
 
 

 إقــــــــرار

 

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

 

ياضيَِّة الفلسطينيَِّة بالمحافظاِت الجنوبيَّة " ِّحاداِت الِرِّ  "متطلَّباُت تطبيِق استراتيجيَِّة تدريِب الموارِد البشريَِّة في االتِ

 

استثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، ب

 جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

إال بموافقة رسمية مكتوبة من  وأنه ال يجوز النشر لهذه الرسالةفي حقوق النشر  أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليابحق  أقركما 

 األكاديمية.
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َر ك  َش  ود  او  م ل واَآل َد  ق ل يل َمَ َاًَ﴿اع  كَ و  َالش  ي  ب اد  َع  ﴾ن  َور 
َ(13يةَآ)سبأ،َ

 
اس ال الن   ر  ال يشكه  ن  م )م  وسل   عليه   صلى للاه  للا   رسول   حديث  ، و الكريمة   اآلية   انطالقًا من  

 هذا البحث   في إخراج   مم ن كان  لهم بالغه األثر  ل، ض  الف   ألهل   ل  ض  الف   د  ى نره للا(، وحت   ر  يشكه 
موا من  ،ورالن   يرى ل رشادو  ح  ص  ونه  علم  بما قد   ر  كش  الم لهم بعظيم أتقد   أن  و  د  البه  كان   ،ا 
 بة.ي   الط   مه ه  ود  هه على جه  ل  ي  م  ي بالج  اعترافًا من    متنان  االو 
 

َهللاَقشطةعالدكتور الفاضل/ كر  بالش   وأخص   َنصر على  باإلشراف   م  ر  ك  وت   ل  الذي تفض   مر
 ه  هد  وجه  ه  بوقت   لي  ع   ل  ولم يبخ   ،ة  ي بالعناي  ن  الذي أحاط   المرشد   م  المعل    م  ع  ن   سالة، فلقد كان  الر    هذه  
 مطلوب. ما هو   بل وأرفدني بكل    ،ه  ر  وصب  

 

َمقداد الدكتور/ :المناقشة لجنة   ألعضاء   كر  بالش   مه قد  وأت َسليمان كلية التربية  ده يعم زياد
 اإلدارة   أكاديمي ة   عميده َالمدهوَنَمحمدَابراهيمَوالدكتور/ الرياضية في جامعة األقصى سابقا،

ياسة   ليا للد  راسات   والس    م  طاق   لموصول   كره ، والش  سالةالر    هذه   مناقشة   ول  به ا بق  م  ه  ل  فض  لت، العه
 د.ه  وجه  من علم   موهه لما قد   األكاديمي   و  اإلداري    ة  األكاديمي  

 

، ياً و  غ  سالة له الر    بتنقيح   ه  م  لتكر   هارخالدَفضلَالزَ ل/ الفاض   ألستاذل قدير  والت   كر  بالش   هه أتوج   كما
َهللا /كتورد  ال لصديقي وزميليو  َجاد َموسى َإ /والدكتور ،وسام َشرارحسين َأبو  ،براهيم

 ن  م   كل   و  ،العمل  في زمالئي جميع  ول ،مةي   الق   مه ه  على مالحظات   تامرَصالحَالعبسي /واألستاذ
 حو.ن  هذا العلى  راسة  د   ال هذه  ب تي للخروج  مساعدفي  ور  د   لهه  ان  ك
 

والدي  ،عائلتي الكريمة  ر، و ي  خ   ي كل  ل  رجهون  ي   بشكري ألصدقائي وأحبابي الذين   هه ج  و  وأت  
 عاية  وام وأحاطوني بالر   الذين وقفوا بجانبي على الد   ،يأخواتو  تيإخو  ،ئيوأبنا تيوجز  ،ووالدتي
 اء.ز  الج   ر  ي  خ   ع  ي  م  الج   للاه عاء، فجزا والد   واالهتمام  
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َخَ ل َمَ  َراسة:الد َ َص 
َ

 تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  ل  ط  ت  مه  ر  وافه ت   درجة  على  ف  عر  الت  إلى  راسةه الد    هذه   ت  ف  د  ه  
 ة.الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  ي  ر  ش  الب   د  الموار  

 أعضاء   ن  م   ة  طبقي   ة  عشوائي   نة  عي    اختياره  تم  وقد حليلي، الت   الوصفي    المنهج   اعتماده  تم  و 
 تم  عضوًا، و ( 114) مهه ده د  ع   ، ويبلغه ةالجنوبي   ة بالمحافظات  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   

 .راسةللد    كأداة   االستبانة   استخدامه 
َالية:التَ َتائجَ إلىَالنَ َراسةَ الد َ َتَ صَ لَ وخَ 
 ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه   -

 .طة()متوس    بدرجة   ، وهي  (60.634) نسبي    وزن  ب ت  جاء ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني  
 بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    دريبَ للتَ َخطيطَ التَ َبات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه   -

 .طة()متوس    بدرجة   ، وهي  (65.213) نسبي    بوزن   تجاء ة  الجنوبي  
 ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ةَ دريبيَ التَ َياساتَ والس َ َم ظَ النَ َبات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه   -

 .طة(توس   )مه  بدرجة   ، وهي  (60.526) نسبي    بوزن   ت  جاء ة  الجنوبي   بالمحافظات  
 بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت   َيناإلداري َ َتدريبَ َبات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه   -
 .طة(س   و  ت  )مه  بدرجة   ، وهي  (58.885) نسبي    بوزن   تجاء ة  جنوبي  ال
 بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    بيندر َ المَ َتدريبَ  بات  تطل  مه  ر  توافه  درجةه   -

 .طة()متوس    بدرجة   ، وهي  (58.471) نسبي    بوزن   تجاء ة  الجنوبي  
 بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ام كَ الحَ َتدريبَ َبات  تطل  مه  ر  توافه  درجةه   -

 .طة(س   و  ت  )مه  بدرجة   ، وهي  (60.000) نسبي    بوزن   تجاء ة  الجنوبي  
 تطبيق   بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  في متوس    ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجود   عدمه   -

 ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   د  الموار   تدريب   ة  استراتيجي  
 (، وفي المقابللم  مة، طبيعة الع  د  الخ   ل العلمي، عدد سنوات  ه   ؤ  ر، المه م  : )العه رات  ي   غ  ت  عزى لمه ته 

 .حاد(االت    نوع  : )ر  ي   غ  ت  ى لمه عز  ته  ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجوده 
َها:َتوصيات،َمنَأهم َ َةَ دَ عَ بَ َراسةَ الد َ َوأوصتَ 
مه برامج  الت دريب  جميع    اهتمامه  - راسي ة  والب حثي ة  التي تخد  االت  حادات  بإعداد  المهقترحات  الد  

. والتي تساهمه في االرتقاء  بالكادر  البشري   في جميع    االت  حادات 



 خ
 

اماو  لإلداري  ين ودولي ةً  وعربي ةً  محلي ةً  وتطويري ةً  تأهيلي ةً  دورات   االت  حادات   تنظيم   - ك   لحه
ر  بيناو   .لمهد 
دة   وخبرات   علمي    مؤه  ل   وفق   االت  حادات   في اإلداري  ين   اختياره  -  .تدريبي ة ودورات   مهتعد  

  



 د
 

Abstractَ
This study aimed to identify the availability of the application of human resource 
strategy requirements training in the Palestinian sports federations southern 
provinces. 
Descriptive analytical method was adopted and stratified, random sample was 
selected Numbering 114 members of the Palestinian sports federations southern 
provinces. It was used a questionnaire as a tool for the study. 
The study concluded the following: 
- Availability of the application strategy training of human resources in the 

Palestinian sports federations southern provinces came a relative weight 
60.634 a middle degree. 

- Availability of planning requirements for training in the Palestinian sports 
federations southern provinces came a relative weight 65.213 a 
middledegree 

- Availability of systems and training policies in the Palestinian sports 
federations requirements southern provinces came a relative weight 60.526 
a middle degree. 

- Availability of trained administrators in the Palestinian sports federations 
requirements southern provinces came a relative weight 58.885 a middle 
degree. 

- The availability of training of trainers in the Palestinian sports federations 
requirements southern provinces came a relative weight 58.471 a middle 
degree. 

- Availability of trained referees in the Palestinian sports federations 
requirements southern provinces came a relative weight 60.000 a middle 
degree. 

- There were no statistically significant differences in the average Estimates 
differences in the degree of availability of application strategy training of 
human resources in the Palestinian sports federations Palestinian 
governorates due to the variables of age, educational qualification, the 
number of years of service, the nature of the business requirements, while 
no statistically significant due to the variable Union type differences. 

 The study recommended several recommendations , including: 
-    Attention all federations to prepare academic and research proposals that 
serve    the training programs that contribute to the upgrading of the human 
cadre in all unions. 
- Organize unions qualifying local, Arab and international administrators , 
referees , coaches and development courses. 
- Choose administrators in unions according to qualified scientific or multiple 
experiences or training courses. 
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َالعامَاإلطـــــارَ ل:َاألوَ َلص َالفَ 
َ

َ.مةقدَ مَ 
َراسة.الد َ َةَ لَ شكَ مَ َ/لًَأوَ 

راسةَم ت غ ي  راتَ َ/ثانياًَ َ.الد  
ي اتَ َ/ثالثاًَ ض  راسةَف ر  َ.الد  

َراسة.الد َ َرابعًا/َأهدافَ 
َراسة.الد َ َةَ خامسًا/َأهميَ 

َراسة.الد َ َةَ سادسًا/َمنهجيَ 
َراسة.الد َ َونطاقَ َسابعًا/َحدودَ 

َة.اإلجرائيَ َعريفاتَ ثامنًا/َالتَ 
َراسة.الد َ َتاسعًا/َهيكلَ 

َ
َ

َ 
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 :مةدَ قَ مَ ال
 ق  ره وطه  ومعايير   س  سه أه  من تطوير   بدءً  ة  ا البشري  ه  د  موار   بالكبير   هتمام  االإلى  ماته نظ  والمه  ساته المؤس   ىتسع

 م  المة لهه والس   األمن   وسائل   جميع   وتوفير   م  ه  وتدريب   م  ه  لها وتقييم   خطيط  والت   م  ه  ف  وظائ   مرورًا بتوصيف  م، ه  اختيار  
 ين  ل  العام   بمصلحة   ي ويهتم  راع  كما يه  ،مة  ظ  ن  المه  ة  ح  بمصل   ي ويهتم  راع  الذي يه  له فاعه الت   هه يسوده  عمل   جو    وفير  مع ت
 هه فإن   ر  ك  ا ذه مم  و  ،ةيم  ر  الك   الحياة   مه لهه  نه م   ؤ  ته و   م  رضيه  ته التي  ب  وات  الر   وتوفير   ،ة  اإلنساني   مه ه  ت  حاج   سد    خالل   من  
 ض  تنه   أن   مات  ظ  ن  للمه  نه مك  ال يه  هه أن   حيثه  ،يه ر   ق  ا الف  ه  وعموده  مات  ظ  ن  المه  به ص  ع   هي   ة  شري  الب   د  الموار   لنا أن   حه ض  يت  
 ة  ق  ائ  الف   ة  لعناي  وا ة  الكبير   ة  ا األهمي  ه  ي  ول  ته  أن   دون  و  ،ة  ا البشري  ه  د  موار   ة  مدى أهمي   ك  در  ته  أن   ا دون  ه  ا وبأعمال  ه  س  ف  بن  

 .دالموار   بتلك  
ا ه  ره حو  م   يكونه  ات  ستراتيجي  ا ق  وف   ل  م  فيها إلى الع   ة  البشري   د  الموار   إدارةه  ةً وخاص   ماته نظ  المه  ه  ج  تت   أن   د  ال به  لذا كان  

