
 

 و التكنولوجية المجلة العلمية لعلوم
 البدنية و الرياضية اتطاللنش                 

        ISSN : 1112-4032  
        eISSN 2543-3776  

 

 ، (2019مكرر ) 2/ العـــدد:  16 المجلد
 191 -172 ص

 

172 
 

عضاء مجالس لكفاءة المعرفية للقدرات اإلدارية لدى أبناء اختبار معرفي لقياس وتقويم ا
 األردنية ياضيةاالتحادات الر 

Creating a Cognitive test to measure and Evaluate the Administrative of 
Officials at Jordan Sport Federations 

 3عياد مصطفى ،  2وربراهيمي قد ، 1أسماء محمود نصر إسماعيل
 asomalramini@gmail.comالبة دكتوراه ، الجامعة األردنية، ط1
                                             mimoune2008@hotmail.comمعهد التربية البدنية والرياضية، جامعة ورقلة،  2

  phaayad37@gmail.commustaورقلة،  جامعة معهد التربية البدنية والرياضية، 3            
 

 :معلومات عن البحث
 2019/08/14تاريخ االستالم:
 2019/11/13 تاريخ القبول:
 2019/12/05 تاريخ النشر:

 الكلمات المفتاحية:
 -القدرات اإلدارية -التقويم-القياس

 االتحادات الرياضية

 ملخص: 
بنددددات ارتمددددار يارلددددي لقيدددداس وتقلدددديم  دار  اليسدددد ولل  لددددي  هدددددلت  لدددد 

تحدادات الرياضددية انردنيدة ل والتاددرد جةد  دركددة ايدتال  اليددو  ل  اال
الاايةل  لي االتحادات الرياضية انردنية ي  ك ات  اليارلدة لدي يكدال 
التربية البدنية ل ودراسة االرتاللدات بلنميدا اجتيدادا جةد  اليتتلدرات يد  
 نددوا االتحدداد ل والربددر  ل اليدد هالت الاةييددةن تاونددت جلنددة الدراسددة يدد 

ل وتدم ( جضوا ي  يكيوا أجضدات االتحدادات الرياضدية انردنيدة 137)
ل أ مدددرت مج الوصددد يواسدددتردم الماحددد  اليددنارتيددارهم ميريقدددة يتايددد  

نتددا ج الدراسددة أنددل تددم التوصددا  لدد  ارتمددار يارلددي لقيدداس وتقلدديم القدددر  
 .اإلدارية لةايال لي االتحادات الرياضية انردنية

 قدوربراهييي ح  اليرسا:االم
mimoune2008@hotmail.com 

Keywords: 
Key: Measurement 
Key : two Calendar 
Key Three : Administrative 
capacity 
Key four : Sports federations 

 
 

 

 Abstract  
This study aims to create a Cognitive test to measure 
and evaluate the Administrative of Officials at Jordan 
Sport Federations, and get to know the degree of 
owning the officials working in Jordanian sporting 
federations the efficiency of knowledge in the field of 
physical education, and examining the differences 
between them depending on the variables of type of 
Federation, experience, educational qualification. The 
study sample consisted of (137) members out of the 
total members of the Jordanian sporting federations , 
who were selected on adeliberate way .The researcher 
used the descriptive approach, , Results of the study 
showed that building a cognitive test for measuring 
and evaluating the administrative capacity of the 
workers in the Jordanian sporting federations was 
reached.  
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                                                                                                                  مقدمة:
كيييا يال  أو أليا أويمني ليست نشايا ييكانيكيا   نسانيجمار  ج   نشاط  اإلدار 
ل و مالتالي اإلداريةتقوم جة  توكيل كمد مشري كياجي لي حدود الين ية  لاإلدار 
رالل  أنشيةل و يا يقوم مل ي  اإلنسانيجة  الانصر  أساسيةتاتيد مص ة  لإنما

لتوقف جة  ك ات  هذا الانصرل ويا لبذلل ي   اإلدار و نكاح  اإلداريةيراحا الايةية 
                                                                                      (2011كمد ن)جبدهل

ليتاماة االيمارات اليرتمية مالترييط والتن يم والتوكيل و  أنماالرياضية  دار اإل وتارد
بدنية  أنشية أووالقياد  والتقليم دارا هل ة تقدم ردية رياضية  واليلزانيات

ل  يتيلز لل جالقة يماشر  ميا م كوانب  اإلدار كيا تاتبر ل (2001ترويحيةن)بدويل
د  و الينش انهدادةة لاالة و ناكحة لتحقلق لي ن س الوقت هي وسل اإلنسا لحيا  
يحا  اإلنسا ج  حيا   اإلدار   غابت لإل اإلنسا يكال ي  يكاالت حيا   ني

                                                                                                                                                                            يكال مال شا ن أيالرتكال ييا لمدد ايحةما الاشوا ية و 
كيا لكب  جيات التقويم المادد واليوضوجي واليستير دوره ال اال لي جيةية تالل  
وترقية اليدلري  واليو  ل  واجتياد نتا ج التقويم والقياس كأساس لي اتراذ القرارات 

القياس والتقويم والتي تكاةل   ل ي نما يا ج  الن ر  التقةلدية السةيية والترة اإلدارية
حل  يسي  أي  اإلداري يكرد جيةية هايشية ين صةة ج  جيةية التنيية واإلصالح 

لشا   ل  أدىهو الذي  انيرشرص يدلر دو  قياس نتا ج جيةل السابق هذا 
ن اإلدارات
                               ن                                  (2009)تيشوريل

الوسا ا الاةيية التي تساجد لي تيوير   حدىوياتبر بنات االرتمارات اليارلية     
لي أي  اإلدار جيةية  أ اليوارد المشرية واليالية حل    دار و حس   اإلداريةالايةية 

و  انلرادي سسة ليست مالايةية السمةة كيا ياتقد اغةب الناس لالتاايا اللويي يع 
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لايات ويكال تمم وربط اوتوكلممم وتنيية قدراتمم وحثمم جة  الايا و   دارتممحس  
نمكة ويارولة يسمقا ليست جيةية سمةة با لتيةب قدرات توالقية يذل  كةل ببرايج ي

