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Abstract:
The research aims at:

- Factorial constructing for scale of Managerial Planning in Sport
Unions in Ninavah.

The descriptive approach was used. The sample included (78)
administrative members belong to (26) sport unions in Ninavah. The data
were analyzed statistically by using; T-test, Pearson correlation
coefficient and factor analysis.
The researchers concluded the following:
1. Tow factors had extracted which (41) phrases were saturated upon

it, which represented the scale of managerial planning.
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2. The first factor, which (31) phrases were saturated upon it, was
called (managerial planning).

3. The second factor, which (10) phrases were saturated upon it, was
called (internal and external environment).

التعریف بالبحث :-١
المقدمة وأھمیة البحث :١-١

أن تـنهض والمجتمعـات التـي تریـد أن تزدهـر والمؤسسـات التـي تبحـث إن األمم التي ترید 

عـــن التقـــدم والتطـــور علیهـــا أن تســـلك الطریـــق الصـــحیح لتحقیـــق ذلـــك، و أول خطـــوة فـــي االتجـــاه 

محــددة الســـبل علمیــة التحلیـــل عملیــة الوســـائل  ألهـــدافواضــحة إســـتراتیجیةالصــحیح هـــي وضــع 

وتبین كل مرحلة ، وتهیئ وسائلها المختلفة لتحقیق واقعیة المنطق، تفضل مراتب العمل وخطواته 

  ).٥٧،  ٢٠٠١الوصول إلى األهداف (بدوي ، 

ویعد التخطیط أحد الوظائف األساسیة لإلدارة الحدیثة لما له من أهمیة في تحقیق التنمیة 

فهــو األســاس والمتطلــب الــرئیس للتنمیــة اإلداریــة و أول مــن تنــاول فكــرة التخطــیط هــو النرویجــي 

وقد القت الفكرة اهتماما  )١٩١٠() في أول دراساته وأبحاثه التي قدمها عام Kristianتیان (كرس

  .)٩١،  ٢٠٠٢اللوزي ، (السیما بعد الحرب العالمیة األولى و كبیرا 

والتخطیط هو الحلقة األولى في سلسلة العملیات اإلداریة ویتناول عملیة تحدید األهداف 

لتحقیق تلك إتباعهاإلى تحقیقها، ومن ثم تحدید الطرق الواجب المستقبلیة التي یسعى التنظیم

القریوتي ، (األهداف، ویشمل وضع خطط على عدة مستویات تنفیذیة تنسجم مع األهداف العلیا 

١٧٥،  ٢٠٠١. (  

ویقع على عاتق االتحادات الریاضیة مهمة التخطیط واإلشراف على تشكیل المنتخبات 

عن تنفیذ  ةالمسؤولیالتي تعبر عن المستوى الریاضي للقطر، وهي الریاضیة التي تعد الواجهة

السیاسة العامة لالتحاد المركزي النابعة من اللجنة األولمبیة العراقیة، إذ تعمل االتحادات الفرعیة 

في أنحاء العراق إلقامتهافي المباریات التي یسعى االتحاد المركزي إلشراكهمعلى إعداد الفرق 

سبل ممارستها و إدارتها وتنظیم نشاطها في حدود السیاسة العامة التي تضعها كافة وتسییر 

اللجنة األولمبیة فضال عن تنظیم الدورات والمباریات العربیة واإلقلیمیة والقاریة والدولیة بموافقة 

  ) .٢٤٤- ٢٤٢،  ١٩٨٩الخطیب والمشهداني ، (اللجنة األولمبیة 

ء مقیاس التخطیط اإلداري الذي یمكن للباحثین عن وتكمن أهمیة الدراسة الحالیة في بنا

السیاسات والقواعد التي تضعها إدارة االتحادات  إلىطریقه قیاس التخطیط اإلداري والتعرف 

الریاضیة، وهل أهدافها واستراتیجیاتها واقعیة ومنسجمة مع متطلبات البیئة الخارجیة والداخلیة 

تحادات ومعاییر تقییم األداء التي من خاللها یمكن لالتحاد ، كما یمكن قیاس برامج عمل اال
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تشخیص نواحي القوة والعمل على تعزیزها والتأكید علیها من جانب،وتشخیص نواحي الضعف 

والعمل على معالجتها والتقلیل منها من جانب آخر.
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مشكلة البحث :٢-١
طة یكون عمـال إال أن العمل دون خ كان یعد التخطیط عملیة ضروریة ومهمة ألي تنظیم

  ).١٨٠،  ٢٠٠١القریوتي ، (ارتجالیا قد ینجح وقد یتعثر ویبقى تحت رحمة الصدف 

فـــي مشـــاركات بعـــض االتحـــادات الریاضـــیة  فـــي محافظـــة  امـــن المالحـــظ أن هنـــاك ضـــعف

نینــــوى، ممــــا دفعنــــا لنتســــاءل : هــــل الســــبب هــــو فــــي بیئــــة االتحــــادات الخارجیــــة ؟ أم فــــي بیئتهــــا

هــذه التســاؤالت البــد مــن تــوفر  نحي التخطــیط والقــائمین بــه ؟ ، ولإلجابــة عــالداخلیــة ؟ أم فــي نــوا

بنـاء مقیـاس التخطـیط اإلداري (أداة لقیاس التخطیط اإلداري ، مـن هنـا جـاءت مشـكلة البحـث فـي 

فــي االتحــادات الریاضــیة  فــي محافظــة نینــوى)، ممــایعزز مشــكلة البحــث افتقــار المكتبــات العراقیــة 

والبحـوث -علـى حـد علـم البـاحثون-تخطیط اإلداري في المنظمـات الریاضـیةإلى أیة دراسة عن ال

التي عنیت بالتخطیط اإلداري أجریت على منظمات تجاریة وصناعیة ومصرفیة.

ھدف البحث : ٣-١
هدف البحث إلى بناء مقیاس التخطیط اإلداري في االتحادات الریاضیة  في محافظة نینوى.

مجاالت البحث : ٤-١
: أعضاء االتحادات الریاضیة  في محافظة نینوى. يل البشر المجا

لمكاني : مراكز االتحادات الریاضیة التي یتواجد فیها أعضاء االتحادات.االمجال 

  ١/١٠/٢٠٠٧لغایة  ١/٦/٢٠٠٧المجال ألزماني : من 

تحدید المصطلحات : ٥-١
ذ وبموجبـه یـتم تحدیـد األهـداف ) بأنه " عمل یسـبق التنفیـ١٩٩٧عقیلي (عرفه  التخطیط اإلداري :

المطلــوب تحقیقهــا والفتــرة الزمنیــة الالزمــة لــذلك ثــم وضــع الخطــط الكفیلــة لتحقیــق هــذه الغایــة بعــد 

الظــروف والمتغیــرات المســتقبلیة التــي قــد تحــدث فــي الفتــرة المقبلــة إلــىالقیــام بعملیــة تنبــؤ للتعــرف 

  ).١٦٦، ١٩٩٧عقیلي، (

ملیـة تحدیـد األهـداف المسـتقبلیة التـي یسـعى التنظـیم إلـى ) بأنه : ع٢٠٠١القریوتي (وعرفه 

لتحقیـق األهـداف، ویشـمل ذلـك وضـع خطـط علـى إتباعهـاتحقیقها ومن ثـم تحدیـد الطـرق الواجـب 

  ).١٧٥، ٢٠٠١عدة مستویات تنفیذیة أدنى تنسجم مع األهداف العلیا (القریوتي، 

لمســـتقبلیة التـــي یســـعى االتحـــاد عملیـــة تحدیـــد لألهـــداف اویعرفـــه البـــاحثون إجرائیـــا بأنـــه :

بعــــد التنبــــؤ إتباعهـــاالفرعـــي إلــــى تحقیقهـــا والفتــــرة الزمنیــــة لـــذلك ومــــن ثــــم تحدیـــد الطــــرق الواجــــب 