 الحجم   ذات   مات  ظ  ن  المه  أن   ، حيثه ي  ر  ق  الف   اه  وده مه وع   مات  ظ  ن  المه  به ص  ع   ا هي  ن  ف  ل  س  والتي كما أ   ،ةم  ه  مه ال الفئةه  هذه  
 مة  نظ  المه  أهداف   تحقيق   فيا ه  ده ساع  ته  ات  ستراتيجي  الها من  د  به ال ،ة  ي  ر  ش  الب   د  الموار   أعدادًا من   كه ل  والتي تمت   الكبير  
 .(2: 2014 ،كحيل) ة.ي  ر  ش  ها الب  د  بموار   رتقاء  باال
 ة  ز  ي   م  ت  المه  الكبيرة   سات  المؤس   ن  م   تهعت ب ره  المحافظات الجنوبيةفي  ةه الفلسطيني   ةه ياضي  الر    اته اد  حت   االيرى الباحث أن و 

 تطوير  ى لإ حاداته ت   اال هذه   ىسع  ة، وت  غز   في قطاع   سطيني   الفل ياضي   الر    ر  للكاد   ة  ياضي  الر    ات  م  د  الخ   مه د   ق  التي ته 
 حتالله ا االه  ض  يفر   أن   ل  و  التي حا اإلقصاء   سياسة   من   ىالذي عان   الفلسطيني    في المجتمع   ين  اضي   يالر    ة  كفاء   ورفع  

 هذه   ة، وتمتلكه غز   قطاع   ن أبناء  م ن  ي  س  ن  ال الج  ك   ن  م   األفراد   من   آالف   حاداته ت   اال حيث ينتمي لهذه   ،اإلسرائيلي  
يحوي  حاد  ت   ا ل  كه  أن   هتمام، حيثه ا و  بحث   موضوع   تكون   بأن   جديرةً  ةً يمي  ا أكاده  وبعضه  ةً إداري   كوادر   حاداته ت   اال
 أنشطة   ة  ي كاف  غط   ته  ومختلفة   ديدة  ع ة  إداري   بمهام    يقومون   والذين   ،راسة  الد    هذه   ره حو  م   م  هه  الذين   ين  اإلداري    من   اً عدد
 ات  ستراتيجي  اي تبن    نحو   ةه الفلسطيني   حاداته ت   اال جه  تت   أن  و  د  البه  هه أن   الباحثه  د  ج  و   ه، لذاأهداف   لتحقيق   ىوتسع حاد  ت   اال

مسبقًا  ة  عد  ومه  ة  دروس  م   ط  ط  م بناًء على خه ه  ت  ي  وفعال   م  ه  كفاءت   لرفع   ىتسع بحيثه  ،ة  ا البشري  ه  د  موار   لتطوير واستثمار
 زمني    جدول   ضمن   ة  ياضي  الر    حادات  ت   في اال ة  البشري   د  الموار   إدارة   عمله ا ه  نه ي يتضم  الت المهام    على جميع   ةً ل  م  مشت  

 .واضح
في  ة  البشري   الموارد   تدريب   ات  ستراتيجي  ا دور   ستقصاء  ال ةً بحثي   محاولةً  اعتباره  إب دراسةي الأتت وفي هذا اإلطار  

 ةً بحثي   بيئةً  المحافظات الجنوبية في ة  ياضي  الر    حادات  ت   في اال الباحثه  د  ج  و   حيثه  ة،البشري   د  الموار   كفاءة   أداء   رفع  
 عليها. هه حث  ب   ق  ل  ط  يه  أن   نه مك  يه  ةً هم  مه 
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َة:راسَ الد َ َ:َمشكلةَ لًَو َأ
 ورئيس   حاد  ت    او  ض  وعه  ب  ر   د  ومه  العب  ك ،ياضي   الر    في المجال   سنوات   ة  د  ع   على مدار   الباحث   ل  م  ع   خالل   ن  م  

 حاد  ت    باالاإلداري    ل  م  الع   بطبيعة   ه  ت  ف  معر   خالل   ومن   ،رياضي  ناديإدارة   مجلس   وعضو   حاد  ت    في االة  ي  الفن    ة  للجن  
 بعض   وكون   ،األخرى بالمحافظات الجنوبية حادات  ت    في االاألنشطة   وبعض   ،ام  فيه   الذي يعمله  اديوالن  
 تطبيق   طبيعة  على  الباحث   الع  ط   وبا ،ةالبشري   الموارد   إلدارة   صةً ص   خ  ت  مه  إدارات   ال تضم   ة  ياضي  الر    حادات  ت   اال
 وجود   بعدم   فاد  أ ة  ولمبي   األجنة  الل   رئيس   نائب   ومن خالل مقابلة مع ،حادات  ت   في اال الد  راسة موضوع   ة  ستراتيجي  اال

 ة  الفني   جنة  الل   رئيس   بسؤال   يضاً أ، الرياضية الفلسطينية حاداتفي االت    ة  البشري   الموارد   لتدريب   ة  واضح ة  استراتيجي  
 الموارد   لتدريب   ة  استراتيجي   وجود   عدمه  ن  تبي   ائرة  لط  ا الكرة   حاد  وات    اولة  الط   ة  ر  كه  حاد  في ات    دريب  الت   لجنة   ورئيس  
الباح ثه  يقوم   يرقى ألن   راسة  الد    موضوع   وأن   ،العلمي بالبحث   ل  دخ  للت   حاجةً  هناك   أن   د  ج  و   كما ،فيهما ة  البشري  
ا ه  ومستوى كفاءت   ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   بات  تطل  مه  على واقع   الوقوف   أجل   من   به   هتمام  واال ه  ت  بدراس  

 هد  إلى جه  تحتاجه  ة  ياضي  الر    حادات  ت   اال أن   حيثه  ،بالمحافظات الجنوبية ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  ت   في اال
إلى  للوصول   ع  هذا الواق   دراسة   الباحثه  مما دفع ،فيها ة  البشري   د  الموار   تدريب   ة  ستراتيجي  ا على واقع   وف  قه للوه 

 لمعالجته. عي  والس   ه  حقيقت  
 الي:الت   الرئيس   ؤال  على الس   اإلجابة   في محاولة   راسة  الد    مشكلةه  نه وتكمه 
 المحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  ت   في اال ة  ي  ر  ش  الب   د  الموار   تدريب   ة  ستراتيجي  ا بات  تطل  مه  وجود   عه ما واق  
 ة؟الجنوبي  

َالية:التَ َةَ يَ رعَ الفَ َئيسَاألسئلةَ الرَ َؤالَ السَ َعنَ َقَ ثَ وينبَ 
 ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   د  الموار   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  تطل  مه  ر  توافه  درجةه  ما 

 ة؟الجنوبي   بالمحافظات  
  عند   ة  إحصائي   داللة   ذاته  وجد فروق  تهل ( مستوىα≤0.05   في متوس )  بات  تطل  مه  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط 

عزى ته  ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   د  الموار   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق  
 حاد(؟نوع االت    -ى الوظيفيالمسم   -مةد  عدد سنوات الخ   -ل العلميالمؤه    -رات: )العمرلمتغي   

َ
راسةَم ت غ ي  راتَ ثانيًا/َ َ:الد  

َالم ست ق لَلم ت غ ي  رَ ا
خصي ةه  البياناته   :في وتتمث له  الش 

ن س -  .الج 
 .العهمهر -
 .العلمي المؤه  له  -
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ب ر ة سنوات -  .الخ 
 .االت  حاد نوع -
 .الوظيفي المهسم ى -

َالت ابعَالم ت غ ي  رَ 
 :من وتتكون  البشري ة   الموار د   تدريب   استراتيجي ة  

 .دريبالت   استراتيجي ةه  -
ياسات الن ظهمه  -  .والس  
 .اإلداري  -
ر  ب -  .المهد 
م - ك   .الح 
 

راسةَفرضي اتَ ثالثًا:َ َ:الد  

ط   في( α≤0.05) مستوى  عند   إحصائي ة   داللة   ذاته  فهروق   توجده  ال .1  متطل بات   توافهر   لدرجة   الت قديرات   متوس  
 لمهت غ ي  ر   تهعزى  الجنوبي ة   بالمحافظات   الفلسطيني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   في ة  البشري   الموار د   تدريب   استراتيجي ة   تطبيق  
ر  .الع م 

ط   في( α≤0.05) مستوى  عند   إحصائي ة   داللة   ذاته  فروق   توجده  ال .2  مهتطل بات   توافهر   لدرجة   الت قديرات   متوس  
 لمهت غ ي  ر   تهعز ى  الجنوبي ة   بالمحافظات   الفلسطيني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   في ة  البشري   الموارد   تدريب   استراتيجي ة   تطبيق  
ل م يَالمؤه  لَ   .الع 

ط   في( α≤0.05) مستوى  عند   إحصائي ة   داللة   ذاته  فروق   توجده  ال .3  مهت ط ل بات   توافهر   لدرجة   الت قديرات   متوس  
 لمهت غ ي  ر   تهعزى  الجنوبي ة   بالمحافظات   الفلسطيني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   في البشري ة   الموار د   تدريب   استراتيجي ة   تطبيق  
مةَسنواتَ َعددَ  د   .الخ 

ط   في( α≤0.05) مستوى  عند   إحصائي ة   داللة   ذاته  فروق   توجده  ال .4  مهتطل بات   توافهر   لدرجة   الت قديرات   متوس  
 لمهت غ ي  ر   تهعزى  الجنوبي ة   بالمحافظات   الفلسطيني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   في البشري ة   الموار د   تدريب   تيجي ة  استرا تطبيق  

ظيفيَالم سم ى  .الو 

ط   في( α≤0.05) مستوى  عند   إحصائي ة   داللة   ذاته  فروق   توجده  ال .5 س    ات  مهتطل ب توافهر   لدرجة   الت قديرات   مهت و 
 لمهت غ ي  ر   تهعز ى  الجنوبي ة   بالمحافظات   الفلسطيني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   في البشري ة   الموار د   تدريب   استراتيجي ة   تطبيق  

 .الت  حادَنوعَ 
ََ
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َراسة:الد َ َأهدافَ :َرابعاًَ
َالي:التَ َإلىَتحقيقَ َراسةَ الد َ َتهدفَ 

 ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   د  الموار   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  تطل  مه  ر  توافه  درجة   على فه عر  الت    -
 ة.الجنوبي   ة بالمحافظات  الفلسطيني  

 تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  تطل  مه  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  في متوس    ة  إحصائي   داللة   ذات   عن فروق   الكشفه   -
ل المؤه    -رم  رات:)العه تغي   عزى لمه ته  ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  لبشري  ا الموارد  
 حاد(.نوع االت    -ى الوظيفيالمسم   -مةد  الخ   عدد سنوات   -العلمي

 

 :راسةالد َ َةَ أهميَ :َخامساًَ
 في ما يلي: راسة  الد    ةه أهمي   نه تكمه 
َ:ةَ ظريَ نَ الَةَ هميَ األأوًل:ََ
 ة.اد  ي  والق   ة  اإلدار   ص  الماجستير في تخص   درجة   ل  ي  لن   الباحث   يجًا لجهود  و  ت  ت   راسةه الد    هذه   ره ب  عت  ته  -1
 ة  الفني   ائرة  الد   دير  مه  ب  ص  ن  م   له يشغ   هه منها كون   الباحثه  فيده سيه  جديدةً  ومعارف   اً علوم ةه راس  الد    هذه   فه ضي  قد ته  -2

 . ة  البدني   ياقة  ل  وال األجسام   لكمال   الفلسطيني    حاد  ت   اال ضو  وع
 ة.البشري   الموارد   تدريب   ة  تراتيجي  سا في مجال   وباحثون   ة  بحثي   سات  مؤس   راسة  الد    من   ستفيده تقد  -3
 ة.العلمي   للمكتبة   البحث   موضوع   راسةه الد    تهضيفه  -4