                                                                                                                          واكتياجية ويمارات اتصال يرتة ة ال تتولر مسمولة لي أي شرص ن   دارية
الاةيي  مانسةوبالتيور الذي يرق التربية الرياضية ي ررا كاةنا نستال      

 اإلدار التن يم اليبريج و   ل تةكا  أ لكا  لزايا جةلما ل وحا يشااةما أيورهالياالكة 
الرياضية تقود التقدم و تايا  ل لاإلدار اليرتة ة أنشيتماوجةم لتن يم  الكلد  ك  

ال اجةة  اإلدار كاهد  جة  تنشيط حوالز التتللر وتنيية جوايةل وتحري  يتيةماتل وهي 
وتن يم التربية البدنية   دار لة أ  يسألي زياد  االنكاز الرياضي وتيويره كيا ونوجا و 

ت ثر جة  جيةيات صنع التيور  أ يسا ا التي ييك  وال أهمي    والرياضية واحد
                                                                 (2000 براهيمل) الرياضية انلاابوتحقلق النتا ج واالنكازات لي كالة 

                                                                                  التساؤل الرئيسي التالي:
الاايةل  لي االتحادات الرياضية الا ات  اليارلية لي يكال  اإلداريل ها ييتة  

                                                            ؟ دارتماالرياضية التي يقويو  جة   انلاابالرياضية لتساهم لي تيوير  اإلدار 
                                                                                                                     : الدراسة تساؤالت

لةاايةل  لي االتحادات الرياضية  اإلداريةهو االرتمار اليارلي لقياس القدرات  يا -
                                                                                                                                     انردنية؟

لةا ات   انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية  اإلداريل يا دركة ايتال   -
                                                                                                        الرياضية؟  اإلدار اليارلية لي يكال 

الاايةل  لي االتحادات الرياضية  اإلداريل ها هنا  لروق لي دركة ايتال   -
                                                                  لةا ات  اليارلية ولقا ليكاالت الدراسة تازى ليتتلر نوا االتحاد ؟ انردنية

الاايةل  لي االتحادات الرياضية  اإلداريل وق لي دركة ايتال  ها هنا  لر  -
                                                           لةا ات  اليارلية ولقا ليكاالت الدراسة تازى ليتتلر ليتتلر الربر  ؟ انردنية
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رياضية الاايةل  لي االتحادات ال اإلداريل ها هنا  لروق لي دركة ايتال   -
                                                         لقا ليكاالت الدراسة تازى ليتتلر الي ها الاةيي؟لةا ات  اليارلية و  انردنية

 :                                                                              الطريقة واألدوات
الينمج الوص ي  مأسةومل اليسحيل ن رًا ليال يتل ليبياة نا استردي: منهج الدراسة

شيةت حل   انردنيةماالتحادات  اإلداريل  شيا اليكتيع جة : مجتمع وعينة الدراسة
  نوتم ارتيارهم ماليريقة الايدية ل(جضوا264) أصاي   ( جضوا137)  الالنة

                              اتات التالية:تيت جيةية بنات أدا  هذه الدراسة ولقًا لإلكر  : أداة الدراسة
 التخطيط لالختبار:

وهو بنات ارتمار يارلي لقياس و تقويم القدرات : تحدلد الترض ي  االرتمار -
              ن                                                                             انردنيةلةاايةل  ماالتحادات الرياضية  اإلدارية

االرتمارات مااليالا جة  اليراكع الاةيية التي تناولت يوضوجات يرتمية  -
 (2012ل)اليصريل (2001)بدويل (1999)الاالقل الرياضية: اإلدار و  اليارلية

ليرتمية ميوضوا الدراسة او  اليشابمة انمحا االيالا جة  الدراسات السامقة و  -
  (2013(ل )قشحةل2003)الرالديل (ل2009وي  هذه الدراسات : )رةفل

                                                                                                        (التوكيللالرقامةو  اإلشراد: )الترييطل التن يملمحل  اشتيةت جة  يكاالتالتحدلد  -
لي تقسييات و تسييات  ا ممأر جرضما جة  يكيوجة ي  الربرات بمدد استيالا  -

  آرا مماستيالا   ل   ضالة أهدالماتحقلق و  سة ويدى صدقمايكاالت الدرا
                                                                                : لألداةالمعامالت العلمية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 :األداةصدق  -
لألس ةة قيم الصاومة  أ لتبل  والصاومة والتيللز  سمولةماستاراض قيم ياايالت ال

 أو( %30قا ي  )أقد كانت ل (70ل68ل65ل49ل45ل27ل26ل22ل13ل10ل9ل7)
م تحقيقما القيم دي  االرتمار لا انس ةةولذل  تم استمااد هذه ل (%70ي  ) أاثر
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 Eble( يمقا ل %70-%30اليقبولة لياايالت الصاومة والتي تنحصر بل  )
التي لبةغ ياايا  انس ةةمالنسمة لقيم ياايالت التيللز للتم قبول  أيا(ل 1979)

                  (ن1979) Ebleولقا ل انس ةة  إ( وجةيل ل1  ل  3ن0تيللزها )
ل52ل49ل47ل46ل45ل42ل39ل38ل28ل26ل23ل20ل17ل15ل13ل11ل9ل8ل7ل6ل5

قيم تيللز  تم استماادها لادم تحقيقمال (76ل75ل70ل68ل66ل63ل59ل 1ل58ل54
 يقبولة 
    الدراسة: أداةثبات 

لقياس و تقويم القدرات اإلدارية لةاايةل  اليارلي  ثمات االرتمار :(1جدول رقم )ال
 21مأسةوب كودر ورتشاردسو  ماالتحادات الرياضية انردنية 

 النسمة الي وية  قيية الثمات االنحراد الياياري  اليتوسط جدد لقرات االرتمار الالنة
137 44 24.11 8.75 0.88 54.8% 