لمقیاس التخطیط اإلداري في االتحادات الریاضیة في نینوىألعامليالبناء 

٣٣٠

بـــالظروف والمتغیـــرات المســـتقبلیة التـــي قـــد تحـــدث فـــي الفتـــرة المقبلـــة ثـــم وضـــع خطـــط علـــى عـــدة 

للجنة األولمبیة. تنسجم مع األهداف العلیا لالتحاد المركزي وادنیامستویات تنفیذیة 

اإلطار النظري والدراسات المشابھة-٢
اإلطار النظري١-٢
مفھوم التخطیط اإلداري ١-١-٢

التخطیط اإلداري وظیفة ومسؤولیة إداریة أساسیة تتناول كل ما یتعلق بأعـداد الخطـة  دیع

لـي لتحدیــد هـي خطـوات تفصـیلیة یــتم وضـعها بجهـد عقplanومراقبـة تنفیـذها وتغییرهـا، والخطــة  

ســلوك یلتــزم بــه العــاملون فــي المســتقبل یقتضــي تحدیــد خطــوات الســلوك ووضــع تصــور للمســتقبل 

وهــدف أو أهــداف تســعى المنظمــة لتحقیقهــا ثــم تحدیــد الســلوك المطلــوب مــن كــل العــاملین لتحقیــق 

  ).٢٣١، ٢٠٠١هذه األهداف (برنوطي، 

طبیعــي أن یأخــذ التخطــیط ویركــز التخطــیط علــى األهــداف والوســائل فــي آن واحــد ومــن ال

الشكل الرسمي حیث تدون الخطة كتابة لتكون واضحة ومعروفة للمعنیـین بالتنفیـذ وتحدیـد أهـداف 

  ).١٧٥، ٢٠٠١لفترة زمنیة مستقبلیة یتم توضیحها للعاملین في التنظیم (القریوتي، 

مراحل التخطیط :٢-١-٢
االقتصـادیة والسیاسـیة واالجتماعیـة كـذلك دراسة عوامل البیئة المحیطة بالمنظمة مثل العوامل .١

ظروف البیئیة الداخلیة مثل نوع الخبرات والكفاءات لدى األفراد ونوع اآلالت والمعدات.

على ضـوء الظـروف البیئیـة یمكـن تحدیـد األهـداف بشـكل واضـح ، مثـل زیـادة المشـاركات فـي  .٢

السنة الماضیة.البطوالت العربیة واإلقلیمیة في السنوات القادمة مقارنة ب

على ضوء الهدف تحدد البدائل التـي مـن خاللهـا یمكـن تحقیـق الهـدف ، فـإذا كـان الهـدف هـو  .٣

زیــادة المشــاركات العربیــة واإلقلیمیــة فقــد یكــون البــدیل بنــاء ملعــب إضــافي أو قاعــة داخلیــة أو 

شراء أجهزة ومعدات حدیثة للتدریب لتطویر الالعبین.

، وكلمــا كــان البــدیل األقــرب لتحقیــق الهــدفتقیــیم البــدائل وتحدیــد بیشــرعبعــد وضــع البــدائل  .٤

، فــإذا كــان بنــاء الملعــب أو أكثــرفیــهالبــدیل اقــرب إلــى تحقیــق الهــدف النهــائي كــان مرغــوب 

فإننـا نفضـله علــى البـدیل اآلخـر الــذي هـو شــراء أفضــلالقاعـة الداخلیـة ســیحقق الهـدف بشـكل 

أجهزة ومعدات حدیثة للتدریب.

بتحدیــد العناصــر واألنشــطة التــي  ونقیــیم البــدائل تبــدأ مرحلــة االختیــار إذ یقــوم المخططــبعــد ت .٥

لوضــع البــدیل المختــار موضــع التنفیــذ وتكــون العناصــر واألنشــطة علــى شــكل إتباعهــایجــب 

  ).٣، ٢٠٠٦أهداف واستراتیجیات وسیاسات وبرامج وٕاجراءات ومعاییر (الطاهر، 
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داري :عناصر (أبعاد) التخطیط اإل٣-١-٢
تحدید الهدف : .١

الجــزء األساســي ألیــة خطــة هــو قائمــة مــن األهــداف التــي یجــب تحقیقهــا، فمــن الضــروري 

تحدیــد هــذه القائمــة بدقــة ألنهــا تــؤثر علــى كــل الخطــوات األخــرى، یمكــن أن تبــدأ بــالتنبؤ ثــم تحدیــد 

  ).٢٣٥، ٢٠٠١األهداف أو بالعكس (برنوطي، 

تصنیف أهداف المنظمات أهمها:وقد استخدم الباحثون عدة معاییر ل

أهداف رئیسة مقابل أهداف ثانویة: -أ

فاألهـــداف الرئیســـیة تـــرتبط مباشـــرة بتلبیـــة حاجـــات ورغبـــات الجماعـــات المســـتهلكة الرئیســـة 

(المســـتفیدین األساســـیین). أمـــا األهـــداف الثانویـــة فهـــي تســـعى لتلبیـــة حاجـــات ورغبـــات الجماعـــات 

للعاملین بإعداد الرواتب واألجور وظروف العمل وغیرها).المستهلكة الثانویة (مثال بالنسبة

أهداف قصیرة األمد وأهداف طویلة األمد: -ب

فاألهداف قصیرة األمد هي تلك األهداف التي تأمل المنظمة في تحقیقها خالل سنة مثال، 

) ســنة وهــي ٢٠أمــا األهــداف طویلــة األمــد فــال یمكــن تحقیقهــا خــالل ســنة ویمكــن أن تصــل إلــى (

توفر مسارا للمنظمة لعدة سنوات، وان األمر قد یتطلب مـن اإلدارة مراجعـة األهـداف طویلـة األمـد 

سنویا لتأكیدها أو تعدیلها.

أهداف صریحة وأهداف ضمنیة : -ج

تضع المنظمات عادة أهدافا رسـمیة صـریحة تـوزع علـى الجهـات الخارجیـة (مثـل المـالكین، 

تكـــون هـــذه األهـــداف هـــي األهـــداف الفعلیـــة.أما األهـــداف الحكومـــة، ووســـائل االتصـــال)، وقـــد ال

الفعلیة فهي التي تعمل المنظمة على تحقیقها وقد تختلف عن األهداف المعلنة. 

)Richard, 1991, 251(

.االستراتیجیات :٢

تحقیــق غایاتهــا أو رســالتها،  الــىوهــي خطــة عامــة تســعى المنظمــة مــن خاللهــا الوصــول 

.عام توضع على أساسه األهداف والسیاسات والبرامج فهي برنامج عمل ومن ثم

  )١٧٢، ١٩٩٧(عقیلي، 

فمثال لتحقیق غایة االتحاد الذي هو التفوق في المشـاركات اإلقلیمیـة والعربیـة بعـد خمسـة 

؛ تـــدریب الناشـــئین لهـــذا العـــام، االشـــتراك بـــالبطوالت اإلقلیمیـــة والعربیـــة إســـتراتیجیتهســـنوات تكـــون 
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لثالث القادمة، جذب المدربین الممتازین وتحفیـزهم، ومـن ثـم الوصـول بالشـباب للناشئین للسنوات ا

إلى مرحلة المتقدمین و إشراكهم في البطوالت العربیة للمتقدمین وصوال إلى العالمیة.   

. السیاسات :٣

هـــي مبـــدأ أو مجموعـــة مبـــادئ تـــدعمها قواعـــد عمـــل تســـاعد جمیعـــا علـــى تحقیـــق أهـــداف 

، متخــذي القـرار فـي المؤسسـة (الــدرةن علـى شــكل عبـارات عامـة توجـه فكـرالمؤسسـة بنجـاح وتكـو 

)، فبعد أن تحـدد اإلدارة األهـداف فـي ضـوء التنبـؤات علیهـا أن تراجـع القـرارات التـي ٣٤،  ١٩٨٥

یحتمــل أن یتخــذها المنفــذون لألهــداف، فتحــدد فیمــا إذا كــان هنــاك قواعــد معینــة یجــب االلتــزام بهــا 

  ).٢٥٨، ٢٠٠١تضعها كسیاسات (برنوطي، عند اتخاذ القرارات ف

، إذا أهمــل )المشــاركة الدولیــة(إســتراتیجیتهمــثال قــد یــرى االتحــاد بأنــه لــن یســتطیع تحقیــق 

هـــدف التأكیـــد علـــى نوعیـــة الالعبـــین صـــغار الســـن، ممـــا یقتضـــي سیاســـة أهمیـــة نوعیـــة الالعبـــین 

یــار النوعیــة وبــین صــغار الســن فــي االختیــار، ومــن المحتمــل أن یحصــل تعــارض بــین هــدف اخت

زیادة عدد الالعبین.