َ:ةطبيقيَ تَ الَةَ األهميَ ثانيًا:َ
 حاداته ت   الا وهي   ،الفلسطيني    في المجتمع   ة  م  هم سات  بمؤس   قه ا تتعل  ه  كون  في  راسة  الد    هذه   ةه أهمي   زه تترك   -1
ة غز   قطاع   من أبناء   ين  ياضي   الر    شأن   ع  ف  في ر   الكبيره  وره لها الد   التي كان   ،ةالجنوبي   المحافظات  في  ةه ياضي  الر   
 واسعة. خبرة   وذات   عةً ومتنو    كبيرةً  ةً ورياضي   ةً إداري   ر  كواد   كه والتي تمتل   ،ياضيالر    م  بمستواهه  االرتقاء  و  هوض  والن  
 حادات  ت    لالة  البشري   الموارد   في تطوير   ستراتيجي    االخطيط  الت   ة  في عملي   راسة  الد    على نتائج   االعتماده  -2
 ة.الجنوبي   المحافظات  ب ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر   
التي  سات  المؤس   لجميع   ة  ح  ل  مه  حاجة   ة  ستراتيجي   اتطبيق   بات  متطل   تحديد   حيثه  ن  م راسة  الد    هذه   ةه أهمي   عه تنبه  -3
 أن   ىل  و  فاأل   ،اه  ت  ط  أنش   م  عظ  ستراتيجيًا لمه ا طه خط   ته  أصبحت  قد  ة  ياضي  الر    حادات  ت   اال ن  وكو  ،ةإداري   ل  هياك   كه ل  تمت  
 ة.ياضي  الر    سات  للمؤس   ي  ر  ق  الف   العمود   ره ب  عت  التي ته  ،ةالبشري   للموارد   ات  ستراتيجي  اال د  م  تعت  
 كوسيلة   ة  البشري   د  لموار  ا لتطوير   اتيجي   ستر اال يط  خط  مبدأ الت   تفعيل   خالل   من   راسة  الد    هذه   ةه أهمي   تظهره  -4
 .ة  ياضي  الر    حادات  ت   الا عمل  في  في وقتنا الحاضر   جداً  ة  م  هم
 سات  في المؤس   ة  البشري   الموارد   أداء   ة  كفاء   تطوير  ل ريق  على الط   وة  ط  خه  بمثابة   راسةه الد    هذه   كونه ست   -5

 ة.الفلسطيني  
ََ
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َراسة:الد َ َنةَ عي َ :َسادساًَ
 .راسة(الد    ع  م  جت  مه  تمثيل   )بما يضمنه  ة  ي  بقالط   ة  العشوائي   ريقة  ها بالط  اختياره  تم -
نه و - ارسة   مجتمعه  يتكو   وعددههم   الفلسطيني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   في العاملين   اإلداري  ين   جميع   من الد  

 :الت الية المهام    في ويعملون  ( 162)
 .الر  ياضي ة االت  حادات   رؤساءه  -
 .الر  ياضي ة ت  االت  حادا مجال س   أعضاءه  -
 .الر  ياضي ة االت  حادات   مهدر  بو  -
 .الر  ياضي ة االت  حادات   في الل  جان   رؤساءه  -
 .الر  ياضي ة االت  حادات   في الل  جان   أعضاءه  -
 ام.ك  الحه  -
َراسة:الد َ َأدواتَ 

خصي ةه  البياناته في  ل  والمتمث    ل   ق  المست   ر  ي   غ  ت  المه  لقياس   ة  استبان مه يصمت تم   - ن س) :في وتتمث له  الش  -الج 
ب ر ة سنوات -العلمي المؤه  له  -العهمهر  ابع  الت   ر  المتغي    قياسه  وكذلك   (الوظيفي المهسم ى -االت  حاد نوع -الخ 
 .(الت دريب استراتيجي ة) البشري ة   الموارد   استراتيجي ات   في ل  والمتمث   

 
 راسة:الد َ َونطاقَ َحدودَ :َسابعاًَ

َاآلتية:َودَ بالحدَ َراسةَ الد َ َمَ تلتزَ 
 في ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   عن   على الكشف   اسةه ر الد    : اعتمدت  الموضوعيَ َالحدَ  -1

 .ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  ت   اال
 وأعضاء   ام  ك  والحه  بين  در   والمه  اإلدارات   س  مجال   من أعضاء   نة  عي    على البشري   الحد   له يتمث   :يَ ر َشَ البَ َالحدَ  -2

 .ةالجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  ت   اال بعض  في  جان  الل   
 حادات  ت   اال جميع   والتي تضم   األولمبي ة   الل جنة   مقر   (ةغز  )قطاع  ة  الجنوبي   محافظات  ال :يَ المكانَ َالحدَ  -3

 .ة(الفردي   األلعاب   حاداته ت   ا –ة الجماعي   األلعاب   حاداته ت   ا) ة  ولمبي  األ ة  ياضي  الر   
 م.2015-2016عام في  راسةه الد    ت  ق  ب   طه  :مانيَ الزَ َالحدَ  -4

َ
ََ
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َة:جرائيَ َاإلعريفاتَ تَ الَ:ثامناًَ
 راسة:الد    في هذه   ما وردت  منها حيثه  المقصود   لبيان   راسة  في الد    والواردة   الية  الت   المصطلحات   بتعريف   الباحثه  قام  
َ: Strategyةَ ستراتيجيَ الَ-1
 التقاء   بما يضمنه  ،على المدى البعيد ةه م  نظ  ا المه ه  ر  ق  التي ته  طه ط  والخ األنشطةه  بأن ها( 2009 ،فها )قشطةعر  

 في ذات   ة  عالي   ة  كفاء   ذات   الة  فع   بها بطريقة   ة  حيط  المه  ة  البيئ   ا مع  ه  ت  رسال   لتقاء  وا ،اه  ت  مع رسال   مة  ظ  ن  المه  أهداف  
 الوقت.

َ: Requirementبل َطَ تَ المَ َ-2
 ى عنه.ن  ال غ   أساسي   وشيء   هه تحقيقه  به يهطل   أو عمل   أمر   هه المعاني الجامع( بأن   )معجمه  هه ف  عر  
 :Human Resources Managementةَالبشريَ َدَ الموارَ َإدارةَ َ-3
َ)الشَ عرَ   وتقييم   وتوجيه   وتنظيم   تخطيط   من   البشري    بالعنصر   قه ما يتعل   ل  ى كه تتول   ة  هي إدار   (2013َ،افعيفها

يجابي   الة  فع   بطريقة    ين  العامل لألفراد   ة  اص  الخ   واألهداف   ة  ياضي  الر    سة  للمؤس   ة  العام   األهداف   تحقيق   بغرض   ة  وا 
 بها.
َفَ عر َ ويَ  َ)كورتل،  فيها، ترمي إلى تحقيق  وظ  ومه  مة  ظ  ن  المه  إدارة   بين   القائمة   للعالقة   تنظيم   ةه ها عملي  بأن   (2012ها

 قابلة   وقوانين   م  ظه ا إلى نه ه  في إعداد   ة  د  ستن  المه  ة  ط  واألنش   ج  البرام   من   مجموعة   من خالل   وذلك   ،مه  ا وأهداف  ه  أهداف  
 اهن.الر   الوضع   بحسب   غيير  لت  ل
َ:Human Resourcesَةَ البشريَ َدَ الموارَ َ-4
َ)كشوايعرَ   ها لدعم  تصميمه  التي يتم   واألنشطة   ات  والعملي   ات  االستراتيجي   من   مجموعات  بأن ها  (2006،فها

 بها .يعملون  الذين   واألفراد   سة  ؤس  الم احتياجات   بين   كامل  الت   من   نوع   إيجاد   طريق   عن   المشتركة   األهداف  
 نة  ي  ع  مه  ألنواع   المناسبة   ات  ر  د  والقه  ذوي المهارات   لين  ؤه  المه  األفراد   من   وعه مه الجه  ها تلك  بأن   (2001،اَ)السلميهَ فَ عر َ ويَ 
 اع.ن  واقت   بحماس   األعمال   تلك   في إدارة   اغبين  والر   األعمال   من  
 : Palestinian Sports Federationsةَ الفلسطينيَ َةَ ياضيَ ر َ الَحاداتَ ت َ اَلَ-5
 ا المختلفةه  ت  ط  وأنش   األلعاب   ون  عن ى بشؤ وته  ،ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    الحركة   ر  طه أه  ن  م   ها إطار  أن  بها الباحث فه عر   يه 
 ة  األساسي   القوانين   في حدود   ستواها الفني   بم ها واالرتقاء  ها وتطوير  ممارست   ا وتوسيع  ه  ت  د  قاع   على نشر   له عم  وت  
 فلسطيني    رياضي    حاد  ت    الكل    ويكونه  ،ةي  الفن    مه هه ولجانه  ةه ولي  والد   ةه ي  والقار    ةه العربي   حاداته ت    عليها االالتي تسيره  م  ظه والن  

 .ة  اعتباري   ة  شخصي  
 : Trainingدريبَ التَ َ-6
 م  ه  آفاق   وتوسيعه  بين  تدر   المه  ول  قه عه  تخصيبه  هي   ة  األساسي   دريب  الت   ة  هم  مه  أن   ه:بقول   (2009َ،)الصيرفيَهَ ف َرَ عَ 
على  ة  ب  ت   ر  ت  المه  واآلثار   روف  الظ   عن   للكشف   ،يرن  ست  المه  اإلدراك   مه هه به كس  ويه  ر  ك  الف   مق  على عه  ده ساع  بما يه  ،مه  ات  ك  در  ومه 

َم.ه  فات  تصر  
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 راسة:الد َ َهيكلَ َ/تاسعاًَ
 راسةللد    العام   اإلطاره ل:َاألوَ َالفصلَ 

 ةه راسة، أهمي  الد    راسة، أهدافه الد    اته ر  ي   غ  ت  مه راسة، الد    اته ي  ض  ر  ف  راسة، الد    ةه ل  شك  ة، مه م  د  ق  المه 
 .راسةالد    له هيك ،ةجرائي   اإلعريفاته الت   ،راسةالد    ونطاقه  حدوده  راسة،الد    ةه منهجي  راسة، الد   
َ

 ظري الن   اإلطاره اني:َالثَ َالفصلَ 
 ة.البشري   الموارد   دارة  إ اته استراتيجي  ل: األو   المبحثه  •
 دريب.الت  اني: الث   المبحثه  •
 ة.الفلسطيني   ةه ياضي  الر    حاداته االت   الث: الث   المبحثه  •
 

َابقةالس   راساته لد   االث:َالثَ َالفصلَ 
 راسات  الد    مع   واالختالف   فاق  االت    هه وجه أ ،راساتعلى الد    عليقه الت   ،ةجنبي   األراساته الد    ،ةه العربي   اساته ر الد    ،ةم  د  ق  المه 
 ة.حثي  الب   ةه و  ج  الف   ،ابقةراسات الس  الد    مصفوفةه  ،ابقةالس   راسات  الد    من   االستفادة   وجهه أ ،ابقةالس  
َ

 اسةر الد    ةه منهجي  ابع:َالرَ َالفصلَ 
 ،راسةالد    أداة   ثباته  ،راسةالد    أداة   قه د  ص   ،راسةالد    أداةه  ،راسةالد    ةه ن  ي   ع   ،راسةالد    عه م  جت  مه  ،راسةالد    منهجه  ،ةم  د  ق  المه 
َالبيانات. توزيع   اختباره  ،البيانات ره مصاد   ،راسةالد    جراء   إاته طو  خه  ،ةم  د  خ  المست   ةه حصائي   اإلساليبه األ
َ

 ةالميداني   راسة  الد    جه نتائ  الخامس:ََالفصلَ 
 ا.ه  ته ش  اني ومناق  الث   ؤال  الس   نتائجه  ،اه  ته ش  ومناق   ل  األو   ؤال  الس   جه نتائ   ،ةم  د  ق  المه 
َ