 أ االرتمار تتيتع بدركة ثمات جالية حل   أس ةة أ ( 88ن0تبل  قيية الثمات المالتة )
                                                                                    الدراسةن نغراضهذه القيية تاتبر يرت اة وت ي 

                                                                                                                          :المعالجة اإلحصائية
أس ةة   حساب ياايا السمولة وياايا الصاومة وياايا التيللز لاا س ال ي -

                                                                                        انولن                 جة  التسا ل  اإلكامةاالرتمار اليارلي بمدد 
                                                                ن 21ساب ثمات أدا  الدراسة ي  رالل ياادلة كودر ورتشاردسو  ح -
                                 رية والنسب الي وية ن حساب اليتوسيات الحسابية واالنحرالات اليايا -
                            لتحدلد ال روق لي استكامات جلنة الدراسة  انحاديارتمار تحةلا البيانات  -
 لتحدلد ال روقات بل  اليتوسياتنلةتحةلا المادي   Scheffe' Testارتمار شي يل  -

       عرض نتائج التساؤل األول :
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 مار مصورتل النما ية لاا يكال جدد انس ةة التي احتواها االرت :(2)رقم الجدول 
 ا يةالتي اجتيدت لاا يكال ولقا لالرتمار مصورتل النمانس ةة  أرقام جدد االس ةة اليكاالت
 28ل 21ل 18ل 16ل 11ل 10ل 9ل 6ل 3 9 الترييط
 39ل 38ل 35ل 32ل 26ل 23ل 19ل 15ل 8ل 4 10 التن يم
 44ل 43ل 40ل 37ل 36ل 31ل 30ل 29ل 27ل 25ل 24ل 17ل 1 13 و التوكيل اإلشراد
 42ل 41ل 34ل 33ل 22ل 20ل 14ل 13ل 12ل 7ل 5ل 2 12 الرقامة

                                                                                                                عرض نتائج التساؤل الثاني: 

 يكاالت الدراسةلي  النةالاليتوسيات واالنحرالات إلكامات  :(3)رقم  جدولال
 الاايةل  لي االتحادات الرياضية اإلداريل لدركة ايتال   قيم اليتوسيات لبل  أ 
( ٪55وبةتت النسمة الي وية لالرتمار ككا ) للةا ات  اليارلية لي كا يكال  انردنية

                                                       وهي قيية تابر ج  ك ات  يارلية ضاي ة
    عرض نتائج التساؤل الثالث:

 
 
 
 

 الترتلب دركة االيتال  النسمة  االنحراد  اليتوسط  ال قرات اليكال
 1 ضاي ة %57 16ن2 13ن5 9 الترييط
 3 ضاي ة %53 28ن2 35ن5 10 التن يم

 2 ضاي ة %56 13ن3 28ن7 13 االشراد والتوكيل
 4 ضاي ة %50 50ن2 11ن6 12 الرقامة

  ضاي ة %55 75ن8 11ن24 44 الدركة الاةية لالرتمار
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 إلتحادا نواا لولق يكال الترييط والتن يمال روق لي  (:4جدول رقم )ال  

 التن يميكال الترييط و يكال وكود لروق ذات داللة  حصا ية لي   ل تشلر نتا ج 
لة واليرالقة لقيية نوا االتحاد وذل  ماالستناد  ل  قيم يستوى الدالتماا ل اإلداريل لدى 
( ييا يشلر  ل  وكود ارتالد لي الا ات  05ن0( حل  كانت القيم أقا ي  ))د

  يةانردنالاايةل  لي االتحادات الرياضية  لإلداريل اليارلية تماا ليتتلر نوا االتحاد 
 إلتحادا نواولقا ل يكال اإلشراد والتوكيل والرقامةال روق لي  (:5جدول رقم )ال

يكال اإلشراد والتوكيل ويكال وكود لروق ذات داللة  حصا ية لي   ل تشلر نتا ج 
لة واليرالقة نوا االتحاد وذل  ماالستناد  ل  قيم يستوى الدالتماا ل اإلداريل لدى  الرقامة

 الداللة ف   المربعات التباين االنحراف  المتوسط  نوع االتحاد المجال

 التخطيط

بين  1.92 5.83 اولمبي

 المجموعات
180.28 

17.47 0.00 

 1.03 6.64 غير اولمبي

معترف به 

 اولمبيا
4.42 2.12 

داخل 

 المجوعات
457.34 

 1.69 3.23 نوعي
 637.63 الكلي

 2.16 5.13 ليالك

 التنظيم

بين  2.16 6.04 اولمبي

 المجموعات
106.01 

7.81 0.00 

 1.41 4 غير اولمبي

معترف به 

 اولمبيا
5.36 1.8 

داخل 

 المجموعات
601.17 

 2.39 4.06 نوعي
 707.18 الكلي

 2.28 5.35 الكلي

 الداللة ف   المربعات التباين االنحراف  المتوسط  نوع االتحاد المجال

اإلشراف 

 و التوجيه

بين  3.12 7.96 اولمبي

 المجموعات
123.78 

4.51 0.00 

 1.1 7.27 غير اولمبي

معترف به 

 ااولمبي
7.26 2.90 

داخل 

 المجموعات
1216.11 

 3.28 5.57 نوعي
 1339.89 الكلي

 3.14 7.28 الكلي

 الرقابة

بين  2.28 6.59 اولمبي

 المجموعات
71.17 

4.04 0.00 

 1.47 6.82 غير اولمبي

معترف به 

 اولمبيا
5.68 2.31 

داخل 

 المجموعات
780.96 

 3.03 4.9 نوعي
 852.13 الكلي

 2.5 6.12 الكلي
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( ييا يشلر  ل  وكود ارتالد لي 05ن0( حل  كانت القيم أقا ي  )لقيية )د
                                                                                                                                                                                                          انردنيةاالتحادات الرياضية م لإلداريل  ات  اليارلية تماا ليتتلر نوا االتحاد الا