. البرامج :٤

وقواعـد وسیاسـات ومهـام تـوزع علـى األفـراد وخطـوات تتخـذ وأنشـطةهي مجموعـة أهـداف 

ومــوارد تخصــص وأیــة عناصــر ضــروریة لتنفیــذ خطــة عمــل، وكثیــرا مــا یــدعم البرنــامج بــراس مــال 

  ).٣٤، ١٩٨٥وموارد ونفقات (الدرة، 

.اإلجراءات :٥

اء هـــو خطـــة نمطیـــة توضـــح كیـــف یـــتم تنفیـــذ العمـــل الواحـــد فهـــو یحـــدد خطـــة ســـیره       األجـــر 

، ومـن یقـوم بتنفیـذ كـل خطـوة مـن خطواتـه ومتـى، وكیـف، وأیـن، )خطوات التنفیـذ بشـكل متسلسـل(

تحدیــدا وتفصــیال للعمــل مــن السیاســات، وهــي عبــارة عــن قواعــد أكثــربالتــالي نجــد أن اإلجــراءات 

للتنفیذ السلیم للعمـل، فالغایـة مـن اإلجـراء هـي وضـع أسـلوب محـدد نمطـي إرشادیة دقیقة ومفصلة

لتنفیــذ العمــل، فكــل شــيء فیــه محــدد ودقیــق وبشــكل مفصــل، ویســتخدم اإلجــراء فــي تنفیــذ األعمــال 

)، كــــإجراء العقــــود مــــع المــــدربین، وٕاصــــدار الهویــــات التعریفیــــة ١٨٣، ١٩٩٧الروتینیــــة (عقیلــــي، 

الزمنیة للدوام، والساعات اإلضافیة وغیرها.لالعبین والمدربین، والفترات

. المعاییر :٦
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)، وهـي ٣٤، ١٩٨٥هي مقاییس تصلح لتقییم أداء معین أو متابعة تنفیذ الخطـط (الـدرة، 

وظیفة مهمة على درجة كبیرة من األهمیة ، إذ ال تنتهي مهمة المخططین بوضع األفكار وبرامج 

ا یسیر وفق البرنامج المقرر العمل بل البد من التأكید من أن تنفیذه

  )١٩٥، ٢٠٠١(القریوتي، 

وهي األبعاد التي اعتمدها الباحثون في بناء مقیاس التخطیط اإلداري

إجراءات البحث-٣
المنھج المستخدم :١-٣

تم استخدام المنهج الوصفي بطریقة المسح.

مجتمع البحث وعینتھ :٢-٣
مجتمع البحث :١-٢-٣

ـــالغ اشـــتمل مجتمـــع البحـــث علـــى أعضـــاء االتحـــادات الریاضـــیة فـــي محافظـــة نینـــوى والب

  .اریاضی ا) اتحاد٣٠موزعین على ( )١٢٣(عددهم 

عینة البحث :٢-٢-٣
رئـیس االتحـاد، األمـین المـالي، أمـین (تم اختیار عینـة البحـث بالطریقـة العمدیـة متمثلـة ب

أكیــد فــي عملیــة التخطـــیط ، وذلــك كــونهم األعضــاء األساســیین المشـــاركین بشــكل فعلــي و )الســر

فردا مـوزعین علـى  )٧٨(، وبهذا تكونت العینة من وأبعادهالالتحاد ویفهمون جیدا فقرات المقیاس 

اتحـــادي  لـــدن) اســـتمارات لعـــدم اعادتهـــا مـــن ٦اســـتمارة، ( )١٢() اتحـــادا فرعیـــا، وتـــم اســـتبعاد٢٦(

امها فــــــي التجربــــــة ) اســــــتمارات اســــــتبعدت الســــــتخد٦الریاضــــــة الجامعیــــــة والریاضــــــة للجمیــــــع، و(

یوضــح اآلتــي%) مــن مجتمــع البحــث، والجــدول ٦٣.٤١االســتطالعیة، وقــد شــكلت العینــة نســبة(

تفاصیل العینة ومجتمع البحث
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  )١الجدول (

مجتمع البحث وعینته

مجتمع البحث
عینة 
البحث اسم االتحاد

رئیس 
االتحاد

نائب 
الرئیس

عضوأمین ماليأمین السر

١-----١١١٣البارااولمبیة
١-----١١١٣كرة السلة

١١١١١٣كرة الطائرة
١١١١١٣كرة الید

١١١١١٣العاب القوى
١-----١١-----٣بناء االجسام

١-----١١١٣الجودو
١-----١١-----٣الدراجات
١-----١١-----٣الرمایة

١-----١١١٣كیو شنكاي
١١١١١٣كراتیھ

١١١١١٣كرة القدم
١١١١١االثقال*
١١١١١٣جمناستك

١١١١١الریاضة الجامعیة
١١١١-----٣التایكواندو

١-----١١-----٣بلیارد
١١١١١٣كیك بوكسینك

١١١١١٣مصارعة
١-----١١-----٣شطرنج

١-----١١-----٣طب ریاضي
١١١١١٣تنس

١-----١١----٣كرة طاولة
١١١١١٣الریشة الطائرة

١-----١١١٣النسوي
١-----١١-----٣مبارزة

١١١١-----تجذیف 

١-----١١-----٣قوة بدنیة
١-----١١-----٣كونغ فو

١١١١١الریاضة للجمیع

المجموع
٣٠١٥٣٠٣٠١٨

٧٨
١٢٣

 استخدم أعضاء االتحادین النسوي والتجذیف في إجراء التجربة االستطالعیة
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خطوات بناء المقیاس٣-٣
تحدید أبعاد المقیاس١-٣-٣

مــــن خــــالل االطــــالع علــــى األدبیــــات والدراســــات الســــابقة ومصــــادر االنترنیــــت المرتبطــــة 

التخطــــیط ألبعــــادبــــالتخطیط اإلداري وبخاصــــة اآلراء النظریــــة التــــي تناولــــت مقــــاییس وتصــــانیف 

فــي تحدیــد أبعــاد التخطــیط، لــذلك تــم تحلیــل محتــوى  ابســیط اظ أن هنــاك اختالفــاإلداري، وقــد لــوح

منهم وكما في الجدول اآلتي :فأكثر )%٧٠اآلراء النظریة واعتماد البعد الذي اتفق علیه (

  )٢الجدول (

محتوى المصادر التي تناولت أبعاد التخطیط اإلداري

المصادر

ة 
لی
خ
دا
 ال

ئة
بی
ال

یة
رج
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وال

ف
دا
أله
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ت
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الب

ت
سا

سیا
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ءا
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ا

ت
زنا

وا
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ا

عد
وا
لق
ا

(Thiranf&Geeding,
1977,281-285)

///////

)٣٢- ٣٠، ١٩٨١(الحسن،   /////

////////)٣٤-٣٣،  ١٩٨٥(الدرة ، 

//////)١٣٠-١١٥،  ١٩٩٥(جواد، 

///)١٨٣-١٧٧ ، ١٩٩٧(عقیلي،

///////)١٩٥-١٧٦، ٢٠٠١(القریوتي،

///////)٥-٤، ٢٠٠١(التونجي، 

//////)٥- ٣، ٢٠٠٢(الشریف، 

/////)٢٠، ٢٠٠٥(ابو زید، 

///////)٦-٤، ٢٠٠٦(عبیدات، 

////////)٥- ٣، ٢٠٠٦(الطاهر، 

٧المئویةالنسبة 
٢
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صیاغة فقرات المقیاس :٢-٣-٣
بعـــد تحدیـــد أبعـــاد القیـــاس تمـــت صـــیاغة عـــدد مـــن الفقـــرات، فقـــد تكـــون المقیـــاس بصـــیغته 