 ياتوص  والت   جه تائ  الن  ادس:َالسَ َالفصلَ 
 ة.ح  ر  ت  ق  المه  راساته الد    ،راسةالد    توصياته  ،راسةالد    جه نتائ   ،ةم  د  ق  المه 
 
 

ََ
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َظــــرَيالنَ َاإلطـــــارَ :َانيالثَ َالفصلَ 
 
 .ةالبشريَ َدَ الموارَ َإدارةَ َاتَ استراتيجيَ ل:َاألوَ َحثَ بَ المَ  .1
 دريبالتَ اني:َالثَ َحثَ بَ المَ  .2
 .ةالفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ ت َ اَلالث:َالثَ َحثَ بَ المَ  .3
 
 

َ 
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َ.ةشريَ البَ َدَ الموارَ َإدارةَ َاتَ استراتيجيَ ل:َاألوَ َحثَ بَ المَ 
َ

َة.مَ دَ قَ مَ ال

 .ةالستراتيجيَ َهومَ مفَ/لًَأوَ 

َ.ةالستراتيجيَ َدارةَ اإلَ/ثانياًَ

 .اتالستراتيجيَ َلَ مراحَ َ/ثالثاًَ

 .ةالبشريَ َدَ الموارَ َدارةَ َإمفهومَ َ/رابعاًَ

 .ةالبشريَ َدَ الموارَ َفَ وظائَ َ/خامساًَ

 .ةالبشريَ َالمواردَ َدارةَ َإهدافَ أَ/سادساًَ

 .ةالبشريَ َدَ الموارَ َدارةَ َإةَ مهنيَ َ/سابعاًَ

َ.اتالستراتيجيَ َتطبيقَ َباتَ طلَ تمَ َ/ثامناًَ

َ
َ
َ
َ
 

ََ
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َ:ةـــــــــــمَ قدَ مَ 
 مات  منظ   استقرار   أجل   ، من  ة  البشري   الموارد   إلدارة   واضحة   ات  استراتيجي   هناك   كون   تأن   ي   رور الض   ن  م   أصبح  

 المشابهة. مات  المنظ   مع   ة  التنافسي   ة  ز  المي    وجود   أجل   ا، ومن  ه  ا وصعود  ه  و   مه ونه  األعمال  
 وتحقيق   ة  البشري   د  الموار   لتدعيم   ات  استراتيجي   وجود   من   د  البه  كان   ع  وس  ر والت  غي  بالت   زه يتمي   ة  البشري   د  الموار   حقل   وألن  
 األفراد   من   على الكفاءات   المحافظة   مشكالت   معالجة  و  ،ة  مناسب   ات  هيكلي   ء  في بنا له التي تتمث   ،اه  ا وحاجات  ه  رغبات  

 تي تتعل قه وال في العمل   رات  غي  الت   ة  ب  ومواك   ليا ومواجهة  العه  ورضا اإلدارة   رضا األفراد   مع تحقيق   ،مهه واستقطابه 
 البشري. بالعنصر  

َعرَ َةَ ستراتيجيَ فالَ َكما َ)السلمي، 2001َفها  قه حق   ته  كيف   ده د   ح  التي ته  املةه الش   ةه يالرئيس ةه ط  الخه  هي   (76:
 من مساوئ.  ما تعانيه   مزايا وتدنية  به من  عه ما تتمت   تنظيم   ا من خالل  ه  ها وأهداف  ض  ر  غ   مةه المنظ  

 في محاولة   شاملةً  تها نظرةً ي  ل   في كه  ة  منظ  إلى المه  الذي ينظره  زه المتمي    اإلداري   األسلوبه  هي   ةه ستراتيجي   االواإلدارةه  
 القرارات   خاذ  بات    قوي، وذلك   سي   تنافه  مركز   وق واحتالل  في الس   ق  فو  بالت   التي تسمحه  ة  سي  نافه الت   الميزة   تعظيم  
معه،  ل  عامه للت   واإلعداد   المستقبل   باستشراف   ة، كما تهتم  الحالي   والمشكالت   ص  ر  إلى الفه  التي تنظره  ة  ستراتيجي  اال

 ها.ت  ها ورؤي  وأهداف   مة  نظ  المه  غاية   على تحقيق   ، تعمله ة  ستراتيجي   االة  البشري   د  الموار   إدارة   فإن   وبذلك  
 ات  كفاء وتطوير   والنهوض   االرتقاء    فيمات  المنظ   يساعده  ة  البشري   د  للموار   ات  استراتيجي   وجود   أن   ويرىَالباحثَ َ

 العاملين   انتماء   خه رس   يه  آخر   ب  ومن جان   ،ب  جان   من   العاملين   ضا عند  الر    على تحقيق   ساعده  فيها، كما ويالعاملين  
 أهداف   قه حق   يه  ا وهذا بدور  ه  على مثيالت   مة  المنظ   ز  وتمي   ق  إلى تفو   هاية  ي في الن   ا يؤد   مم   ،مه  وألعمال   م  ه  مات  لمنظ  

 مات.المنظ   هذه   ت  وطموحا
 

َ:ةالستراتيجيَ َهومَ مفَ/لًَأوَ 
2009ََ،فَ)السالمعرَ  َال82:   Master Planاملةه الش   ةه  الر ئيسةه ط  الخه  هي  : بقوله Strategy ةَ ستراتيجيَ (

من  به   عه ا تتمت  م تنظيم   خالل   من   Objectivesا ه  وأهداف   Missionا ه  ض  ر  غ   ةه م  المنظ   قه حق   ته  كيف   ده حد   التي ته 
 التي تعاني منها. لبيات  الس   أو تحجيم   مزايا وتقليص  

)أو  ن  ي  ع  مه  هدف   صياغة   في العادة   نه وتتضم   ،من  الز   من   طويلة   لفترة   مةه بها المنظ   تلتزمه  ف  صر  للت   ة  ط  ها خه إن  
 قه.بتحقي ة  فيل  الك   ة  نفيذي  الت   ط  ط  ووضع الخه  ،أهداف( مجموعة  

التي  ةه العملي   أو هي   ،ويلالط   في األمد   مة  نظ  المه  أداء   هه وج   التي ته  ة  اإلداري   فات  صر  والت   القرارات   وهي مجموعةه  .4
ون  ا ه  ت  بواسط   نه يتمك    وتطوير   ا ووضع  ه  أهداف   وتحديده  مة  للمنظ   د  األم   طويل   جاه  االت    تحديد   من   المهديره

 العالقة. ة( ذات  ة والخارجي  ة )الداخلي  البيئي   رات  ي   غ  ت  المه  في ضوء   األهداف   تلك   تحقيق   لغرض   ات  االستراتيجي  
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 التقاء   نه بما يضم   ،على المدى البعيد   مةه نظ  ا المه ه  ر  ق  التي ته  طه ط  والخه  ها األنشطةه ( أن  2009 ،فها )قشطةوعر   .5
 في ذات   عالية   كفاءة   ذات   الة  فع   بها بطريقة   المحيطة   البيئة   ا مع  ه  الت  رس لتقاء  وا ،مع رسالتها مة  المنظ   أهداف  
 الوقت.

 
َ:ةالستراتيجيَ َدارةَ اإل/ثانياًَ
َ)السالمعرَ  2009ََ،ف َاإلدارةَ 83:  اإلداري   األسلوبه  بأن ها  Strategic Managementَ  ةاإلستراتيجيَ َ(
 Advantagesة  نافسي  ا الت  ه  زات  ممي    لتعظيم   ة  جاد   في محاولة   شاملةً  نظرةً  مة  إلى المنظ   ره الذي ينظه  زه ي   م  ت  المه 

Competitive   ة  ستراتيجي   االالقرارات   خاذ  ت    باوذلك   ،قوي    تنافسي    مركز   وق واحتالل  في الس   ق  فو  بالت   التي تسمحه 
 باستشراف   كما تهتم   ،ة  اخلي  الد   والبيئة   ة  الخارجي   البيئة   من   لكل    ة  والمستقبلي   ة  الحالي   المعطيات   تحليل   في ضوء  
 معه. ل  عامه للت   واالستعداد   المستقبل  

نفيذ الت   ،نظيمالت   ،طيطخ: الت  هي   ة  أساسي   وظائف    من أربع  نه تتكو   ة  إداري   ة  عملي   هي   ة  ستراتيجي   االاإلدارة   إن   .6
 وتحديد   ،مةللمنظ   األمد   طويل   جاه  ات    تأسيس   من    المهديرون  نه ا يتمك  ه  ت  بواسط  و  ،قييموالت   ابةه قالر   ثم   ،وجيهالت  و 

 ذات   ة  والخارجي   ة  اخلي  الد   رات  ي   غ  ت  المه  في ضوء   األهداف   تلك   على تحقيق   ة  ر  القاد   ات  ستراتيجي   االا وتطوير  ه  أهداف  
 العالقة.

َ)الكاللدةوعرَ  2008ََ،فها  ة  د  أو ع   ة  ستراتيجي   اي إلى صياغة  ؤد   التي ته  القرارات   من   مجموعة   بأن ها (26:
 إلى أهداف   الوصول   جاه  بات    االستراتيجي    جاح  الن   على تحقيق   نفيذ  الت   ع  وضعها موض   بعد   ده ساع  ته  ،ات  استراتيجي  
 مة.ظ  ن  المه  ورسالة  

 خالل   من   ،فيها التي تعمله  والبيئة   مة  ظ  ن  المه  بين   العالقة   صياغة   ا تحديده ه  من خالل   يتم   التي ةه العملي   هي  و 
ا ه  سه مار  التي ته  واألنشطة   ات  العملي   لكل    األعمال   محفظة   وتحديد   ،و   مه للن   ات  واستراتيجي   وأهداف   غايات   تنمية  
 ة.م  ظ  ن  المه 

 
َة:ستراتيجيَ َالرةَ )مراحل(َاإلداَناتَ كو َ مَ َ/ثالثاًَ
 الية:الت   العناصر   ةه ستراتيجي   االاإلدارةه  نه تتضم  

 البيئة. حليله وت   حه س  م   -1
 ة.ستراتيجي   االةه صياغ   -2
 ة.ستراتيجي   االتطبيقه  -3
 .قويموالت   المراقبةه  -4
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َ:البيئةَوتحليلَ َحَ سَ مَ َ-1
 ر  ي  أو غ   ر  مباش   بشكل   ره ؤث   والتي ته  ،مة  المنظ  ب حيطه التي ته  العوامل   جميعه  : وهي  ةالخارجيَ َالبيئةَ َتحليلَ  .أ

 القرارات. خاذ  في ات    ر  مباش  
 تمي ز  و  ة  قو   ر  مصاد   له شك   التي ته  عف  والض   ة  القو   اط  ق  على ن   ف  عر  إلى الت   يهدفه  ة:اخليَ الدَ َالبيئةَ َتحليلَ  .ب

 مة.للمنظ  
 

َ:ةستراتيجيَ َالصياغةَ َ-2
َالية:التَ َلَ المراحَ َوتشملَ 
 من ت  د  ج  وه   األساس  الذيض  ر  ا بالغ  ن  ره خب  ته  وهي   ،اه  وجود   وسببه  مة  المنظ   غايةه  وهي   مة:المنظَ َرسالةَ  .أ

 اآلخرين. ا مع  ه  ل  في تعامه  مة  المنظ   فلسفةه  وهي   أجله
 يجبه  الذي ما ده حد   ته  حيثه  ،نة  معي   فترة   خالل   ط  ط  خ  مه  في نشاط   ةه هائي  الن    تيجةه الن   وهي   :األهدافَ َتحديدَ  .ب

 الهدفه  ما يكونه  وغالباً  ،المنشأة   إلى تحقيق   األهداف   ي تحقيقه يؤد    أن   ويجبه  ،ومتى؟ نجازهه إ
 له. اً طمخط  و  اً استراتيجي