                                                                                            عرض نتائج التساؤل الرابع:
 ولقا ليتتلر الربر  يكال الترييط والتن يمال روق لي  (:6جدول رقم )ال

 يكال الترييط ويكال التن يموكود لروق ذات داللة  حصا ية لي   ل تشلر نتا ج 
( دلة واليرالقة لقيية )وذل  ماالستناد  ل  قيم يستوى الدال لةربر تماا  اإلداريل لدى 

( ييا يشلر  ل  وكود ارتالد لي الا ات  اليارلية 05ن0حل  كانت القيم أقا ي  )
                                                                                                                                                                                                          انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية  لإلداريل  ليتتلر الربر تماا 

 يتتلر الربر ولقا ل يكال اإلشراد والتوكيل والرقامةال روق لي  (:7جدول رقم )ال

 الداللة ف ربعاتالم التباين االنحراف  المتوسط  سنوات الخبرة المجال

 التخطيط

 2.39 5.97 سنوات 5اقل 
بين 

 المجموعات
1.31 

0.14 0.87 

 2.21 5.058 سنوات 5-10

أكثر من 

 سنوات10
5.3 1.7 

داخل 

 المجوعات
636.32 

 637.64 الكلي 2.17 5.13 الكلي

 التنظيم

بين  2.53 4.92 سنوات 5اقل 

 المجموعات
15.3 

1.48 0.23 

 2.23 5.62 اتسنو 5-10

أكثر من 

 سنوات10
5.61 1.85 

داخل 

 المجموعات
691.88 

 707.18 الكلي 2.28 5.35 الكلي

 الداللة ف المربعات التباين االنحراف  المتوسط  سنوات الخبرة المجال

اإلشراف و 
 التوجيه

 3.34 6.81 سنوات 5اقل 
 23.6 بين المجموعات

1.17 0.31 

 2.99 7.4 سنوات 5-10

 10أكثر من 
 سنوات

7.84 3.03 
داخل 

 المجموعات
1316.84 

 1339.9 الكلي 3.14 7.28 الكلي

 الرقابة

 2.48 5.79 سنوات 5اقل 
 9.35 بين المجموعات

0.74 0.48 

 2.57 6.27 سنوات 5-10
 10 منأكثر 

 سنوات
داخل  2.46 6.39

 المجموعات
842.78 

 852.13 الكلي 2.5 6.12 الكلي
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ويكال  يكال اإلشراد والتوكيلوكود لروق ذات داللة  حصا ية لي   ل تشلر نتا ج 
لة واليرالقة لقيية وذل  ماالستناد  ل  قيم يستوى الدال لةربر تماا  اإلداريل لدى الرقامة 
( ييا يشلر  ل  وكود ارتالد لي الا ات  05ن0أقا ي  ) ( حل  كانت القيم)د

                                                                                                                                                                                                          انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية  لإلداريل  ليتتلر الربر اليارلية تماا 
:                                                                                       عرض نتائج التساؤل الخامس

 ةي ها الاةييلولقا  يكال الترييط والتن يمال روق لي  (:8جدول رقم )ال

 يكال الترييط ويكال التن يموكود لروق ذات داللة  حصا ية لي   ل نتا ج التشلر 
لة واليرالقة وذل  ماالستناد  ل  قيم يستوى الدال لاةييلةي ها اتماا  اإلداريل لدى 

( ييا يشلر  ل  وكود ارتالد لي 05ن0( حل  كانت القيم أقا ي  )لقيية )د
    انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية  لإلداريل  ليتتلر الربر الا ات  اليارلية تماا 

 
 
 

 الداللة ف المربعات التباين االنحراف  المتوسط المؤهل  جالالم

 التخطيط

بين  2.2 5.09 بكالوريوس

 المجموعات
19.5 

1.37 0.26 

 2.19 4.6 ماجستير

 1.9 6.07 دكتوراه
داخل 

 المجوعات
618.58 

 1.52 5.33 غير ذلك
 637 الكلي

 2.17 5.13 الكلي

 التنظيم

بين  2.3 5.22 بكالوريوس

 المجموعات
6.59 

0.42 0.74 

 2.31 5.75 ماجستير

 2.29 5.53 دكتوراه
داخل 

 المجموعات
700.59 

 2 6 غير ذلك
 707.18 الكلي

 2.28 5.35 الكلي
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                                                                                                             ن لةي ها الاةييولقا  يكال اإلشراد والتوكيل والرقامةال روق لي  (:9جدول رقم )ال

يكال اإلشراد والتوكيل ويكال وكود لروق ذات داللة  حصا ية لي   ل تشلر نتا ج 
لة وذل  ماالستناد  ل  قيم يستوى الدال لةي ها الاةييتماا  اإلداريل لدى الرقامة 

( ييا يشلر  ل  وكود ارتالد 05ن0( حل  كانت القيم أقا ي  )واليرالقة لقيية )د
                                                                                                                                                                                                         انردنيةاالتحادات الرياضية  لإلداريل  تلر الربر ليتلي الا ات  اليارلية تماا 

                                                                                                               النتائج:مناقشة 
:" يا هو االرتمار اليارلي اليناسب لقياس القدرات  مناقشة نتائج التساؤل األول

                                                                                          لةاايةل  لي االتحادات الرياضية انردنية ؟"ن اإلدارية
يحتا يوضوا قياس الا ات  اليارلية يكانة يتيلز  ي  قبا الماحثل  لي اليكال 

دراستمم  أغراضبنات يقاليس راصة تتناسب يع   ل الرياضي و لكأ الادلد ينمم 
بنات ارتمار يارلي لقياس و تقويم القدرات   ل  ويكتيااتممل و لقد سات هذه الدراسة

النتا ج نكاح هذه  أ مرتل و لقد انردنيةلةاايةل  لي االتحادات الرياضية  اإلدارية
و تاو  االرتمار ي   اإلداريةالدراسة لي بنات هذا االرتمار اليارلي  لقياس القدرات 