تحدیـــدها، ثـــم أخضـــعت الفقـــرات  ةالســـابق ة) فقـــرة موزعـــة علـــى المجـــاالت الثمانیـــ٥٦األولیـــة مـــن (

المحكمـــین المختصـــین فـــي العلـــوم اإلداریـــة دق الظـــاهري بعرضـــها علـــى عـــدد مـــن الخبـــراء للصـــ

والنفســـیة والقیـــاس والعـــاملین فـــي إدارة المنظمـــات الریاضـــیة للحكـــم علـــى مـــدى صـــالحیة الفقـــرات 

مـــة بـــدائل اإلجابـــة أو أیـــة مالحظـــات ءمتهـــا فـــي المجـــال المخصـــص، كـــذلك مالءووضـــوحها ومال

عد تحلیل مالحظات واستجابات الخبـراء تـم قبـول الفقـرات التـي اتفـق علیهـا ، وب)١یرونها  (ملحق 

)،ورفـع كلمـة (هـل) مـن ٢الملحق (وقد تم حذف وتعدیل بعض الفقرات ،%) من آراء الخبراء٧٥(

الفقــرات، وزیــادة عــدد البــدائل إلــى خمســة بــدائل هــي (اتفــق تمامــا، اتفــق، غیــر متأكــد، ال اتفــق، ال 

  ) فقرة.٤٥عدد الفقرات ( أصبحاتفق تماما)، وبذلك 

التجربة االستطالعیة ٣-٣-٣
بعـــد توزیـــع فقـــرات المقیـــاس توزیعـــا عشـــوائیا لتجنـــب تـــأثر المجیـــب بـــنمط كـــل مجـــال مـــن 

أعضــــاء مــــن اتحــــادي  )٦(المجــــاالت، تــــم توزیــــع المقیــــاس علــــى عینــــة اســــتطالعیة تكونــــت مــــن 

هومة لدى العینة باإلضافة إلى مالءمة )، وتبین أن فقرات المقیاس واضحة ومفاالثقال(التجذیف و 

) دقیقة.٢٩بدائل اإلجابة، وبلغ معدل زمن اإلجابة على المقیاس حوالي (

تصحیح المقیاس  ٤-٣-٣
) درجــة مرتبــة تنازلیــا علــى مقیــاس لیكــرت الخماســي ١-٥تــراوح وزن االســتجابة مــا بــین (

وبـذلك تتـراوح الدرجـة الكلیـة للمقیـاس مـا اتفق تماما، اتفق، غیر متأكد، ال اتفق، ال اتفق تماما)، (

) كحد أعلى.٢٢٥) كحد أدنى و (٤٥بین (

ة المحكمین : أسماء الساد

أ.د ودیع یاسین التكریتي / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل..١

أ.د راشد حمدون ذنون / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل..٢

أ.د زهیر قاسم الخشاب / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل..٣

موصل.أ.م.د ایثار عبد الكریم / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة ال.٤

أ.م.د سبهان محمود الزهیري / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل..٥

م.د ولید خالد رجب / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل..٦

م.د بثینة حسین الطائي / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل..٧

م.د محمد ذاكر سالم / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.     .٨
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صدق البناء  ٥-٣-٣
تم التوصل إلى صدق البناء باستخدام األسالیب آالتیة :

أسلوب المجموعتین المتطرفتین ١-٥-٣-٣
) عضــــوا مــــن أعضــــاء االتحــــادات ٧٨بعــــد توزیــــع المقیــــاس علــــى عینــــة البحــــث البالغــــة (

یاضـــیة، تـــم تحلیـــل اســـتجابات العینـــة إحصـــائیا باســـتخدام أســـلوب المجموعـــات المتطرفـــة وذلـــك الر 

) إلــى انــه " ١٩٨٢بقســمة العینــة إلــى نصــفین لصــغر حجــم العینــة إذ یشــیر (الزوبعــي والحمــداني 

لـــیس بالضـــرورة أن تكـــون العینـــة كبیـــرة وعنـــدها بنصـــح المتخصصـــون بتقســـیم العینـــة بعـــد ترتیـــب 

إلــــــــى نصــــــــفین: األول یمثــــــــل المجموعــــــــة العلیــــــــا واآلخــــــــر یمثــــــــل المجموعــــــــة الــــــــدرجات تنازلیــــــــا

)،علیـــه تـــم ترتیـــب الفقـــرات تنازلیـــا بحســـب الدرجـــة Alzobaie&Alhmdane,1982,20الـــدنیا"(

) إلى انه " یمكن الحصول على معامل تمییز ٢٠٠٦الكلیة لإلجابة على المقیاس إذ یشیر (عالم 

ـــین إجابـــات طـــال ـــة المرتفعـــة فـــي المفـــردة بإیجـــاد الفـــرق ب ـــا(ذوي الـــدرجات الكلی ب المجموعـــة العلی

،  ٢٠٠٦االختبار) وبین طالب المجموعة الدنیا(ذوي الدرجات المنخفضة في االختبـار)"(عالم ، 

) للمجموعـة الـدنیا، وتـم ٣٩) اسـتمارة للمجموعـة العلیـا و(٣٩)،ثم قسمة العینة إلـى نصـفین (١١٥

ین، وعند مقارنة القیم المحسـوبة مـع القیمـة التائیـة الجدولیـة لعینتین مستقلت (ت)استخدام االختبار 

) تبــین أن جمیــع القــیم التائیــة ٢-٧٨) ودرجــة حریــة (٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (١.٩٩البالغــة (

ــــــــــــرتین التــــــــــــي تحمــــــــــــالن التسلســــــــــــل ــــــــــــر مــــــــــــن القیمــــــــــــة الجدولیــــــــــــة عــــــــــــدا الفق المحســــــــــــوبة اكب

  ).٣ملحق ( )١٨،  ١٧(

الداخلي أسلوب معامل االتساق ٢-٥-٣-٣
یمكــن إیجــاد معامــل االتســاق الــداخلي عــن طریــق العالقــة بــین فقــرات االختبــار والدرجـــة 

)، تــم اســتخدام معامــل ٣٣،  ١٩٩٠الكلیــة للفــرد التــي تعتبــر معیــارا لصــدق االختبــار (الروســان ، 

سـتبعاد ) فـردا بعـد ا٧٨ارتباط بیرسون إلیجاد درجة ارتباط كل فقرة بالدرجـة الكلیـة للعینـة البالغـة (

  ).٣)،(ملحق ٠.٠٥الفقرات غیر الممیزة، وقد تبین أن جمیع االرتباطات معنویة عند نسبة خطأ (

الوسائل اإلحصائیة : ٤-٣
النسبة المئویة..١

االختبار التائي لعینتین مستقلتین..٢

معامل ارتباط بیرسون..٣

.ألعامليالتحلیل .٤
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.اإلحصائيspssاستخدمت بالحاسب اآللي بنظام 

النتائج ومناقشتھاعرض -٤
أقـــــــوى الوســـــــائل اإلحصـــــــائیة فـــــــي تحدیـــــــد صـــــــدق االختبـــــــاراتألعـــــــامليیعـــــــد التحلیـــــــل 

ـــاك طرائـــق متعـــددة للتحلیـــل ٤٠٧، ١٩٨٩(منســـي،  ـــات ألعـــاملي)، هن ـــة المكون ـــار طریق ، تـــم اختی

لكـــایزر، تـــم )Varimaxاألساســـیة لهـــوتلج مـــع أســـلوب التـــدویر المتعامـــد المعـــروف فاریمـــاكس (

) لهذا النوع من الصدق باستخدام الخطوات آالتیة :٤٣ات المتبقیة والبالغة (إخضاع الفقر 

) معامل ارتباط.٩٠٣(استخراج مصفوفة االرتباط، التي اشتملت على  .١

ـــــــي یصـــــــعب تفســـــــیرها  .٢ إذا تـــــــم تـــــــدویرها إالاســـــــتخراج مصـــــــفوفة العوامـــــــل قبـــــــل التـــــــدویر الت

  ).٥٢، ٢٠٠٤(السعید، 

).Orthogonalفاریماكس من نوع متعامد (تدویر العوامل بأسلوب  .٣

ولكي تعطي النتائج دعما علمیا واكثر سهولة وفهما تم مراعاة الشروط آالتیة :

معیــار كاتــل (إتبــاعCattelفــي تفســیر العوامــل علــى التشــبعات التــي تســاوي أو تزیــد عــن (

) ٧٥٤، ١٩٩١(السید، فأكثر) ٥٠.(  

) فأكثرغیرات ) مت٣قبول العامل الذي یتشبع علیه.