 

َ:ةَ ستراتيجيَ َالتطبيقَ َ-3
ة  ع  م ن   نه يتكو   عمل   ا لتنفيذ  ه  باعه ت    االتي يجبه  جاهات  االت    نه ي   ب  ته  إجراءات   وهي    ويمكنه  ،مراحل أو طوات  خه د 

 وهذه   ،دة  حد  مه  ة  م  ه  أو م   عمل   ي إلى تنفيذ  ؤد   التي ته  طوات  أو الخه  الوظائف   من   سلسلة   هه بأن   اإلجراء   تعريفه 
 الالزم. الوقت  ا في ه  إتمامه  التي يجبه  طوات  الخه  نه بي   ته  اإلجراءاته 

َد:الجي َ َاإلجراءَ َباتَ تطلَ مَ 
 مة.ظ  ن  المه  أهداف   إلى تحقيق   ه  تنفيذ   له ومراح   اإلجراء   طواته ي خه ؤد   ته  أن   يجبه  -أ
 ول. المسؤ ساعد على تحديد  يه  الوقت   وفي نفس   ،اإلجراءه  ط  م  ن  يه  أن   يجبه   -ب
 عن   نحرافات  اال ة  ع  راج  مه  ين  تمك  بهدف  الرقابة   بإجراءات   لإلجراءات   ةه شغيلي  الت   له المراح   ط  ب  ترت   أن   يجبه   -ج

 ط.ط  خ  المه  أداء  
 

ََ:قويموالتَ َةَ بَ راقَ المَ َ-4
عههه الذي ت   ي   ار  ي  ع  الم   األداء   مع   مة  نظ  في المه  ي   ل  ع  الف   األداء   مقارنة   عن   عبارة   وهي    لتزويد   أصالً  ةه م  ظ  ن  المه  ض 
 ة  ستراتيجي   االولتقييم   ،طبيق  الت   خالل   ره التي قد تظه   حرافات  ن االلتعديل   ة  روري  الض   ة  ي  دان  ي  الم   بالمعلومات   دير  المه 
 نحرافات   االمع مالحظة   ،ة  ط  الخه  الكافي لتقييم   الوقت   وا عطاء   لألعمال   ةً دوري   ةً ع  راج  مه  ذلك   به ويتطل   ،ة  ذ  ف  ن  المه 
 ة.ف  المختل   ج  البرام  ب مة  المنظ   ربطه  به يتوج   وكذلك   ،فيها
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 ة:البشريَ َدَ الموارَ َإدارةَ َمفهومَ َ/رابعاًَ
 ليس   ،األساس ز  ك  ت  ر  ا المه ه  باعتبار   ،ة  البشري   د  بالموار   المقصود   توضيح   ة  البشري   د  الموار   إدارة   تعريفه  مه ز  يستل  بدايًة 
 ة.عام   بصورة   مة  المنظ   بل وفي إدارة   ،فقط اإلدارة   في هذه  

 من طاقات   بما ي حم لهون   ،مةفي المنظ   العاملين   جميع    Human Resourcesةَ البشريَ َبالمواردَ َدَ قصَ يَ 
 والفني ون ن   واإلداري و والقادةه   المديرون  همه  ،ةديمغرافي   وخصائص   جاهات  وات    وقيم   ومهارات   واستعدادات  

مهون  د   مة.نظ  المه  مه هه الذين تستخدمه  ائمين  الد   وغيره  ن  ائمو ن الد   الموظ فو همه  ،والمهست خ 
 هذه   لقاء   له تحصه  وهي   ،أهدافها تحقيق   من أجل   متواصلة   وبصورة   عةً متنو    مساهمات   مة  للمنظ   مه قد   ته  ده الموار   هذه   

التي  هي   ةه البشري   ده والموار   ،عةمتنو    مات  د  وخ   ة  رعاي   على شكل   ة  مالي   وغير   ة  مالي   على تعويضات   المساهمات  
 من   وعلى الرغم   ،راتب  وخ   ات  وقابلي   من مهارات   هه كه ما تمل  من خالل    مة  نظ  للمه  ة  سي  نافه الت   ة  الميز   في تكوين   مه ه  تسا
 ةً أهمي   مة  في المنظ   ة  البشري   للموارد   إال أن   جهيزات...والت   والموجودات   المال   برأس   لة  المتمث    ة  ي  الماد    د  الموار   ة  أهمي  
 شرفون  ويه  ذون  نف   ويه  طون  ط   خ  يه  الذين   وهمه  ،ون  عه بد  ويه  رون  ك   ف  يه  الذين   همه  فاألفراده  ،ةي  الماد    د  الموار   ة  أهمي   بكثير   تفوقه 
ما وكل   ،ةالحقيقي   هات  األخرى معانيها وقيم   د  الموار   كل   ده تفق   ة  البشري   د  الموار   وبدون   ،ون ره م  ث  ست  وي   ون  قه و   س  ويه  ون  عه ويتاب  
 ،أكبر   بكفاءة   أنشطتها المختلفة   من أداء   نت  تمك   دة  جي    بصورة   لةً ومؤه   ماهرةً  ةً بشري   موارد   مةه المنظ   ت  ك  ل  امت  
 . عال  ز  ها بتمي  ت  ا ورسال  ه  أهداف   تحقيق   ت  استطاع  و 

 ،مةفي المنظ   ة  األساسي   اإلدارات   أو   ف  إحدى الوظائ  ها أن  ب ةَ البشريَ َالمواردَ َ(َإدارةَ 2009َ:25َ،)السالمَويشير
 أن  ب ا القوله ن  نه كما يمك   ة.وظيفي   بها من أمور   قه ما يتعل   فيها وكل   التي تعمله  ة  البشري   د  الموار   ا جميعه ه  عمل   ره محو  و 

 مة والعاملين فيها.المنظ   ة   في فعالي  رة  المؤث    ة  في  الوظي بالعالقات   ة  الخاص   القرارات   سلسلةه  هي   ة  البشري   الموارد   إدارة  
ََيرَىَو  د  الموار   على احتياجاتها من   مة  المنظ   بحصول   قةه المتعل    ةه اإلداري   ها "األنشطةه بأن   (2003َ:16)المرسي،

 الكفاءة   بأعلى مستويات   ة  ظيمي  نالت   األهداف   تحقيق   من   نه مك   عليها بما يه  ها والحفاظ  ها وتحفيز  ، وتطوير  ة  البشري  
 ة".والفعالي  
ََوتقولَ  َفيَمفهوم 2003َ:29)حسن،  اً ا عنصر ه  ن  و  ك   ن  م   لت  تحو   لألفراد   ظرة  الن   أن   ة،البشريَ َدَ الموارَ َإدارةَ َ(

 الفرد   قيمتها، لذا فإن   يادةه فيها وز  االستثماره  التي يمكنه  مة  المنظ   أصول   من   ها أصالً إلى كون   ة  ف  كله الت   ر  عناص   ن  م  
 د  الموار   ة  أهمي   الرغم من   وعلى هه أو اإليرادات، وأن   روة  الث   ق  حق   ته  أن   التي يمكنه  مة  المنظ   د  موار   دًا من  مور   ره ب  عت  يه 

 ة  البشري   د  للموار   ة  األهمي   هذه  وجود    الموارد، ومعهذه   من   أهم   تكونه  قد   ة  البشري   د  الموار   إال أن   ة  ة والمالي  التكنولوجي  
 زه رك   ته  إدارة   هي   ة  البشري   د  الموار   إدارة   إلى أن  (2012َ:16ََ،)الحريرَيَرَ شيَ ويَ ب.ناس  المه  االهتمام   ق  ل  ت   ها لم  إال أن  

دار  ة  علمي   ق  ره بطه  فين  الموظ   واختيار   على إعداد    الحديثة   رات  طو  الت   به واك  ته  وحديثة   رة  و   متط ات  آلي   ق  وف   سليمة   ة  ي  وا 
 ة.البشري   الموارد   في إدارة  

 ة  البشاااري   د  المااوار   إدارةه  كمااا تعماااله  ،وثقافياااً  وعلميااااً  م إدارياااً ه  ت  ي اام  ن  وت   ين  واإلداري  ااا فين  المااوظ   علاااى تطااوير   كمااا تعمااله 
 والعاملين. فين  والموظ   باألفراد   قة  المتعل    بالمكافآت   ة  الخاص   المعايير   في وضع   ق  ره الط   أفضل   على اختيار   الحديثة  
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ــ ان  العه  إلدارة   أساساياً  نظاماااً  له مث  اته  ة  البشااري   د  الماوار   إدارة   ن  أ ثَ ويـرىَالباح   رة  المااؤث    العوامال   أهاام   باعتبااره   البشااري    ر  ص 
ها أهاااداف   قااادرتها علاااى تحقياااق  م ثااام   أعمالهاااا، ومااان   فاااي بيئاااة   دة  موجاااو ال رات  ي  اااغ  ت  المه  ماااع   ماااة  نظ  المه  ف  تكي ااا فاااي تحقياااق  

 دة.حد  المه ة و و  جه ر  الم  
 

َها:وممارساتَ َةَ المعاصرَ َةَ البشريَ َالمواردَ َإدارةَ َوظائفَ َ/خامساًَ

لىو  مة  في المنظ   ة  البشري   الموارد   إدارة   أن  (30َ-2009َ:29َ،)السالمَيقولَ   لة  ث   م  ت  المه  ة  داري  ا اإله  ف  وظائ   جانب   ا 
 فإن ها تهمار سه أيضاً  ،األخرى  اإلدارات   ة  ها مع بقي  في كه ر  والتي تشت   ،والمتابعة   وجيه  والت   نظيم  والت   خطيط  في الت  
في  اً مهم   عاً ر  ف   له شك   والتي ته  ،األخرى  ةه الوظيفي   ا اإلداراته ه  زه مي   التي ته  ة  صي  خص  الت   واألنشطة   الوظائف   من   العديد  
 الحديثة. ة  اإلداري   المعرفة  

َةالبشريَ َالمواردَ َتكوينَ َوظيفةَ َ-1
 نه مك   التي ته  األعمال   من   ا سلسلةً ه  مجموعه  له شك   يه  ،مترابطة   متكاملة   ة  فرعي   من أنشطة   نه يتكو   رئيس   وهي نشاط  

 مواصفات   ا ووفق  ه  أنواع   على اختالف   ة  البشري   د  الموار   من   مة  المنظ   احتياجات   توفير   من   ة  البشري   الموارد   إدارة  
 األنشطة: هذه   وفيما يلي أبرزه  ،مةنظ  في المه  الموجودة   الوظائف   لشغل   دة  حد  مه 
 والمواصفات   ،مةالمنظ   وظائف   ات  ومسؤولي   واجبات   على تحديد   شاطه هذا الن   : يعمله العملَوتحليلَ َتصميمَ  .ت

 الوظائف. هذه   له غ  ش  ي   ن  ا في م  ه  ره توافه  الواجب   روط  والش  
من   في المستقبل   ة  البشري   الموارد   من   مة  نظ  المه  حاجة   على تقدير   شاطه هذا الن   زه رك   يه :َةَ البشريَ َدَ الموارَ َتخطيطَ  .ث

 العمل. وتحليل   تصميم   نتائج   في ضوء   ويجري ذلك   ،اه  ا ومواصفات  ه  أعداد   حيثه 
َالبشريَ َالمواردَ َابَ استقط .ج  العمل   سوق   من   ة  البشري   د  الموار   وجذب   ترغيب   ة  على عملي   شاطه هذا الن   زه رك   يه ة:

 .مةفي المنظ   ف  يوظالت   ب  وطل   م  قد  للت  
َالبشريَ َدَ الموارَ َوتعيينَ َاختيارَ  .ح  عن   مة  لمنظ  في ا للعمل   مين  تقد   المه  أفضل   في اختيار   شاطه هذا الن   زه يترك  ة:

