة تحديثيا
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التنظيم اإلدارى لقطـاع الناشـئين  بالتخطيط اإلستراتيجىعالقة ما "كىذا يجيب عف التساؤؿ 
 " ..أللعـاب القـوى بمحـافظة الشرقية؟

 اإلستخالصات والتوصيات: خامس عشر 
 :اإلستخالصات : أوال 

 المـوى أللعابن ئيشالنا لمطاع اإلستراتيجى التخطيط تمييماإلستخالصات الخاصة ب 
 .الشرلية بمحافظة

ينافس ، كلدى قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية صكرة كاضحة لما يجرى حكلو -
يتـ تعزيز القدرة على اإلحساس بالمسئكلية تجاه ك ،على الصدارة بيف القطاعات األخرى 

يشارؾ العامليف بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة  كال الطمكحات المراد تحقيقيا،
 .الشرقية فى كضع األىداؼ كالطمكحات المطلكب تحقيقيا

يعرؼ ما يميزه عف غيره ك ،يعلف قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية عف أىدافو -
قطاع اؿيمكف تعديل سبب كجكد ا إلى حد ـك يعلف عف فلسفتو،ك ،مف القطاعات األخرى 

 .كنتيجة للتغيرات التى تحدث فى اإلطار المحيط لو

يتـ كضع أىداؼ إستراتيجية لقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية فى ضكء سبب  -
النتائج المطلكب تحقيقيا بالجيد الجماعى فى "يتـ تحديد األىداؼ اإلستراتيجية ، ككجكده

النتائج المطلكب تحقيقيا فى األجل "يتـ تحديد األىداؼ التشغيلية ك ،"األجل الطكيل
لقطاع مف خالؿ مدى قدرتو على تحقيق العديد ؿيتـ قياس األداء اإلستراتيجى ك ،"القصير

 .مف األىداؼ اإلستراتيجية

التى تؤثر فى أداء كالمعلكمات بغرض جمع التثير مف الحقائق  (نشاط)يتـ إجراء عملية  -
قطاع تتضمف اؿالمعلكمات الداخلية عف ك ،قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية

قطاع تتضمف الفرص الخارجية التى يمكف اؿالمعلكمات الخارجية ب، كمكاطف القكة كالضعف
 .للقطاع إستغالليا لتحقيق أىدافو

يتـ تحديد القيـ المشتركة التى يجب على إدارة قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة  -
يتـ تنمية الثقافة ك ،تساعد فى تحديد أكلكياتيـ فى العملكالتى  ،الشرقية اإللتزاـ بيا

يتـ تعييف ك ،بناءا على القيـ مف خالؿ المشاركة كتمكيف العامليفبالقطاع المؤسسية 
 .قطاع الذيف تتكافق سلككياتيـ مع قيـ المؤسسةاؿالعامليف ب

يتـ ، كيتـ ترجمة أىداؼ قطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية إلى برامج تنفيذية -
يتـ إعداد المكازنات ، كمناسب لتطبيق البرامج التنفيذيةبشكل قطاع اؿبناء الييكل التنظيمى ب

يتـ تحديد األىداؼ المرحلية كتخصيص المياـ كاألنشطة التى ، ككتخصيص المكارد المتاحة
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يكجد نظاـ فعاؿ ، كيتـ تحديد الجداكؿ الزمنية للتنفيذ، كتحقق تلؾ األىداؼ لألفراد
 .قطاعاؿللمعلكمات كاإلتصاالت اإلدارية ب

يتـ كضع معايير لتقييـ اإلستراتيجية المطبقة بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة  -
يتـ تصحيح ، كقطاعاؿيتـ قياس األداء الفعلى كفقا لمعايير األىداؼ المخططة ب، كالشرقية

تخاذ اإلجراءات التصحيحية ب يتـ كضع خطة تحسيف كفقا و ،قطاعاؿاإلنحرافات فى األداء كا 
 .لتقييـ اإلستراتيجية المطبقة بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية

 والع التنظيم اإلدارى لمطاع الناشئين أللعاب المـوى بمحافظة اإلستخالصات الخاصة ب
 .الشرلية

يكضح نطاؽ ة ىناؾ ىيكل تنظيمى كاضح بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقي -
قطاع لقياس مدى قدرتو على الثبات فى مكاجية اؿيتـ تقكيـ الييكل التنظيمى بك ،اإلشراؼ
 .يمكف التعديل فى الييكل التنظيمى لمكاجية أثار المتغيرات المستقبليةك ،التحديات

ىناؾ كصف كظيفى لتل منصب بالييكل التنظيمى لقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة  -
يحدد السلطات ، كيساعد كل مسئكؿ أف يككف ملما بحدكد سلطاتو فى إتخاذ القرارة الشرقي

يتضمف التكصيف الكظيفى العالقات بيف الركؤساء ، كالممنكحة لتل منصب إدارى 
 .قطاعاؿيسيـ التكصيف الكظيفى فى تحقيق التنسيق بيف مختلف العامليف ب، ككالمرؤكسيف

يتـ تقسيـ العمل على اإلدارييف بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية لتحقيق  -
 .قطاعاؿكظائف ككفقا لطبيعة العمل ككفقا ألكلكية العمل كالتنسيق كالتتامل بينيـ 