 ،اعتماد مصفوفة العوامل بعد التدویر في تفسیر النتائج بعد ترتیب متغیراتها تنازلیـا (الجـوادي

٥٦، ١٩٩٠.(  

مــن خـــالل الشــروط الســـابقة یحــاول البـــاحثون الحصــول علـــى تحقیــق مســـتوى مرتفــع مـــن 

باحتوائهـا علـى واتساق الفقـرات، والحصـول علـى اقـل عـدد مـن العوامـل التـي تتمیـز ألعامليالنقاء 

اكبر عدد من المتغیرات وبتشبعات دالة بحیث تجعل عدد التشبعات في كل عامل اكثر مـا یكـون 

)، وكما یأتي:٥٨، ١٩٩٩وعدد المتغیرات التي یضمها العامل اقل ما یكون (حداد والسرور، 
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٣٣٩

  )٣الجدول (

الجذر الكامن والتباین المفسر للعوامل من التباین الكلي

التباین المفسر من التباین الكليجذر الكامنالالعوامل

١.١٤.٠١١٣٢.٥٨٤

٢.٩.٤٤٣٢١.٩٥٩

٣.٤.٠٤٠٩.٣٩٦

٤.٣.٨٤٧٨.٩٤٧

٥.١.٩٤٤٤.٥٢٢

٦.١.١٣٧٢.٦٤٤

%٣٤.٤٢٢٨٠.٠٥٢الكلي

) ٦) أن العملیـــات اإلحصـــائیة للمكونـــات األساســـیة استخلصـــت (٣یتضـــح مـــن الجـــدول (

)، تـم اختیارهـا علـى ٤٣) من التباین الكلي البالغ (٨٠.٠٥٢(عوامل فسرت بمجموعها تباینا قدره 

) صـحیح حسـب محـك كـایزر، إذ بلغـت ١أساس قیمة الجذر الكامن لكل عامل والتي تزیـد علـى (

ـــــي علـــــى التتـــــالي ( ـــــي فســـــرتها العوامـــــل الســـــتة مـــــن التبـــــاین الكل %، ٣٢.٥٨٤نســـــبة التبـــــاین الت

٢.٦٤٤%، ٤.٥٢٢%، ٨.٩٤٧%، ٩.٣٩٦%، ٢١.٩٥٩ (%  

تفسیر العوامل :١-٤
سیتم تفسیر العامل األول والثاني ألنها تقـع ضـمن شـروط قبـول وتفسـیر العوامـل المحـددة 

سلفا باعتماد مصفوفة العوامل بعد التدویر وكما یأتي :

  )٤( الجدول

مصفوفة العوامل بعد التدویر

123456الفقرة
Var.10.0410.9580.1540.0830.0390.017
Var.20.060.9590.1860.0710.0420.035
Var.30.7290.420.3250.2650.0840.2
Var.40.6170.2860.3650.1530.070.041
Var.50.6470.4420.1940.3080.1960.068
Var.60.5290.3490.3950.2040.1740.164
Var.70.6170.2440.560.2580.0960.089
Var.80.5960.4470.3370.2750.0940.007



لمقیاس التخطیط اإلداري في االتحادات الریاضیة في نینوىألعامليالبناء 

٣٤٠

123456الفقرة
Var.90.1140.7520.2340.060.0910.013

Var.100.4150.6480.090.0680.2150.493
Var.110.6440.3970.3910.3710.0480.147
Var.120.5010.4080.3980.3830.1570.196
Var.130.5950.4790.1840.3250.0110.093
Var.140.4370.4050.3270.1610.1430.069
Var.150.5810.3310.4130.3810.1750.023
Var.160.5140.3970.4490.2870.2770.02
Var.190.5560.4920.3260.3060.2430.114
Var.200.5140.4880.4040.3830.1090.03
Var.210.5340.4610.5030.2210.2260.07
Var.220.8130.2990.3430.1810.0250.07
Var.230.5840.0920.4280.0880.20.125
Var.240.770.2450.4240.2190.0270.066
Var.250.0150.8980.0890.0010.0520.185
Var.260.3040.750.0770.1460.0720.185
Var.270.5210.1290.1070.2150.0410.307
Var.280.7590.0870.2790.260.3380.036
Var.290.6540.080.4520.220.4420.292
Var.300.6270.2140.2810.4370.5210.057
Var.310.80.1420.3270.1410.3260.007
Var.320.4170.5210.3510.3330.4470.31
Var.330.0240.9210.1490.1020.0530.102
Var.340.0870.8940.1010.0830.0930.12
Var.350.7060.0480.2450.2820.3780.026
Var.360.5230.250.270.4020.0770.291
Var.370.760.1810.0230.3950.1190.024
Var.380.6240.0360.1670.4880.1090.193
Var.390.6590.1530.1840.4140.3250.003
Var.400.520.3250.3490.3080.030.198
Var.410.6090.0040.220.6110.0330.116
Var.420.8940.1650.2390.0870.4260.101
Var.430.4390.5010.3480.5010.0480.245
Var.440.4910.1410.1690.4760.250.27
Var.450.760.1980.1040.3890.1810.023
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تفسیر العامل األول١-١-٤
  )٥الجدول (

تشبعات فقرات مقیاس التخطیط اإلداري على العامل األول

التشبعالفقراترقم الفقرة

Var. 0.894تراجع برامج االتحاد بین الحین واآلخر وتحدث42
Var. 0.813تنسجم سیاسة االتحاد مع الظروف العامة للمحافظة22
Var. 0.8في االتحاد كیفیة استخدام اإلجراءاتیفھم العاملون 31
Var. 0.77لالتحاد نظام معلومات یزود اإلدارة بمعلومات دقیقة.24
Var. 0.76تحدد األدوات والمتطلبات الضروریة مسبقا لتنفیذ خطة معینة37
Var. 0.76توزع واجبات األعضاء بناء على كفاءتھم45
Var. 0.759د مع معاییر تقییم األداءتنسجم استراتیجیة االتحا28
Var. 0.729تصاغ أھداف االتحاد بشكل واقعي ودقیق یمكن قیاسھ3

Var. 0.706ھناك أشخاص مخصصین للتخطیط في االتحاد35
Var. 0.659تبین اإلجراءات التفصیلیة لالتحاد المھام التي ستنجز ومسؤولیات األفراد.39
Var. 0.654ة تنسجم مع البرامج الكلیةلالتحاد برامج فرعی29
Var. 0.647یخطط االتحاد لبرامج تساعد في تحقیق األھداف5

Var. 0.644تدون أھداف االتحاد كتابة11
Var. 0.627یفھم أعضاء االتحاد سیاسة االتحاد وینفذونھا30
Var. 0.624ترتبط سیاسة االتحاد بالعوامل المادیة والقوى البشریة38
Var. 0.617ھناك أھداف عامة یمكن تحقیقھا في المستقبل عن طریق أھداف فرعیة4
Var. 0.617تساعد إجراءات االتحاد في تحقیق أھدافھ7

Var. 0.609تنسجم أھداف االتحاد مع أھداف االتحاد المركزي41
Var. 0.596تستخدم معاییر الوقت والكلفة واإلنجاز كموجھات لتقویم األداء8