 الداللة ف المربعات التباين االنحراف  المتوسط العلمي المجال

اإلشراف 

 و التوجيه

بين  3.07 7.09 بكالوريوس

 المجموعات
46.12 

1.58 0.20 

 3.62 7 ماجستير

 2.91 8.93 دكتوراه
داخل 

 المجموعات
1293.78 

 1.15 7.33 غير ذلك
 1339.9 الكلي

 3.14 7.28 الكلي

 الرقابة

بين  2.53 5.9 بكالوريوس

 المجموعات
16.47 

0.87 0.46 

 2.57 6.75 ماجستير

 2.1 6.47 دكتوراه
داخل 

 المجموعات
835.67 

 3 7 غير ذلك
 852.13 الكلي

 2.5 6.12 الكلي
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 إلداريي اإلداريةيارلية ( لقر  ي  لقرات االرتيار ي  يتادد تقيس الا ات  ال44)
 اإلشراد)الترييطل التن يمل  :يكاالت وهي أربعلي  انردنيةاالتحادات الرياضية 

والتوكيلل الرقامة( حل  ات قت هذه الدراسة يع الادلد ي  الدراسات السامقة والتي 
(ل البرادجي 2007اجتيدت االرتمار اليارلي أدا  لةدراسة وينما: الرصاونة والزجبي )

                                                                                                  ن  Malek, et al.(2002)ل  Kaur and Kalra ,(2010 ل ) (2004)
( لقر  ي  لقرات االرتمار والتي لم تحقق ياايالت 35النتا ج حذد ) وأ مرت

(ن و هو يا لدل 1979)  Ebelمة و لقًا البا الصاومة و السمولة و التيللز اليناس
الاايةل   اإلداريل لي يكاالت الدراسة لدى  اإلداريةجة  انر اض الا ات  اليارلية 

الذي كا  لل اثر واضح لي اجتمار هذه  انير انردنيةلي االتحادات الرياضية 
ت ال قرات ذات ياايالت صاومة يرت اة و هو السبب ذاتل لي انر اض ياايال

اس اليتتلرات التي الدراسة لي قي ندا التيللز لمذه ال قراتنو هذا يا يايي القو  
( و الذي لبل  جدد انس ةة 2يا  مر لي الكدول رقم) لاةيا و ذا و  الماحث هاحدد

                                                                                                  التي احتواها االرتمار مصورتل النما ية لاا يكال ي  يكاالت الدراسة وأرقايما
الاايةل  لي االتحادات  اإلداريل :" يا دركة ايتال   مناقشة نتائج التساؤل الثاني

                                                                          لةا ات  اليارلية لي يكال االدار  الرياضية؟"ن انردنيةالرياضية 
يكيا نسبتما بةتت جة  االرتمار  أ ( 03لي الكدول رقم )النتا ج  أ مرتكيا و  

 اإلداريل ضاي ة لدى    دارية( وهي قيية تابر ج  قدرات يارلية %55ككا )
وسبب انر اض الا ات  و القدرات اليارلية  انردنيةلي االتحادات الرياضية  الاايةل 
اتحادات هم ي  ترصصات يرتة ة و لي  كإداريييكيا ي  يايا  أ  ل   اإلدارية

لي الحيا  تاو  مالد   كإداريل وحت  و ا ف ي  يايةو    اإلدار ليكيةما مالد  ج  
وهو السبب ليا نراه ي  واقع ياتم التحاداتنا ل و يكاالتما اإلدار كا الماد ج  

كا  ي   أ لي كا اليكاالت  اراتماإلديا نراه ي  ترمط و  انيامالرياضية لي هذه 
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 أوسبب الضاف قةة نرى حت  رقامةن كيا  أوو توكيل   شراد أوتن يم  أوترييط 
ياضية ي  لي االتحادات الر  أهيلتماو  اإلدار ة حول تدريبيحت  انادام اناقاد دورات 

 ن أيضااالتحادات مالنما قبا الةكنة االوليبية و 
االتحادات الرياضية كاتت   دارييدركة ايتال   أ   ل ( 3تشلر نتا ج الكدول رقم )

كيياما بدركة ضاي ة جة  كييع يكاالت االرتمار حل  احتا يكال الترييط 
 اإلشراد( و كات لي الترتلب الثاني يكال )%57وبنسمة ي وية ) انول اليرتمة 
سمة ( و كات لي الترتلب الثال  يكال )التن يم( وبن%56( وبنسمة ي وية )لوالتوكي
 (ن% 50كات يكال )الرقامة( وبنسمة ي وية ) وأرلرا( %53ي وية )

الاايةل   اإلداريل :" ها هنا  لروق لي دركة ايتال   مناقشة نتائج التساؤل الثالث
لةا ات  اليارلية ولقا ليكاالت الدراسة تازى ليتتلر  انردنيةلي االتحادات الرياضية 

 نوا االتحاد ؟"ن
وكود  (05ل04رقم ) ل لي الكدول النتا ج أ مرتا ل الثال  جند جرض نتا ج التس

لي كييع يكاالت الدراسة تماا ليتتلر نوا االتحاد لدى   حصا يةلروق ذات داللة 
 اإلداريل  أ   ل  ييا يشلر انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية  اإلداريل 

 تماا الرتالد نوا االتحاد نلرتة و  لي هذه اليكاالت و لي الدركة الاةية لالرتمار 
جلنة الدراسة لي  ألرادلدى   حصا يةوكود لروق ذات داللة   ل النتا ج  وأ مرتكيا 

وبل   وليبيلنصالح الوليبيا و أتحاد االوليبي و الياترد مل إليكال الترييط  بل  ا
وليبي أ تحاد التلرإلواانوليبيل تحاد إلتحاد النوجي و لصالح اإلوليبي و انتحاد اإلا
وليبي نتحاد غلر اإلو ا لوليبينليبيا ولصالح االتحاد غلر اأو تحاد الياترد مل اإلو 
 وليبي نأتحاد غلر إلتحاد النوجي ولصالح اإلوا
( 05نα ≤ 0جند يستوى )  حصا يةهنا  لروقا ذات داللة  أ النتا ج  أ مرتو 