 فيها. للعمل   تي أهه  لهواال ف  م في الوظائ  ه  وتعيين   ة  الموضوعي   المعايير   استخدام   طريق  
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2-ََ َةالبشريَ َالمواردَ َومكافأةَ َتعويض 
ها يجري التي على أساس   األنظمة   من   عدد   بتصميم   الرئيسة   الوظيفة   هذه   خالل   من   ة  البشري   الموارد   إدارةه  تقومه 
 ما يلي: األنظمةه  هذه   وتضم   ،ة  موضوعي   س  سه أه  ق  وف   وذلك   ،مةنظ  لعاملين في المه ل ومكافآت   تعويضات   وضعه 
 تصميم   نتائج   في ضوء   وذلك   ،مةالمنظ   ف  من وظائ   وظيفة   كل    ة  وأهمي   قيمة   لتحديد  :َالوظائفَ َتقييم َنظامَ  .أ

 نتائج   وعلى أساس   ،شاغليها ومواصفات   الوظائف   وصعوبة   ات  مسؤولي   حجم   حه التي توض    ،العمل وتحليل  
 ها.و شاغل والذي يتقاضاهه  وظيفة   كل   هه الذي تستحق   المباشره  المالي   عويضه الت   ده حد  يه  قييم  الت  

على  يشتمله و  ،ةالبشري   الموارد   إدارةه  مهه صم   ته  واألجور   واتب  للر   هيكل   هو  المباشر:ََالمالي َ َعويضَ التَ َنظامَ  .ب
 معاييره الوتوضع  ،هذا الهيكل   ميمه ويجري تص ،ةالبشري   الموارد   وأجور   رواتب   على أساسها دفعه  يتم   معايير  

 الوظائف. إليها تقييمه  له التي يتوص   تائج  الن   في ضوء  
 من   ذلك   ده ويتحد   ،وكفاءة ونشاط   جد   ب يعمله  ن  م   إلثابة   المالي    حفيز  للت   نظام   هو   ة:الماليَ َالمكافآتَ َنظامَ  .ت

 المباشر. المالي    عويض  الت   لنظام   ورديفاً  داعماً  ظامه هذا الن    ره ب  عت  ويه  ،ة  البشري   الموارد   أداء   تقييم   نتائج   خالل  
َالوظيفيَ َنظامَ  .ث َاإلضافيَ َةَ المزايا منها  يستفيده  عة  نو   مت مات  د  خ   على شكل   مالي   ال غير   حفيز  للت   نظام   وهو  ة:

... االجتماعي   مانه الض   ،حي  الص    أمينه المثال: الت   على سبيل   مات  د  الخ   ومن هذه   ،مة  في المنظ   يعمله  ن  م   كل  
 الخ.

ََتقييم َنظامَ  .ج  د  موار  ال وكفاءة   أداء   تقييم   من أجل   مه د  خ  ست  التي ته  ط  واب  والض   د  والقواع   س  سه األه  من   مجموعة  األداء:
 عن   مالياً  من تمييزه   د  البه  د  ج  فالمه  ،ين  د   ج  المه  ومكافأةه  يجري تعويضه  قييم  الت   نتائج   في ضوء  ف ،في العمل   ة  البشري  
 كفاءة.  ممن يدنوهه غيره  

َةَ البشريَ َدَ الموارَ َوتنميةَ َتدريبَ 
 ،اآلخر ا البعض  م  هه بعضه  له كم   يه  ن  ي  على نشاط   الوظيفةه  هذه   مله تتش (33-31: 2009 السالم،) وكما وضحها

 األهداف   تحقيق   عملها من أجل   في ممارسة  كفاءًة   أكثر  لتكون   ة  البشري   د  الموار   إلى تطوير   فان  ويهد  
 الية:الت   نشطة  األ من   الوظيفةه  هذه   نه وتتكو   ،مة  للمنظ   ة  ستراتيجي  اال
 تحسين   بهدف   جديدة   ات  أو سلوكي   أو معارف   مهارات   العاملين   إكساب  على  شاطه هذا الن   زه رك   يهَ :دريبَ التَ  .أ

 فيه. عف  الض   ب  جوان   ومعالجة   األداء  
 رةً د  قه  أكثر   لتكون   ة  البشري   للموارد   المستقبلي    األداء   إلى تنمية   شاطه يسعى هذا الن   :نميةَ والتَ َطويرَ التَ  .ب

 التي تواجهها. ة  المستقبلي   اقف  أو المو  في الوظائف   جاح  على الن  
ََ
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َةالبشريَ َدَ الموارَ َصيانةَ َ .ت
 مه ه  درات  على قه  أثيره الت   شأنه   ما من   كل    ضد   م  ه  ت  ووقاي   ،للعاملين   ة  ح  والص    األمن   إلى توفير   الوظيفةه  هذه   تهدفه 

 :هان  م   ،عة  متنو    ة  عالجي   بأساليب   م  ه  وتأهيل   ،ة  والعضلي   ة  العقلي  
صابات   ث  الحواد   من   ة  البشري   د  الموار   لحماية   ة  ك  ر  شت  مه  ة  إداري   ة  فني   برامج   تصميم   خالل   من  َ:المةَ السَ َتوفيرَ  .ث  وا 

 ل.م  الع   ع  لها في موق   ض  تتعر   أن   نه مك  التي يه  العمل  
 عن طبيعة   اجمة  الن   األمراض   من   ن  تحمي العاملي ة  طبي   ة  صحي   برامج   تصميم   من خالل   :ةَ حَ الص َ َتوفيرَ  .ج

َي.الماد    ه  اخ  ن  ومه  ل  العم  

َةَ البشريَ َالمواردَ َعالقاتَ 
 ما:هه  ن  ي  ي  ع  ر  ف   ن  ي  نشاط   الوظيفةه  هذه   نه تتضم  
 ةَ البشريَ َالمواردَ َدمجَ  -أ

معهم  بة  ي   الط   ة  اإلنساني   ات  العالق وتوفيره  ، والعملفي اإلدارة   العاملين   شاركة  مه  بتفعيل   ة  خاص   ج  برام   تصميمه 
 م  ه  وانتمائ   م  ه  والئ   تعزيز   من أجل   اإلدارة   أو بينهم وبين   ،بينهم في العمل التي تنشأه  ة  نظيمي  الت   راعات  الص    وحل  
 التي يعملون فيها. مة  نظ  للمه 

 العملَعالقاتَ َ-ب
ن فيما  التي ينتمي إليها العاملو ل  م  الع   ات  اب  ق  ون   مة  المنظ   بين   دة  جي    عالقات   على بناء   شاطه هذا الن   زه رك   ويه 

برامه  ،فيوظالعمل والت   بشؤون   يختص    ذلك. معها بخصوص   ات  فاقي  ات    وا 
 بين   العالقة   في تنظيم   األساس   المحور   له مث   فهي ته  ،جداً  كبيرةً  ة  البشري   الموارد   إدارة   ةه مسؤولي   لقد أصبحت  

 ة  خاص   ج  وبرام   أنشطة   مجموعة   خالل   من   ذلك   ويتم   ،مه  ها وأهداف  أهداف   وترمي إلى تحقيق   ،والعاملين   مة  المنظ  
 وهي   ،الفع   بها بشكل   ا واالحتفاظ  ه  ت  ا وصيان  ه  أدائ   ا وتقويم  ه  ا وتوظيف  ه  وتنميت   ة  البشري   د  على الموار   بالحصول  

َةَفيَإطارَ البشريَ َالمواردَ َإدارةَ  وتعمله  ، عنهااالستغناءه  نه مك  ال يه  ةً م  مه ةً ستراتيجي   اإدارةً  د  ع  ته  ق  ل  نط  هذا المه  ن  م  
َاآلتية:َالمفاهيم 

 اإلنتاج   كوظيفة   ،األخرى  ة  نفيذي  الت   الوظائف   ة  بقي   ها شأنه شأنه  مة  في المنظ   ة  أساسي   ة  إداري   وظيفة   هي   .1
 سويق.الت   ووظيفة  

 .مة  نظ  للمه  امل  الش   االستراتيجي    خطيط  في الت   ل  فاع   بشكل   كه تشتر  .2
إذا  ،وكفاءة   ة  ا بفعاليه  ا وتطويره ه  إدارته  يجبه  ة  استثماري   ها أصول  أن   على أساس   ة  البشري   د  الموار   مع   تتعامله  .3

 األداء. ق  وتفو   ة  اإلنتاجي   في زيادة   الً ث  م  مه  ويل  الط   في األمد   داً جي    مردوداً  ق  حق   ته  أن   مة  المنظ   أرادت  
 ة.والعاطفي   ة  االقتصادي   العاملين   واحتياجات   قه يتواف   بشكل   ياساته الس    د  ع  وته  ،جه رام  الب   م  صم  ته  أن   يجبه  .4
 في العمل. ومهاراتهم   طاقاتهم   أفضل   على تقديم   فين  الموظ   ساعده يه  بشكل   العمل   بيئة   تهيئةه  .5
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فيما  ق  ناسه والت   م  ناغه الت   قه حق   يه  بشكل   ة  البشري   د  الموار   إدارة   ونشاطات   ،وسياسات   ،أهداف   وا عداده  يمه تصم .6
 مة.ظ  األخرى في المن   اإلدارات   ونشاطات   وسياسات   أهداف   ة  مع بقي   ل  كامه الت   بينها وبما يضمنه 

 األفراد   أو أضابير   ت  ال  سج   في حفظ   محصوراً  د  عه لم ي   ة  البشري   د  الموار  إدارة   دور   فان   ق  ما سب   مع   وانسجاماً 
 جميع   أن   من   ق  حق  الت   ضمانه وأيضًا  بل   ،بيوم يوماً  واألفراد   ها قضايا العمل  به التي تتطل   األعمال   وممارسة  

 ط  ط  خه  ا مع  ه  ج  أو خار   اإلدارة   هذه   مع بعضها داخل   تتعارض   لن   دة  تعد   ا المه ه  أنشطت   ها في إطار  قرارات  
 األخرى. اإلدارات   ونشاطات  
 :باآلتيَةَ البشريَ َالمواردَ َإلدارةَ َةَ األساسيَ َ(َالوظائفَ 38-2003َ:34َ،)الهيتيَوقدَأوضحَ 

 هذه   ره ب  عت  وته  ،م للعمله  منهم ودفع   دين  بالجي    واالحتفاظ   حين  رش  المه  بجذب   ة  البشري   الموارد   إدارة   أهدافه  له تتمث  
 العمل   حياة   ة  ونوعي   ة  باإلنتاجي   له تتمث   ،وأشمل   أعم   إلى أهداف   للوصول   البشري    د  المور   بإدارة   ةً خاص   األهدافه 
ها ره صو   يه كما  األهدافه  وهذه   ،ة  البيئي   غييرات  للت   العمل   ة  قو   وتكييف   ة  نافسي  الت   الميزة   وتحقيق   القانوني    واإلذعان  

ا ه  ره ظه  كما يه  المرونة  و  ة  ة والربحي  نافسي  والت   مو   والن   البقاء   غايات   فيما بينها لتحقيق   وتتفاعله  طه ب  ترت   اب  ت  الكه  أحده 
 .ةالبشري   الموارد   دارة   إنشاطات   حاً موض    (1رقم ) كله الش  

 
 (38: 2003 ،)الهيتي

 ةه دي  عد  الت   وهذه   ،مة  في المنظ   ة  البشري   الموارد   فيها إدارةه  مه سه  التي ته  والمستويات   األهداف   ةه دي  تعد   كل  الش   من   ظه ح  الته 
 الية:الت   لألسباب   مات  في المنظ   ة  البشري   د  الموار   إلدارة   ة  خاص   ة  أهمي   إعطاء   مه تستلز  