Var. 0.595توزع واجبات األعضاء في االتحاد ضمن برنامج محدد13
Var. 0.584تدون إجراءات االتحاد كتابة23
Var. 0.581تتمیز إجراءات االتحاد بالوضوح15
Var. 0.556تنسج أھداف االتحاد مع ما یمتلك من إمكانیات مادیة وبشریة19
Var. 0.534من برنامج محددتخصص الموارد في االتحاد ض21
Var. 0.529یتبنى االتحاد سیاسة خاصة بھ مثل؛األخالق، التزام الناشئین، او الرواد ونحوھا6

Var. 0.523اللجنة األولمبیةبإستراتیجیةاالتحاد إستراتیجیةترتبط 36
Var. 0.521تسلسل أھداف االتحاد على شكل أھداف عامة و أھداف فرعیة27
Var. 0.520تساعد المعاییر على تحقیق األھداف في االتحاد40
Var. 0.514تستخدم النتائج وتحقیق األھداف كوسائل لتقییم األداء16
Var. 0.514جل٧لالتحاد خطة طویلة األ20

Var. 0.501االتحاد مع القواعد واإلجراءات وقابلیات أعضاء االتحاد.إستراتیجیةتنسجم 12
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) مـن ٦) نجد بأنها تعـود إلـي (٤قرات العامل األول وتشبعاتها في الجدول (من مالحظة ف

أبعـــاد مقیـــاس التخطـــیط اإلداري وهـــي (األهـــداف، االســـتراتیجیات، السیاســـات، البـــرامج اإلجـــراءات 

) وفســر ١٤.٠١١() فقــرة بقیمــة جــذر كــامن قــدرها ٣١المعــاییر)، وقــد تجمــع حــول هــذا العامــل (

. وهـذا العامـل این الكلي، وبذلك یمثل هذا العامل عـامال عامـا رئیسـی%) من التبا٣٢.٥٨٤نسبة (

التخطـــیط اإلداري بالنســـبة ألعضـــاء االتحـــادات وأنشـــطةیشـــیر إلـــى التـــرابط والتـــداخل بـــین أبعـــاد 

الریاضیة. 

تفسیر العامل الثاني :٢-١-٤
  )٦الجدول (

تشبعات فقرات مقیاس التخطیط اإلداري على العامل الثاني

التشبعالفقراتلفقرةرقم ا

Var. 0.959تعمل إدارة االتحاد كفریق عمل جماعي فعال2

Var. 0.958یراعي االتحاد قیم المجتمع وتقالیده1

Var. 0.921یشعر االتحاد بان له دور تجاه قضایا المجتمع ومشكالته33

Var. 0.898اضیةیفضل الریاضیون التعامل مع االتحادات بدال من األندیة الری25

Var. 0.894لالتحاد نظام معلومات یزود اإلدارة بمعلومات دقیقة.34

Var. 0.752لالتحاد سمعة جیدة بین الجمهور9

Var. 0.750یستخدم االتحاد احدث األجهزة المستخدمة في المجال الریاضي26

Var. 0.648یتمتع االتحاد بوضع مالي جید10

Var. 0.521األداء واضحة ومكتوبةمعاییر تقییم 32

Var. 0.501تتمیز سیاسة االتحاد بالمرونة43

) فقرات، بقیمة جذر كامن قدرها ١٠) نجد أن العامل الثاني اشتمل على (٥من الجدول (

) فقرات تنتمي لبعد عوامل البیئة ٣%) من التباین الكلي،  (٢١.٩٥٩) وفسر نسبة (٩.٤٤٣(

مي لبعد عوامل البیئة الداخلیة، وفقرة للمعاییر وأخرى للسیاسات.ومن ) منها تنت٤الخارجیة، و(

مالحظة تشبعات الفقرات نجد أن فقرات بعدي البیئة الخارجیة والداخلیة هو القدر األكبر 

المشترك في هذا العامل، إذا یمكن تسمیة العامل بعامل البیئة الداخلیة والخارجیة. 

) من الجذور الكامنة ٢٣.٤٥٤ین قد استخلصا (مما سبق نجد أن العاملین المفسر 

)، وفسرت نسبة ٣٤.٤٢٢%) من المجموع الكلي للجذور الكامنة البالغ (٦٨.١٣أحرزت نسبة (

التي أحرزت -)، وبلغ عدد الفقرات الصادقة عاملیا٤٣%) من التباین الكلي البالغ (٥٤.٥٤(
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د فقرتین غیر صادقة عاملیا لعدم ) فقرة ، في حین تم استبعا٤١( - فأكثر) ٥٠ ±تشبعا قدره (

)٦حصولها على الحد األدنى للتشبع وهو الشرط األول لقبول العوامل وكما في الجدول (

  )٧الجدول (

الفقرات المستبعدة من مقیاس التخطیط اإلداري لعدم حصولها على التشبع المطلوب

  الفرات  رقم الفقرةالبعد

توبة تنسجم مع أهدافه .لالتحاد سیاسة عمل مكVar.14السیاسات

.Varاإلجراءات تساعد إجراءات االتحاد على إنجاز العمل بسرعة ونفقات اقل.44

معامل ثبات المقیاس ٢-٤
تم احتساب معامل ثبات المقیاس باستخدام معامل آلفا على الفقرات المتبقیة البالغة 

)، ومن ٠.٩٧٩لغت قیمة معامل آلفا () فردا، إذ ب٧٨) فقرة ولجمیع أفراد العینة البالغة (٤١(

الجدیر بالذكر أن طریقة آلفا تتمتع بأهمیة خاصة كونها تستخدم في حساب ثبات االختبارات 

 ).٤(ملحق بذلك أصبح المقیاس جاهزا للتطبیق، و )٢٨٤، ٢٠٠٤المقالیة والموضوعیة (النبهان، 

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥

ئج البحث تم استنتاج مایاتي :من خالل نتا

بناء مقیاس التخطیط اإلداري في االتحادات الریاضیة  في محافظة نینوى..١

من المجموع الكلي %) ٦٨.١٣فقرة، أحرزا نسبة ( )٤١(استخالص عاملین تشبعت علیهم .٢

  اإلداري. ثلت مقیاس التخطیطمن التباین الكلي، م%)٥٤.٥٤للجذور الكامنة، وفسرا نسبة(

فقرة تعود لستة أبعاد من مقیاس التخطیط اإلداري و أطلق  )٣١(ل األول تشبع علیه العام.٣

علیه عامل (أنشطة التخطیط اإلداري).

فقرات تعود لعوامل البیئة الداخلیة والخارجیة و أطلق علیه  )١٠(العامل الثاني تشبع علیه .٤

تسمیة (البیئة الداخلیة والخارجیة).

التوصیات٢-٥
ماد المقیاس الحالي لقیاس التخطیط اإلداري في االتحادات الریاضیة .إمكانیة اعت.١

التأكید على أهمیة أنشطة التخطیط اإلداري (األهداف، االستراتیجیات، السیاسات، البرامج .٢

اإلجراءات المعاییر)، على حد سواء مع مراعاة االنسجام بینها عند التخطیط اإلداري.

مل البیئة الداخلیة والخارجیة وعلى أساسها یتم تنفیذ أنشطة القیام بعملیة تحلیل دقیق لعوا.٣

التخطیط اإلداري. 

إجراء دراسات عن التخطیط اإلداري وعلى عینات أخرى.   .٤
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المالحق

  )١ملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

یةاستبیان آراء الخبراء حول صالحیة المقیاس بصیغته األول

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

.. المحترم…………………………………الفاضلاألستاذ

تحیة طیبة :

ـــوان  ـــاحثون إجـــراء دراســـة بعن ـــاء یـــروم الب ـــاس التخطـــیط اإلداري فـــي ألعـــاملي" البن لمقی

وقد تمـت مراجعـة األدبیـات والدراسـات السـابقة ومصـادر االتحادات الریاضیة  لمحافظة نینوى "،

رنیـــت والمقـــاییس التـــي تناولـــت التخطـــیط، ومـــن خاللهـــا تـــم تحدیـــد مكونـــات التخطـــیط اإلداري االنت

عوامـــــل البیئـــــة الداخلیـــــة ، عوامـــــل البیئـــــة الخارجیـــــة ، األهـــــداف ، االســـــتراتیجیات ، (المتمثـــــل ب

السیاسات ، البرامج ، اإلجراءات ، المعاییر).