وليبي أتحاد التلر إلبي و اولينتحاد اإلتحاد بل  اإلليكال التن يم تماا ليتتلر نوا ا
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تحاد  إلتحاد النوجي ولصالح اإلوليبي  وانتحاد ااإلو  وليبيلنتحاد اإلولصالح ا
 وليبي  ننا
 اإلشراد( ليكال 05نα  ≤ 0جند يستوى )  حصا ية  هنا  لروقا ذات داللة أو 

الح تحاد النوجي ولصاإلوليبي و نتحاد اإلوالتوكيل تماا ليتتلر نوا االتحاد بل  ا
 وليبي ننا
( ليكال الرقامة تماا 05نα  ≤ 0جند يستوى )  حصا يةهنا  لروقا ذات داللة  أ 

 ليتتلر نوا االتحاد بل  االتحاد االوليبي و االتحاد النوجي و لصالح االوليبي ن
 اإلدار االتحادات االوليبية يةتزية ب يكاالت  أ   ل و تازو الماحثة هذه النتلكة 

كو  هذه االتحادات ذات صةة يماشر  يع  انررى ر ج  االتحادات كالة مصور  ااب
و الدولية التي تاتبر تحت ي ةة الةكنة االوليبية الدولية  انسلويةاالتحادات الاربية و 

التي تان  مشكا يماشر بمذه الرياضات ييا لكاةما تمتم لي هذا الكانب مشكا كبلر 
و الرياضات كثلر  و تحتاج و مشكا كبلر  اننشيةال  االستحقاقات اليترتمة لي هذه 

 كالة لةقيام بما ن اإلدار يكاالت   ل 
الاايةل   اإلداريل :" ها هنا  لروق لي دركة ايتال   مناقشة نتائج التساؤل الرابع

لةا ات  اليارلية ولقا ليكاالت الدراسة تازى ليتتلر  انردنيةلي االتحادات الرياضية 
 الربر  ؟"ن

لكييع   حصا ياجدم وكود لروق دالة   ل  (07ل06) ل لي الكدول تشلر النتا ج
لي  الاايةل  اإلداريل لدى  اإلداريةاليكاالت ولقا ليتتلر الربر  لي القدرات اليارلية 

لي االتحاد ياتبر جيا ثانوي  اإلداري   الايا أكيا و انردنيةل االتحادات الرياضية 
لي حل  االكتياا   ال  ج  االتحاد شل ا ال يارلو  اإلداريل   ماض أو  أساسيوليس 

وكذل  ال لزورونل  أشمر أحياناو  أسبوجل  أو أسبواوهو يا ياقد غالما كا  لإلداريل 
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االتحاد لذا  أيوريارلة ج   أوزيار   أيدو   أشمر تأتيسوى لتايات يحدد  وقد 
  اإلداريةجة  القدرات اليارلية  تأثرقصرت لستاو  يحدود  ول   أويالت    ربرتمم 

 اإلداريل :" ها هنا  لروق لي دركة ايتال   مناقشة نتائج التساؤل الخامس
لةا ات  اليارلية ولقا ليكاالت الدراسة تازى  انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية 

 ليتتلر الي ها الاةيي ؟"ن
لكييع   حصا يةجدم و كود لروق ذات داللة  (08ل09) ل أ مرت نتا ج الكدول

 اإلداريل كاالت الدراسة ولقا ليتتلر الي ها الاةيي لي القدرات اليارلية لدى ي
يكو  الي ها  أ نل ليس مالضرور  أ نرى و  انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية 

القدر  جة   أ لةاايةل  لي االتحادات الرياضية حل   اإلداريةالاةيي ي شر لةقدرات 
 انشراص أ  أيالسيات الشرصية وال نية  أوت هي يكيوجة ي  الص ا اإلدار 

و  التاايا يع اليواقف اليرتة ة بنكاح التي ترتص ميواضيع   اإلدار القادري  جة  
 أوالياكستلر  أو الدكتوراهيكو  ي  حيةة  أ لي االتحاد ليس مالضرور   اإلدار 

ية التي لتم الياةويات و الي هالت الاةي أ  نرى كذل غلر ذل ن و  أوالمكالوريوس 
ال يسترديما با لتماو   وانغةبالحصول جةلما تمق  حبيسة الاتب و الاقول 

الشرصية  انيور  مالتاايا لييا بلنمم كيا انل لوكد لةيصالح و السا دالاادات 
تيوجي وغلر ربحي ال يسا   اإلداري كز ر التي توكد ماالتحاد كو  ي انابرالحصة 
 لةتيوير أحيانا

 : االستنتاجات
 لإلداريل  اإلداريةبنات ارتمار يارلي يقيس القدرات اليارلية   ل تم التوصا  -

( لقر  ي  لقرات االرتيار 44و يكو  ي  ) انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية 
و التوكيلل  اإلشراديكاالت هي )الترييطل التن يمل  أربعي  يتادد  ليتيي 

                                                                                                                            تماة لي بنات االرتمارات اليارليةالاةيية الي لألسسالرقامة(ل وولقا 
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لةا ات   انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية  اإلداريل دركة ايتال      -
                             ضي  اليستوى الضالف  كاتت الرياضيةل اإلدار اليارلية لي يكال 

الاايةل  لي االتحادات الرياضية ولقا لادد سنوات  اإلداريل ال توكد لروق بل   -
ولقا  انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية  اإلداريل الربر  جدم وكود لروق بل  
 كستلرل مكالوريوسل غلر ذل (نل يادكتوراهلةي ها الاةيي سوات أاا  ) 

 انررى الاايةل  لي االتحادات الرياضية االوليبية جة  االتحادات  اإلداريل ت وق  -
 ناإلداريةلي دركة ايتالامم لةا ات  اليارلية لةقدرات 

جدم  جيات انهيية لإلدار  الاةيية الرياضية ي  قبا اإلداريل  الاايةل  لي  -
 ار  الرياضيةاالتحادات الرياضية لإلد