يتحدد نطاؽ اإلشراؼ بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية بنكع كطبيعة العمل  -
 .قطاع بحجـ العملاؿيرتبط نطاؽ اإلشراؼ ب، كعلى الكقت المحدد لإلشراؼك

يتـ تحديد السلطة بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية فى حدكد نطاؽ العمل  -
 .كفقا للمياـ المككل إليو إنجازىا تحدد نكع كحجـ السلطة التى تمنح للمسئكؿ، كي المفكض

يفكض رئيس العمل بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية بعض مساعديو فى  -
، يتدخل فى كيفيو إنجاز األنشطة التى تدخل فى نطاؽ السلطة المفكضة، كبعض سلطاتو

قطاع فى نطاؽ السلطة المفكضة كفقا لمسئكلياتيـ دكف اؿينجز األشخاص كاجباتيـ بك
 .تقصير

يتـ تكحيد جيكد األفراد بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية حتى ال يككف ىناؾ  -
قطاع لفاعلية اؿ فى مجاؿ العمل بىـيتـ التنسيق بيف، كتداخل أك تعارض فى اإلختصاصات
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يتـ ترتيب كظائف كل إدارى بقطاع الناشئيف أللعاب القكى بمحافظة الشرقية ك ،اإلدارة
 .كتحديد عالقتو باإلدارييف األخريف

 اإلستراتيجى ومحاور التخطيط تمييم اإلستخالصات الخاصة بطبيعة العاللة بين محاور* 
 .الشرلية بمحافظة المـوى أللعـاب الناشئين اإلدارى لمطـاع التنظيم والع
الرؤية،  "اإلستراتيجى التخطيط تقييمكجكد عالقة إرتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف محاكر - 

الرسالة، األىداؼ، التحليل البيئى، القيـ الحاتمة، تطبيق كتنفيذ اإلستراتيجية، تقكيـ كرقابة 
الييكل التنظيمى، التكصيف الكظيفى، تقسيـ  "اإلدارى  التنظيمواقع محاكر  ك"اإلستراتيجية

 لقطـاع" العمل، تحديد نطاؽ اإلشراؼ، تحديد السلطات كالمسئكليات،تفكيض السلطة،التنسيق
 .الشرقية بمحافظة القـوى  أللعـاب الناشئين

  :التوصيات : سادس عشر 

فى ضكء أىداؼ البحث كتساؤالتو كالعينة التى أجريت علييا الدراسة ، كمف خالؿ 
 :مناقشة النتائج تكصى الباحثة باألتى 

تشجيع الييئات الرياضية على ممارسة التخطيط اإلستراتيجى بمفيكمو المعاصر نظرا * 
 .إلرتباطو الكثيق بنجاح كتطكير تلؾ الييئات 

ستخداـ عملية إعادة النظر باألساليب كالنظـ كالمبادىء اإلدارية التقليدية ، كالبدء بإضركرة * 
قلـ مع بيئتو أعلى التقطاع الناشئيف دارى حديث يساعد إسلكب أالتخطيط اإلستراتيجى ؾ

الداخلية كالخارجية خاصة فى ظل الظركؼ كالمستجدات التى يشيدىا ىذا القطاع كالتى 
. فضل أتفرض عليو القدرة على المكاتبة كالتجديد كتقديـ الخدمة بشكل 

فراد عينة الدراسة فى أاإلستفادة مف التكجيات اإليجابية نحك مزايا التخطيط اإلستراتيجى لدى * 
بكل الطرؽ الممكنة قطاع الناشئيف دخاؿ المفيـك العلمى للتخطيط اإلستراتيجى بإحداث تقبل كإ

.  ستخداموإجل زيادة أمف 
زيادة اإلىتماـ بمكضكع التخطيط اإلستراتيجى كالمحاكلة إلزالة الغمكض حكؿ معرفة المفيـك * 

العلمى المتتامل لو مف خالؿ تكفير التكادر اإلدارية الكاعية كالمدربة للقياـ بيذه العملية كفق 
منيج علمى صحيح لتصبح على مستكى يؤىليا للقياـ بعملية التخطيط اإلستراتيجى على 

. ستراتيجيا نحك المستفيديف كنحك التتنكلكجيا فى تطكير الخدمات إف تتكجو أكمل كجو ، كأ
 .لائمة المراجع : سابع عشر 

  .المراجع العربية : أوال 

عادة التنظيم اإلدارى فى الجياز الحكومىإبراىيـ على الملحـ  -1 : التنظيم وا 
دراسة تحميمية لتجربة "األسس والمبادىء واألىداف 
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، المجلة العربية لإلدارة، المجلد المممكة العربية السعودية
 .ـ2000، األردف، 1، العدد 20

أبك العالء أحمد عبد - 2
الفتاح ، أحمد سليماف 

ركبى 

 ، عالـ التتاب ، انتقاء الموىوبين فى المجال الرياضى: 
 .ـ2006القاىرة ، 

أحمد جالؿ أبك حسنة - 3
 

ميارات التخطيط اإلستراتيجى لدى قيادات كميات : 
التربية فى الجامعات الفمسطينية وعالقتيا بتحسين 

، رسالة ماجستير،كلية التربية، االداء المؤسسى ليا
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