اول عملیة تحدید األهداف ویعرف التخطیط بأنه : سلسلة العملیات اإلداریة وتتن

المستقبلیة التي یسعى التنظیم إلى تحقیقها، ویشمل ذلك وضع خطط على عدة مستویات 

تنفیذیة أدنى تنسجم مع األهداف العلیا.

ونظــرا لســمعتكم وخبــرتكم فــي مجــال البحــث العلمــي وبنــاء المقــاییس یرجــى التفضــل بإبــداء آرائكــم 

) أمــام الفقــرة التــي تعتقــدون بصــالحیتها أو (عالمــة ومالحظــاتكم علــى فقــرات المقیــاس بوضــع 

:یأتيحذفها وتعدیل الفقرات لتكون صالحة برائیكم في ضوء ما

وضوح الفقرات ومالءمتها في المجال المخصص..١

)نعم ، ال(مالئمة البدائل .٢

أیة مالحظات أخرى..٣

مع وافر االمتنان والتقدیر
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ل نظرة الجمهور لالتحاد والمنافسة الخارجیـة وتعلیمـات : وتشمعوامل تتعلق بالبیئة الداخلیة .١

الحكومة وقیم المجتمع وتقالیده وغیرها من العوامل الخارجیة المؤثرة في االتحاد.

المالحظاتالتصلحتصلح  الفقرات  ت

هل یعتبر االتحاد رائدا في المجال الریاضي..١

هل لالتحاد سمعة جیدة بین الجمهور..٢

االتحاد منافسة من قبل االتحادات هل یواجه.٣

األخرى.

هل یفضل الریاضیون التعامل مع االتحادات .٤

اكثر من األندیة الریاضیة.

هل یلتزم االتحاد بأنظمة و تعلیمات اللجنة .٥

األولمبیة.

هل یراعي االتحاد قیم المجتمع وتقالیده..٦

هل یشعر االتحاد بان له دور تجاه قضایا .٧

لمجتمع ومشكالته.ا

: وتشمل الوضع المالي لالتحاد وتوفر أعضاء فاعلین في عوامل تتعلق بالبیئة الداخلیة. ٢

أدارته، واستخدام األجهزة الحدیثة وتوفرها ؛ تجهیزات، قاعات، أدوات ومستلزمات العمل.

المالحظاتالتصلحتصلح  الفقرات  ت

عمل فعال.هل تعمل إدارة االتحاد العلیا كفریق.٨

هل یتمتع االتحاد بوضع مالي جید..٩

هل یتصرف االتحاد باألموال بكفایة واقتصاد..١٠

هل یستخدم االتحاد آخر منجزات التكنولوجیا في .١١

المجال الریاضي.

هل لالتحاد نظام معلومات یزود اإلدارة .١٢

بمعلومات دقیقة.

إیجابیة على هل لإلدارة العلیا في االتحاد نظرة.١٣

العاملین.

هي الغایات التي توجه ألیها األنشطة في االتحاد.األهداف :. ٣

المالحظاتالتصلحتصلح  الفقرات  ت
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هل صیغت أهداف االتحاد بشكل دقیق یمكن .١٤

قیاسه.

هل صیغت أهداف االتحاد كتابة..١٥

هل تنسجم أهداف االتحاد مع ما یمتلك من .١٦

یة وبشریة.إمكانات ماد

هل تسلسل أهداف االتحاد على شكل أهداف .١٧

عامة و أهداف فرعیة.

هل هناك أشخاص مخصصین للتخطیط لتحدید .١٨

أهداف النادي.

العاملین في االتحاد. ألداءهل هناك تقویم سنوي .١٩

هل تنسجم أهداف االتحاد مع أهداف االتحاد .٢٠

المركزي.

هي برامج عمل عامة في االتحاد، وتحدید ألهدافه العامة واختیار طرق االستراتیجیات : .٤

عمل وتحدید الموارد الضروریة لتحقیق األهداف بعیدة المدى.

المالحظاتالتصلحتصلح  الفقرات  ت

هل هناك أهداف عامة یمكن تحقیقها في .٢١

المستقبل عن طریق أهداف فرعیة.

القواعد االتحاد مع إستراتیجیةهل تنسجم .٢٢

واإلجراءات وقابلیة أعضاء االتحاد.

جزء من خطة طویلة اإلستراتیجیةهل تعتبر .٢٣

األجل.

مع معاییر تقییم األداء.اإلستراتیجیةهل تنسجم .٢٤

اللجنة بإستراتیجیةاالتحاد إستراتیجیةهل ترتبط .٢٥

األولمبیة.

إستراتیجیةاالتحاد مع إستراتیجیةهل تنسجم .٢٦

تحاد المركزي.اال
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٣٤٩

هي مجموعة مبادئ تدعمها قواعد عمل تساعد جمیعها على تحقیق أهداف السیاسات : .٥

االتحاد بنجاح، وتكون على شكل عبارات توجه فكر متخذي القرار في االتحاد

المالحظاتالتصلحتصلح  الفقرات  ت

هل یتبنى االتحاد سیاسة خاصة مثل األخالق أو .٢٧

اشئین او الرواد ونحوها.االلتزام بالن

هــــل لالتحــــاد سیاســــة عمــــل مكتوبــــة تنســــجم مــــع .٢٨

  أهدافه.

هل تضمنت كل سیاسة مبدأ وقاعدة..٢٩

هـــــــل یفهـــــــم أعضـــــــاء االتحـــــــاد سیاســـــــة االتحـــــــاد .٣٠

وینفذونها.

هـــــل تـــــرتبط سیاســـــة االتحـــــاد بالوظـــــائف اإلداریـــــة .٣١

المختلفة والعوامل المادیة والبشریة.

سیاسة االتحاد على وفق أهدافه.هل تبنى.٣٢

هـــل تنســـجم سیاســـة االتحـــاد مـــع األخـــالق العامـــة .٣٣

للمجتمع.

ـــــل .٣٤ ـــــاك طریقـــــة لرســـــم سیاســـــة االتحـــــاد مث هـــــل هن

اإلذاعة أو االجتماعات ونحوها.

هل تتمیز سیاسة االتحاد بالمرونة..٣٥

هـــل تنســـجم سیاســـة االتحـــاد مـــع الظـــروف العامـــة .٣٦

للمحافظة.

وسیاسات وٕاجراءات وقواعد ومهام توزع على األفراد وأنشطةهي مجموعة أهداف البرامج : .٦

وخطوات تتخذ وموارد تخصص وأیة عناصر أخرى ضروریة لتنفیذ خطة عمل وكثیرا ما 

مال ونفقات.برأسیدعم البرنامج 

المالحظاتالتصلحتصلح  الفقرات  ت

هــــل خطــــط االتحــــاد لبـــــرامج تســــاعد فــــي تحقیـــــق.٣٧

  األهداف.

هــــل تــــوزع الواجبــــات فــــي االتحــــاد ضــــمن برنــــامج .٣٨

محدد.

هــل تخصــص المــوارد فــي االتحــاد ضــمن برنــامج .٣٩

محدد.

هـــل هنـــاك بـــرامج فرعیـــة فـــي االتحـــاد تنســـجم مـــع .٤٠

البرامج الكلیة.
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المالحظاتالتصلحتصلح  الفقرات  ت

هـــل تحـــدد المـــوارد والمتطلبـــات الضـــروریة مســـبقا .٤١

لتنفیذ خطة معینة.

التحـــــاد بــــین الحـــــین واآلخـــــر هــــل تراجـــــع بــــرامج ا.٤٢

وتحدث.

هل توزع واجبات األعضاء بناء على كفاءتهم..٤٣

هي سلسلة أعمال أو خطوات متعاقبة زمنیا تبین بالتفصیل الطریقة التي یؤدى اإلجراءات :. ٧

بها نشاط أو مهمة معینة.