  :التوصيات
االتحادات  إلدارييلي قياس الحصلةة اليارلية   ليلتيبلق االرتمار اليتوصا  -

 نانردنيةالرياضية  
 اإلداريل لضاف جند الي قياس نواحي القو  و   ليلتيبلق االرتمار اليتوصا  -

 نانردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية 
الاايةل  لي االتحادات الرياضية لي  لإلداريل اضية الري اإلدار جقد دورات لي  -

 النتا ج ي  ضاف لدلمم   ليل أشارتضوت يا 
ب القدر  و الا ات  لي اليكال أصحاارتيار الاايةل  لي االتحادات الرياضية ي   -

 الرياضي  اإلداري 
تاو  يناهكما  انااديييةالرياضية لي الي سسات  لإلدار يساقات راصة   دراج -
 الرياضيةن اإلدار ليوضوا  أاثرشكا يكثف م
 اإلدار االتحادات كو ي ة جيا يستقةة وتدريس يساقات   دار الن ر لةايا لي  -

 نأاثرالرياضية مشكا يكثف 
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الدراسة لتقليم   ليلاستردام كةيات التربية الرياضية لالرتمار اليارلي و يا توصةت  -
 الرياضية   اإلدار الا ات  اليارلية لةيةمة لي يكال 

                                                                                           الخالصة:

الوسا ا الاةيية التي تساجد لي تيوير الايةية   حدىياتبر بنات االرتمارات اليارلية 
لي أي ي سسة  ر اإلداجيةية  أ اليوارد المشرية و اليالية حل    دار و حس   اإلدارية

و حس   انلرادليست مالايةية السمةة كيا ياتقد اغةب الناس لالتاايا اللويي يع 
جة  الايا و الايات و يكال تمم وربط ذل  توكلممم و تنيية قدراتمم و حثمم و   دارتمم

  داريةيارولة يسمقا ليست جيةية سمةة با لتيةب قدرات توالقية كةل ببرايج يينمكة و 
 ة و يمارات اتصال يرتة ة ال تتولر مسمولة لي أي شرص ن و اكتياجي

الاةيي لياالكة  مانسةوبالتيور الذي يرق التربية الرياضية ي ررا كاةنا نستال     
الكلد   اإلدار التن يم اليبريج و   ل  أتةك أ لكا  لزايا جةلما ل وحا يشااةما  أيورها

الرياضية تقود التقدم و تايا كاهد   ر ل لاإلدااليرتة ة  أنشيتماك   وجةم لتن يم 
ال اجةة  اإلدار جة  تنشيط حوالز التتللر و تنيية جوايةل و تحري  يتيةماتل و هي 

وتن يم التربية   دار يسالة  أ لي زياد  االنكاز الرياضي و تيويره كيا و نوجا و 
ةيات صنع ت ثر جة  جي أ و اليسا ا التي ييك   أهمالبدنية والرياضية واحده ي  

 ل(2000ل  براهيم )ل الرياضية انلاابالتيور وتحقلق النتا ج و االنكازات لي كالة 
 لإلداريل  اإلداريةبنات ارتمار يارلي يقيس القدرات اليارلية   ل  ناتوصةوينل 

( لقر  ي  لقرات االرتيار 44ويكو  ي  ) انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية 
و التوكيلل  اإلشراديكاالت هي )الترييطل التن يمل  ربعأي  يتادد  ليتيي 

)    االرتمار  الاةيية اليتماة لي بنات االرتمارات اليارلية لألسسالرقامة(ل وولقا 
الياد ي  قبا الماحثو  قد قاس مال اا القدرات اإلدارية لإلداريل  الاايةل  لي 

الاايةل  لي االتحادات  اريل اإلد  دركة ايتال  االتحادات الرياضية انردنيةل وأ



 
 عياد مصطفى ،  براهيمي قدور  ، أسماء محمود نصر إسماعيل

 
 

 
 

188 
 

ت ضي  اليستوى تالرياضيةلكا اإلدار لةا ات  اليارلية لي يكال  انردنيةالرياضية 
ال توكد لروق بل  ل و  الضالف جة  يكيا االرتمار و جة  كا يحور جة  حد

الاايةل  لي االتحادات الرياضية ولقا لادد سنوات الربر  جدم وكود لروق  اإلداريل 
ولقا لةي ها الاةيي سوات أاا   انردنيةالاايةل  لي االتحادات الرياضية  داريل اإلبل  
 اإلداريل ت وق  ل واسترةصنا كذل ل ياكستلرل مكالوريوسل غلر ذل (دكتوراه) 

لي دركة ايتالامم  انررى الاايةل  لي االتحادات الرياضية االوليبية جة  االتحادات 
جدم  جيات انهيية لإلدار  الاةيية الرياضية ي  ل و ريةاإلدالةا ات  اليارلية لةقدرات 

 قبا اإلداريل  الاايةل  لي االتحادات الرياضية لإلدار  الرياضية
 :المراجعالمصادر و 

اليدرا  ل  القياس لي التربية البدنية ن (2006)نرضوا ل يحيد نصر الدل  -
 يصر: يركز الاتاب لةنشرن نالقاهر  نوالرياضة

 (ن2004نة االوليبيةل )ينشورات الةك
الااية ل  اإلدار الو ي ي ليكةة  اندات(ن تقليم 1994حيد ب  حيادل)الحيودل  -

 ن4جدد  34اليكةد ن الرياضل الساودية 
لي التربية البدنية  اإلدار م و التن ييوسوجة  (ن2001)نبدويل جصام يحيد -
 نيدار ال كر الارب :يصرن القاهر ن 1نطلرياضيةاو 
شمكة التيوير التن ييي لي ن (2006) ناتز يصي   جبد الكوادشيحةل ي -

 دار الولات لدنيا اليماجة والنشرن ن اإلسكندرية:الرياضية الي سسات
(نالقياس لي التربية الرياضية و جةم 1996جالويل يحيد و رضوا ل يحيدن) -