 ة  الوظيفي   في األنشطة   ة  البشري   الموارد   ةه نوعي   ده تحد  إذ بواسطتها ت ،مةفي المنظ   المهم    الجذب   كونها مركز   -1
 مة.في المنظ  

 المنافسين. ل  ب  ق   ن  م   هه تقليده  نه مك  الذي ال يه  الوحيد   المورد   مع   كونها تتعامله  -2

ة :األهداف العامَّ

البقاء-

التَّنافسيَّة-

النُّمو-

الربحيَّة-

المرونة-

:ةاألهداُف المنظَّميَّ 

اإلنتاجيَّة-

لتحسين حياة العم-

اإلذعان القانوني-

يَّةالميزة التَّنافس-

ة الع- ملتكييف قوَّ

اصَّ  :ةاألهداُف الخَّ

الجذب-

االحتفاظ-

افعية- الدَّ

التَّدريب-

نشاطات إدارة 
الموارد البشريَّة
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التي  ة  ف  ل  ا الكه ه  ت  في قيم   وقه فه ت   خرجات  مه  ده ول   يه  تداؤبياً  جهداً  مة  في المنظ   البشري   المورده  هه مه قد   الذي يه  الجهد   كون   -3
 د.ه  هذا الجه  خالت  د  في مه  ت  ق  نف  أه 

 ة.اإلنتاجي   وزيادة   ة  وعي  الن   تحسين   عن طريق   ة  البشري   الموارد   تكاليف   تخفيضه  يمكنه  -4
 انخفاض  ا يهؤث  ر في مم   ة  ر  ب  الخ   مع زيادة   وتزداده  ،معل  بمنحنى الت   ر  تتأث   أن   يمكنه  ة  البشري   الموارد   ة  إنتاجي   إن   -5

 كاليف.الت  
األخرى.  ة  الوظيفي   باإلدارات   مقارنةً  أقل   بتكاليف   ة  البشري   الموارد   إدارة   في ممارسات   الخطأ   معالجةه  يمكنه   -6

 إلدارة   ة  األساسي   شاطات  الن   فإن   ة  األهمي   على تلك   اعتماداً  ،دريب  بالت   ج  عال  يه  أن   يمكنه  في االختيار   والخطأه 
 باآلتي: ل  تتمث   أن   يمكنه  (39: 2003 الهيتي،)كما وضحها  ة  األساسي   د  الموار  
 :بمتطلباتهاَواإليفاءَ َالبيئةَ َمَ هَ فَ أوًلَ/َ
 اآلتية: الوظائف   نجاز   إشاطه هذا الن   به يتطل  
 .ويلوالط   على المدى القصير   ة  البشري   الموارد   ؤ وتخطيطه نب  الت   -أ
 الوظيفي. المسار   إدارة   برامج   استحداثه  -ب
 الوظائف. تحليله  -ت
 مة.في المنظ   الوظائف   تصميمه  -ث
 مة.في المنظ   للعمل   المطلوبين   األفراد   ونوع   كم    تحديده  -ج

 :وظيفالتَ َثانيًاَ/
 -اآلتية: ة  الفرعي   ألنشطة  ا نه وتتضم   ،الحاجات   تحديد   بعد   ة  البشري   الموارد   إلدارة   ةً مهم   الوظيفةه  هذه   تصبحه 

 الوظائف. لشغل   حين  المرش   استقطابه  -أ
 باألنظمة   االلتزامه  الوظيفة   هذه   نجاز   في إطه ر  شت  ويه  ،اغرةالش   الوظائف   خصائص   في ضوء   األفضل   اختياره  -ب

 مة.للمنظ   العام    جاه  لتأثيرها على االت    بها وذلك   المعمول   والقوانين  
 م:هَ وأدائَ َالعاملينَ َسلوكَ َتقويمَ  -1

 باآلتي: ة  البشري   الموارد   إدارة   قيام   الوظيفةه  تلك   نه وتتضم  
 واألداء. لوك  بالس   ة  الخاص   المعلومات   عه م  ج   -أ
 ة.الفعلي   األداء   مستويات   تحديده  -ب
 انية.الث   معالجة   ومحاولة  لى و  األه  لتعزيز   فيه   عف  والض   ة  القو   على نقاط   ركيز  الت   خالل   من   األداء   تقويمه  -ت
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 اء:األدَ َمكافئةَ  -2
 ويمكنه  الوظيفة   مع متطلبات   به التي تتناس   والمكافئة   ر  ج  األ   وتحديد   الوظائف   تقويم   نجاز   إالوظيفةه  هذه   نه تتضم  
 في هذا المجال على: ة  البشري   الموارد   إدارةه  ز  ك   ر  ته  أن  
 ة المباشرة.المكافأ -أ
 ة على األداء.د  م  ة المعت  المكافأ -ب
 ة غير المباشرة.المكافأ -ت
 طوير:والتَ َدريبَ التَ  -3
 على: الوظيفةه  هذه   زه رك   ته 
 العاملين. وأداء   درات  قه  وتحسين   لزيادة   طوير  والت   دريب  الت   برامج   وتنفيذ   وتصميم   تحديد   -أ
 داخل   املة  الش   الجودة   إدارة   جهود   تحسين  ل ة  البشري   الموارد   ونشاطات   ة  اإلداري   اإلجراءات   وتنفيذ   تطوير    -ب

 مة.المنظ  
 العمل:َعالقاتَ َ -4
 على اآلتي: الوظيفةه  هذه   زه رك   ته 

 العاملين. حقوق   احترامه  -أ
 العاملين. ل  ب  ق   ن  م   ة  م  المستخد   واألساليب   األسباب   فهمه  -ب
 العاملين. مع   زاعات  الن    وحل   المفاوضاته  -ت

 لعمل:اَبيئةَ َوتقييمَ َمراقبةَ  -5
 المة  والس   حة  الص   تحقيق   لغرض   واالجتماعي    في جانبها المادي    العمل   بيئة   وتقييم   مراقبة   الوظيفةه  هذه   تستهدفه 
 .ثانياً  للعاملين   ة  المعنوي   وح  الر   ورفع   ،الً أو   ة  المهني  
 اآلتية: لألسباب   تبعاً  مات  ظ  ن  في المه  ستخدام  اال من حيثه  ها تتباينه إال أن   ،الوظائف هذه   ة  الرغم من معياري  وعلى 

 ة(.ة خدمي  أو صناعي  ة ة سلعي  )صناعي   مة  المنظ   عمل   نوعه  .1
 مة.في المنظ   البشري    المورد   كثافةه  .2
 نظيمي(.في البناء الت    )أهمي تهه ة  البشري   د  الموار   إلدارة   نظيمي  الت   الوضعه  .3
 والمعنوي(. المالي   عمه )الد   ة  البشري   الموارد   ارة  ليا إلدالعه  اإلدارة   دعمه  .4
 غيير  الت   سريعة   في البيئات   ة  البشري   الموارد   إدارة   وظائفه  عه إذ تتنو   ،مةفيها المنظ   التي تعمله  البيئة   خصائصه  .5

 ة.البشري   يانة  والص    طوير  والت   دريب  كالت   دة  محد   في وظائف   ةً وخاص  
 مةالمنظ   حياة   دورة   من   واالستقرار   مو   الن   ي  ت  ل  ح  ر  في م   اإلدارة   تلك   وظائفه  عه تتنو   حيثه  ،مةالمنظ   اة  حي دورةه  .6

 االنحدار. في مرحلة   كبير   بشكل   صه بينما تتقل  
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 إلى إدارة   يحتاجه  الوظائف   من   أي    نجاز   إفإن   ة  الخارجي   أو   ة  اخلي  الد   ة  البيئي   رات  المؤث    عن   ظر  الن   وبغض   
 مة.المنظ   في بناء   اً بارز  اً مكان تحتله  ة  ص  ص   خ  ت  مه 

َ:ةَ البشريَ َدَ الموارَ َإدارةَ َأهدافَ /سادساًَ
 على اختالف   مات  المنظ   في كل    اً وحيوي   ماً مه عنصراً  ون  لشك    يه األفراد   أن   في األهداف   (2009َ،)السالمَثَ تحدَ 

 عليهم بها الحصوله  التي يتم   ريقة  أهدافها على الط   في تحقيق   ة  مالمنظ   نجاحه  فه ويتوق   ،أنواعها وأحجامها
دارته   ز  مي  والت   لإلبداع    األساسه المصدره  همه أن   منطلق   من   العاملين   مع   عامله الت   مة  المنظ   على إدارة   لذلك يجبه  ،مهه وا 
 جاح.والن  
واستثمار  التي تستخدمها في توظيف   ق  ره وبالط   ة  بمواردها البشري   ة  مستمر   بصفة   ناءه عليها االعت به ومن هنا يتوج   

 الموارد. هذه   ومهارات   ات  قابلي  
 أهداف   تحليل   وعند   ،أيضاً  مة  المنظ   أهدافه  هي   ة  البشري   الموارد   إدارة   أهداف   أن (2009 السالم،)وكما وضح  

 ما:هه  ن  ي  ط  تراب  مه  ين  ي  أساس   ن  ي  هدف    حولره ا تتمحو  ه  نجده  ة  عام   بصفة   مات  المنظ  
 Efficiencyالكفاءة   -1
 Equityالعدالة   -2

 األداء   كفاءةه  قه وتتحق   ،هاخرجات  ومه  ة  اإلنتاجي   ة  العملي   دخالت  مه  بين   العالقة   من خالل   ةه اإلنتاجي   الكفاءةه  ده وتتجس  
 أقصى استخدام   على تحقيق   مة  المنظ   ص  ر  ح   ومن خالل   ،تالخ  د  المه  قيمة   من   أكبر   ات  ج  ر  خ  المه  ما كانت قيمةه ل  كه 

 المنشودة. الكفاءة   خرى في تحقيق  األه  الت  خ  د  المه  إلى جانب   مه ساه  هذا يه  فإن   ة  لمواردها البشري  
 وأداءه  ، Organization Performanceمة  ظ  المن : أداءه ن  ي  ت  ي  من زاو   مة  نظ  المه  أداء   عن كفاءة   عبيره الت   ويمكنه 
 ،على االستثمار ده من بينها العائ   عديدة   ق  ره بطه  مة  المنظ   أداءه  قاسه ويه  ،Employee Performance العاملين  

 ا أداءه بائن. أمً مة للزً قد  المه  مة  د  أو مستوى جدوى الخ   ،Market Shareة وقي  ه الس  ت  ص  ح   تحديد   أو من خالل  
 ب  س  ن   خالل   أو من   ،ةأو اإلنتاجي   األداء   الت  عد  كمه  عديدة   رات  مؤش    بواسطة   اآلخره  هو   قياسهه  فيمكنه  لعاملين  ا

 ل.... إلخ.م  الع   ان  ر  و  د   الت  عد  ومه  ،العمل من   ل  ص  والف   ،واإلصابات ث  والحواد   ،يابالغ  
ما ل  إذ كه  ،ةالبشري   الموارد   مع   عامل  بالت   ة  الخاص   واإلجراءات   قرارات  على ال فه فهذا يتوق   العدالة   بقه ا فيما يتعل  أم  
فساح   ز  والحواف   قييم  والت   دريب  والت   وظيف  الت   في أمور   العدالةه  ت  ي  وع  ره   القرارات   خاذ  في ات    للعاملين   المجال   وا 

 تجذبه  عمل   بيئةه  مة  في المنظ   نت  وتكو   العاملين   إلى رضاء   هاية  في الن    ى ذلك  ما أد  ل  كه  ،مةفي المنظ   ة  األساسي  
ما هه  ن  ي  ت  ي  زاو   ها من  قياسه  يمكنه  العدالة   فإن   مةالمنظ   أداء   كفاءة   وكما في جانب قياس   ،ا باستمراره  نحو   ين  ل  العام  
 المحابات  أو   ز  حي  الت   في عدم   واضحة   سياسات   خالل   من   العدالة   تحقيق   مةه المنظ   إذ تستطيعه  ، والعاملون مةه المنظ  