المالحظاتالتصلحتصلح  الفقرات  ت

یق أهدافه.هل تساعد إجراءات  االتحاد في تحق.٤٤

هل تتمیز إجراءات االتحاد بالوضوح..٤٥

هل إجراءات االتحاد مكتوبة..٤٦

هــــل یفهــــم العــــاملون فــــي االتحــــاد كیفیــــة اســــتخدام .٤٧

اإلجراءات.

هــــل تبــــین اإلجــــراءات التفصــــیلیة لالتحــــاد المهــــام .٤٨

التي ستنجز و مسؤولیات األفراد.

حسـن سـیر هل تساعد اإلجراءات التفصیلیة على.٤٩

العمل.

هـــــل تســـــاعد اإلجـــــراءات الواضـــــحة علـــــى تحدیـــــد .٥٠

المسؤولیات في االتحاد.

هــل تســاعد إجــراءات االتحــاد علــى إنجــاز العمــل .٥١

بسرعة ونفقات اقل.

معین أو متابعة تنفیذ الخطط. ألداءهي مقاییس تصلح المعاییر : .٨

المالحظاتالتصلحتصلح  الفقرات  ت

ـــــة واإلنجـــــاز هـــــل تســـــتخدم .٥٢ معـــــاییر الوقـــــت والكلف

كموجهات لتقویم األداء.

هــــل تســــتخدم النتــــائج وتحقیــــق األهــــداف كوســــائل .٥٣

لتقییم االتحاد.

هل یعرف أعضاء االتحاد كیفیة تقییم عملهم..٥٤

ـــــیم األداء فـــــي االتحـــــاد واضـــــحة .٥٥ هـــــل معـــــاییر تقی

ومكتوبة.

هــــل تســــاعد المعــــاییر علــــى قیــــاس األهــــداف فــــي.٥٦

االتحاد.
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  )٢ملحق (ال

الفقرات المحذوفة والمعدلة حسب آراء الخبراء

الفقرات المحذوفة

هل یعتبر االتحاد رائدا في المجال الریاضي.  .١

هل یلتزم االتحاد بأنظمة و تعلیمات اللجنة األولمبیة.  .٥

هل لإلدارة العلیا في االتحاد نظرة إیجابیة على العاملین.  .١٣

العاملین في االتحاد. ألداءهناك تقویم سنوي هل  .١٩

اللجنة األولمبیة.بإستراتیجیةاالتحاد إستراتیجیةهل ترتبط   .٢٥

االتحاد المركزي.إستراتیجیةاالتحاد مع إستراتیجیةهل تنسجم   .٢٦

هل تضمنت كل سیاسة مبدأ وقاعدة.  .٢٩

هل تبنى سیاسة االتحاد على وفق أهدافه.  .٣٢

ل هناك طریقة لرسم سیاسة االتحاد مثل اإلذاعة أو االجتماعات ونحوها.ه  .٣٤

هل تساعد اإلجراءات التفصیلیة على حسن سیر العمل.  .٤٩

هل تساعد اإلجراءات الواضحة على تحدید المسؤولیات في االتحاد.  .٥٠

الفقرات المعدلة

الفقرة بعد التعدیلالفقرة قبل التعدیل

التحاد آخر منجزات التكنولوجیا هل یستخدم ا  .١١

في المجال الریاضي.

یستخدم االتحاد احدث األجهزة المستخدمة في 

المجال الریاضي.

تدون أهداف االتحاد كتابةهل صیغت أهداف االتحاد كتابة.  .١٥

جزء من خطة طویلة اإلستراتیجیةهل تعتبر   .٢٣

األجل.

لالتحاد خطة طویلة األجل

تدون إجراءات االتحاد كتابةاالتحاد مكتوبة.هل إجراءات   .٤٦

هل تساعد المعاییر على قیاس األهداف في   ٥٦

االتحاد.

تساعد المعاییر على تحقیق األهداف في االتحاد.
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القیم التائیة وقیم معامل االرتباط لمقیاس التخطیط اإلداري
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الفقرة المظللة غیر ممیزة
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  )٤ملحق (ال

مقیاس التخطیط اإلداري بصیغته النهائیة

  الفقرات  ت
اتفق 

تماما
اتفق

غیر 

متأكد
ال اتفق

ال اتفق 

تماما

تعمل إدارة االتحاد كفریق عمل جماعي فعال.١

یراعي االتحاد قیم المجتمع وتقالیده.٢

یشعر االتحاد بان له دور تجاه قضایا المجتمع ومشكالته.٣

یةیفضل الریاضیون التعامل مع االتحادات بدال من األندیة الریاض.٤

لالتحاد نظام معلومات یزود اإلدارة بمعلومات دقیقة..٥

لالتحاد سمعة جیدة بین الجمهور.٦

یستخدم االتحاد احدث األجهزة المستخدمة في المجال الریاضي.٧

یتمتع االتحاد بوضع مالي جید.٨

معاییر تقییم األداء واضحة ومكتوبة.٩

التحاد بالمرونةتتمیز سیاسة ا.١٠

تراجع برامج االتحاد بین الحین واآلخر وتحدث.١١

تنسجم سیاسة االتحاد مع الظروف العامة للمحافظة.١٢

یفهم العاملون في االتحاد كیفیة استخدام اإلجراءات.١٣

لالتحاد نظام معلومات یزود اإلدارة بمعلومات دقیقة..١٤

تطلبات الضروریة مسبقا لتنفیذ خطة معینةتحدد األدوات والم.١٥

توزع واجبات األعضاء بناء على كفاءتهم.١٦

االتحاد مع معاییر تقییم األداءإستراتیجیةتنسجم .١٧

تصاغ أهداف االتحاد بشكل واقعي ودقیق یمكن قیاسه.١٨

هناك أشخاص مخصصین للتخطیط في االتحاد.١٩

٢٠.
ت التفصیلیة لالتحاد المهام التي ستنجز ومسؤولیات تبین اإلجراءا

األفراد.

لالتحاد برامج فرعیة تنسجم مع البرامج الكلیة.٢١

یخطط االتحاد لبرامج تساعد في تحقیق األهداف.٢٢

تدون أهداف االتحاد كتابة.٢٣

یفهم أعضاء االتحاد سیاسة االتحاد وینفذونها.٢٤

سة االتحاد بالعوامل المادیة والقوى البشریةترتبط سیا.٢٥

٢٦.
هناك أهداف عامة یمكن تحقیقها في المستقبل عن طریق أهداف 

فرعیة

تساعد إجراءات االتحاد في تحقیق أهدافه.٢٧

تنسجم أهداف االتحاد مع أهداف االتحاد المركزي.٢٨

هات لتقویم األداءتستخدم معاییر الوقت والكلفة واإلنجاز كموج.٢٩

توزع واجبات األعضاء في االتحاد ضمن برنامج محدد.٣٠



وآخرانعدي غانم 

٣٥٥

  الفقرات  ت
اتفق 

تماما
اتفق

غیر 

متأكد
ال اتفق

ال اتفق 

تماما

تدون إجراءات االتحاد كتابة.٣١

تتمیز إجراءات االتحاد بالوضوح.٣٢

تنسج أهداف االتحاد مع ما یمتلك من إمكانیات مادیة وبشریة.٣٣

تخصص الموارد في االتحاد ضمن برنامج محدد.٣٤

٣٥.
أویتبنى االتحاد سیاسة خاصة به مثل؛األخالق، التزام الناشئین، 

الرواد ونحوها 

اللجنة األولمبیةبإستراتیجیةاالتحاد إستراتیجیةترتبط .٣٦

تسلسل أهداف االتحاد على شكل أهداف عامة و أهداف فرعیة.٣٧

تساعد المعاییر على تحقیق األهداف في االتحاد.٣٨

تستخدم النتائج وتحقیق األهداف كوسائل لتقییم األداء.٣٩

جل٧لالتحاد خطة طویلة األ.٤٠

٤١.
االتحاد مع القواعد واإلجراءات وقابلیات أعضاء إستراتیجیةتنسجم 

االتحاد.