 دار ال كر الاربين :يصر نالقاهر ن 3ن طالن س الرياضي
ن جيا ن انرد : 1ط نالرياضية اإلدار (ن الحدل  لي 2004) نابو حةييةل لا ق -

 التوزيعنو  وا ا لةنشر
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 لةسيل ن نغز  نو تنيية اليوارد المشرية  دار (ن 2005) براهيمناليدهو ل يحيد  -
 اننشيةليدارس  اإلدارية(ن الايةيات 2012)ن سالد هنداوي  رألتالسماجيل  -

دار الولات لدنيا اليماجة و  سكندريةن يصر:ن اإل1ط نالرياضية ماننديةالرياضية 
 النشرن

 نلي التربية الرياضية بل  الن رية والتيبلق اإلدار (ن 1999)ن شردل جبد الحيلد -
 يركز الاتاب لةنشرن ن القاهر ن يصر:1ط
ن 1ط نوالتن يم لي التربية الرياضية اإلدار (ن 2000) نل يروا  جبد اليكلد براهيم -

  كر لةيماجة و النشرندار ال انرد :
يركز  :يصر نالقاهر ن(نسيكولوكية القياد  الرياضية1998)نجالويل يحيد حس  -

 الاتاب لةنشرن
 انرد : نجيا  ناليوارد المشرية كيدرا استراتلكي  دار (ن 2006)ن جماسل سملةة -

 دار وا ا لةنشرن
 لإلدار يية (ن اليوسوجة الاة2003و الشالايلحس  )  براهيمجبد اليقصودل  -

دار الولات لدنيا  :ل يصراإلسكندريةل 1و تيبيقاتما(نط اإلدار الرياضية )ن ريات 
 اليماجة و النشرن

 لإلدار (ن اليوسوجة الاةيية 2003حس  ) و الشالايل  براهيمجبد اليقصودل  -
دار الولات لدنيا  :ل يصراإلسكندريةل 1الرياضية )التن يم لي اليكال الرياضي (نط

 اجة و النشرناليم
 لإلدار (ن اليوسوجة الاةيية 2003و الشالايلحس  )  براهيمجبد اليقصودل  -

ل اإلسكندريةل 1الرياضية )الرقامة و جيةية اتراذ القرار لي اليكال الرياضي(نط
 يصرن دار الولات لدنيا اليماجة و النشرن
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تمة الحايد (لجيا لدار ويك1ساسيات اإلدار ل)طأ(ل 1998) وآررو  حريملحسل   -
 لةنشر والتوزيع

 (ل نحو تقويم ألضا لبلروت ل لبنا  : دار النمضة الاربية2001جقا ل أنور ) -
التربوية اليااصر ل القاهر  ل يصر ل دار  اإلدار (ن 2004جري جل سايي سةيي ) -

 ال كرن
لي التربية الرياضيةل  اإلدار (نالتن يم و 1976شةتوتل السلد و ياوضل حس  ) -
 ن5هر ل يصرل دار الياارد لط القا
الاةييةل القاهر  ليصر ل يكتمة  انسسلانصول اإلدار (ن 1970المواريل سلدل) -

 ن4جل  شيسل ط
(ل 1(ل  دار  الميوالت والينالسات الرياضيةل )ط2002 براهيمل جبد اليكلد  براهيم) -

 والتوزيعنجيا ل الدار الاةيية الدولية لةنشر والتوزيع ودار الثقالة لةنشر 
 لإلدار (ل اليوسوجة الاةيية 2003و الشالايل حس ل)  براهيمجبد اليقصودل  -

ل دار الولات لدنيا اليماجة و اإلسكندريةالرياضية)الترييط لي اليكال الرياضي(ل
 النشرن

دقيقةل  60لي  الناكحة اإلدار (ل سةسةة جةم ن س  يمارات 2006برسل لور  ) -
 الارب ن بلروتل لبنا ل الناشرو  

لةيحترلل ل )تركية(ل الاايري ل رالدل  اإلدار (ل يمارات 2007بلر لسانديل ) -
 الكلز  ل يصر ل دار ال اروق لالستثيارات الثقاليةن

 ل)تركية(اإلنساني اندات(نالقياس و التقويم لي 2002يورول كييس و اررو  ) -
  يةنلالرلاجيلسالدل الرياضل الساوديةليكتمة الية  لمد الوين

 
 



 
 لكفاءة المعرفية للقدرات اإلداريةبناء اختبار معرفي لقياس وتقويم ا

 األردنية ياضيةاالتحادات الر عضاء مجالس لدى أ
 

191 
 

 المراجع باللغة االنجليزية :
Malek, Moh H. Nalbone, David P. Berger ,Dale E. Coburn ,  Jared W. (2002), 
Importance of Health Science Education for Personal Fitness 
Jhon , M (2004). Obstacles in sport management , DaL ,, Journal physical, 
education, (18) (1). 
Costa, Carla A ,  (2000). The Status and Future of Sport Management: A Delphi 
Study. PhD Dissertation,The Ohio State University, U.S.A .  
CharlesA,Bucher & March L,kortee, 1998,Mangment of physical Education and 
sport , McGraw-Hill companies, U.S.A. 
Airasian, P.W. (1991), Classroom Assessment, New York, McGraw-Hill. 
Koontz ,Harold & O'Donnell, Cyril,(1976), Managment system and contingency 
Analisis of managerial functions  , New York, McGraw-Hill 
Douglas J. Olberding , (1999) ,Measuring planning formality and strategy content 
in United States Olympic sport organizations, PhD Dissertation, niversity of 
Kentucky. U.S.A . 
kaur, Gurmeen. kalra,kanika.(2010), Exercise science awareness among trainers of 
fitness clubs in north delhi ,india. the Journal Of Young Investigators, 19(23). 
William,  Stier, (1993). alternative career paths in physical education : sport 
management changer soon teaching and teacher education , ERIC Clearinghouse 
on Teaching and Teacher Education Washington DC. U.S.A 