 على عدالة   م  ك  الحه  اآلخر نستطيعه  وفي الجانب   ،مه  وطموحات   م  ه  رغبات   وتحقيق   بالعاملين   ما يرتبطه  في كل   
م ه  وترك   العاملين   ات  ا على معنوي  ه  ا وتأثير  ه  خطورت   ودرجة   كاوى والش   مات  ظل  الت   ب  س  ن   مالحظة   من خالل   مة  المنظ  
 للعمل.
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في  ة  البشري   الموارد   إدارة   أهداف   بلورةه  مات )الكفاءة والعدالة( يمكنه للمنظ   ين  األساسي   ن  ي  ف  د  اله   ن  ي  ذ  ه   وفي ضوء  
 الي:حو الت  على الن   (2009 السالم،)كما أشار اليها  ة  ر  المعاص   مات  المنظ  

  ق  ره الط   بأحسن   مات  د  الخ   أو   ع  ل  الس    إنتاج   أجل   من   ف  الوظائ   في مختلف   اء للعمل  األكف   على األفراد   الحصوله 
 ة.نافسي  الت   الميزة   وتحقيق   كاليف  الت   وأقل   

  دة  د  المح ة  وعي  والن   ة  الكمي   المعايير   وفق   ماته د  أو الخ   /ةع  ل  الس    نتاج   في إالعاملين   جهود   صوى من  القه  االستفادةه 
 .سلفاً 

  فيها. ل  رغبتهم في العم   على زيادة   بينهم والعمله  عاون  الت   عالقات   وتنميةه  العاملين   ووالء   انتماء   تحقيقه 
  ة.نافسي  الت   في البيئة   ة  ق  تالح  المه  رات  غي  الت   تدريبهم لمواجهة   خالل   من   العاملين   درات  قه  تنميةه 
  ة.المادي   مه ه  ب  تهم ومكاس  من إنتاجي   وتزيده  ،دة  جي    عملهم بصورة   من أداء   العاملين   نه مك   ته  دة  جي    عمل   بيئة   توفيره 
  ة  الصناعي   العمل   لحوادث   م  هه ضه عر   التي ته  وتتفادى المهام   العاملين   استخدام   سوء   تمنعه  ة  موضوعي   سياسات   إيجاده 

 ة.المهني   واألمراض  
  عندما  طوير  والت   دريب  والت   واألجور   رقية  الت   من حيثه  مة  في المنظ   العاملين   لجميع   ص  ر  الفه وتكافؤ  العدالة   تحقيقه

 لذلك. لين  مؤه   ون  حه صب  يه 
   د.جي    حي   وص   اجتماعي    ضمان   وجود   أيضاً  العاملون   عه يتوق 
  قبل   ولين  م للمسؤ ه  ومقترحات   آرائهم   وتوصيل  أعمالهم  أداء   ها بغرض  التي يحتاجون   البيانات   بكل    العاملين   تزويده 

 عليهم. ره يؤث    ن  معي   قرار   خاذ  ات   
  عمله. طبيعة   مع وبما ينسجمه  مة  في المنظ   يعمله  شخص   بكل    قة  المتعل    جالت  بالس    االحتفاظه 

 ة:البشريَ َالمواردَ َإدارةَ َةَ مهنيَ َ/سابعاًَ
في  العمل   ة  مدى مهني   عن   ل  نتساء   أن   المناسب   من   أنه البشري ة الموارد   إدارة   مهني ةه ب (2009 السالم،)ويشير 
 أي    ل  ب  ق   من   هذا العمل   ممارسةه  ولماذا يمكنه  ،اميةالن   ول  والد   مة  ول المتقد   الد   من   في كل    ة  البشري   د  الموار   مجال  
كاليابان  مة  المتقد    في البلدان   فيه   ون  سوى المختص   هه سه يمار   بينما ال ،اميةالن   ول  في الد   مة  في المنظ   شخص  
 لخ.ة... إاألوروبي   ول  والد   حدة  المت   والواليات  

 ؟مكانها حه راو  ته  الزالت   ة  البشري   الموارد   إدارة   مهنةه  وتحديداً  اإلدارة   بينما مهنةه  ر  في تطو   المهن   ةه ولماذا بقي   
التي  مة  تقد   المه  ل  و  في الد   وازدهر   نشأ   ،هه ده ومعاه   هه به ار  ج  وت   أصولهه  لهه  حديث   كعلم   اإلدارة   أن   وله دعنا نق ولإلجابة  
 العمل   عناصر   أهم   بعدها أن   أيقنت   ،من  الز   من   على مدى قرن   ة  تجريبي   ة  ميداني   بدراسات   وقامت   حروباً  خاضت  
 ة  البشري   الموارد   إدارة   دور   وتقوية   بتعزيز   حتى اليوم تقومه  والزالت   ، البشري مورده ال ماتها هو  في منظ   واإلنتاج  
 ها.ماته التي تعيشها منظ   ة  العالمي   ة  س  والمناف   ة  م  ول  الع   في ظل    ةً وخاص  

 ة  اإلداري   المعرفة   ول  حق من   ة إلى حقل  البشري   الموارد   إدارة   موضوع   األعمال   في إدارة   ون  ل المختص  لقد حو   
 العالم. أنحاء   بمختلف   في الجامعات   سه ر  د  يه  ،ه  ذات   بحد    م  قائ   ص  وتخص  
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 إدارة   مساقات   بتدريس   جامعاتها تقومه  أن   من   الرغم   فعلى ةه العربي   وله ضمنها الد   ومن   امية  الن   للبلدان   سبة  أما بالن   
 ع  د  ب  المه  في العمل   البشري    ر  ص  ن  العه  ة  مدى أهمي   اً فعلي   كه در  ا ال ته ه  مات  منظ   أغلب   في أن   ة  ل  الع لكن   ،ةالبشري   د  الموار  

 ال  والعم   فين  للموظ   ة  وتيني  الر   باألمور   ىعن  يه  م  س  في نظرها ق   ة  البشري    الموارد   فإدارةه  ،مةللمنظ   جاح  الن   وفي مواصلة  
جازات  ه  م وترفيع  ه  بتعيين   ة  اص  الخ   رات  ذك   المه  عداد  اتهم وا  ملف   كحفظ     إلىون  حاله ومتى يه  م  ه  دوام   ومراقبة   ة  وري  م الد  ه  م وا 

المبادئ  س  مار  ليه  مجاالً  ا ال يجده ه  مات  نظ  في مه  تعيينه   عند   ول  الد   في هذه   الجامعة   يج  ر   خ   تجده  بب  لهذا الس   ،قاعدالت  
 لممارسة   ين  ختص   مه  في تأهيل   الجامعات   ده ه  جه  الي يضيعه وبالت   ة  البشري   الموارد   مها في حقل  التي تعل   ات  ظري  والن  

 هم.المه  ل  ق  في هذا الح   المهني    العمل  
 للوقوف  ة و لبشري  ا الموارد   إدارة   في مجال   العمل   ة  مهني   ا عن  ن  التي بدأنا بها حديث   ة  األساسي   ة  قط  ن إلى الن   اآلنعوده 

  Professionمهنةً  العمل   من   التي تجعله  على المعايير   ف  نتعر   إلى أن   ة  ماس   ا في حاجة  أنن   عتقده  أ على اإلجابة  
 هي: المعاييره  وهذه   ،ةالبشري   الموارد   في حقل   ا على العمل  ه  مدى انطباق   مع توضيح  

 حيثه  ة  البشري   الموارد   على إدارة   قه وهذا ينطب   ،اآلخرين   مة  د  على خ   مله تع وظيفة   المهنة   أن   ل:األوَ َالمعيارَ  -1
 الموارد   إدارة   جودة   تطوير   من خالل    Stakeholdersالمصلحة   أصحاب   اآلخرين   مة  د  تسعى إلى خ  

 المجتمع. عات  وتطل   المستهلك   وحاجات   تنسجمه  مات  د  وخ   ع  ل  س   وتقديم   ة  البشري  
 ظامه وهذا الن    ، فيهة  علمي   على شهادة   والحصوله  دراستهه  يمكنه  ص  ص   خ  ت  مه  معرفي    نظام   وجوده  اني:الثَ َالمعيارَ  -2

 المهنة. مزاولة   س  سه وأه  وقواعد   أصول   ص  ص   خ  المت   مه عل   يه 
في  ة  صي  خص  الت   المعرفة   هذه   نجده  حيثه  ،أيضاً  ة  البشري   الموارد   على إدارة   ينطبقه  هذا المعيار   وكما ترى فإن   

إلى  ةها الخاص  ومصطلحاته  مول  والش   العموم   عه ولها طاب   د  والمعاه   في الجامعات   سه ر  د  ته  ة  البشري   الموارد   إدارة   مجال  
الماجستير  رسائل   ته مئا اآلن   ده وج  وته  ،لياالعه  راسات  في الد    سه در  ته  ة  البشري   د  الموار   إدارة   ةه ماد   أصبحت   ذلك   جانب  

 ص.خص  والدكتوراه في هذا الت  
 موجود   وهذا المعياره  ،تها ممارسد  قواع   ر  و   ط  وته  ممارسة المهنة   مه نظ   ته  ة  علمي   ات  جمعي   وجوده  الث:الثَ َالمعيارَ  -3

 ة  البشري   الموارد   إدارة   ة  ي  جمعك ،ة  البشري   د  الموار   في حقل   ة  ص  ص   خ  ت  المه  ة  العلمي   ات  الجمعي   حيث نجده  أيضاً 
  Society for Human Resource Managementة  األمريكي  

 ضعيفاً  الزال   هذا المعياره و ،لمهنةا له لمن يزاو   ة  والمهني   ة  االجتماعي   ة  ولي   المسؤ ده يحد    :أخالقي َ َدستورَ َوجودَ  -4
 والمحاماة   األخرى كالطب    في المهن   األخالقي    ور  الدست بمقارنةً  ة  البشري   الموارد   إدارة   عمل   في إطار  
 كما هي الحاله  ،ة  البشري   الموارد   إدارة   مهنة   سه مار  يه  ن  م   يه  يؤد     قسم  ى اآلن  لدينا حت   ال يوجده و  ،مثالً  والهندسة  
 . مثالً  ب   في الط   

ما لم  ال يكفي وحدهه  مه س  فالق   ،ة  مهني   أو نقابة   ة  جمعي   أو وجود   م  س  الق   د  من مجر   أكبره  الموضوع   فإن   حقيقةً و 
 حي. ضمير   هه ب  صاح  يه 
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 مة  العليا في المنظ   اإلدارة   كما أن   ،م  س  ق   معه ألفه  ينفع   لن  ف مير  الض   حي   ن  إذا لم يكه  مهنة   أي    س  ار  م  مه  إن   
على  تعمله فإن ها س جاح  الن   ة  استمراري   في تحقيق   ة  البشري   الموارد   إدارة   دور   ة  بأهمي   اً فعلي   تؤمنه  ن  كه إذا لم ت  
 اإلدارة. هذه   عمل   ينادي بتطوير   ن  م   محاربة  
 ،ة  البشري   الموارد   إدارة   مهنة   بممارسة   ة  ق  ل   ع  ت  المه  ة  العام   ة  األخالقي   د  القواع   هنا بعض   ر  نذكه  أن   المفيد   ن  م   هه ولعل  

في  في هذا الحقل   يعمله  ن  بها م   د  لكي يتقي   ،ة  األمريكي   ة  البشري   الموارد   إدارة   ةه ضعها جمعي  والتي قامت بو 
 وهي: ،ةاألمريكي   مات  المنظ  

   ها. فيالتي أعمله  مة  في المنظ   ة  البشري   الموارد   إدارة   عمل   أسعى لتحسين   أن 
   ة.البشري   الموارد   إدارة   في حقل   ة  صي  خص  لتطوير مهاراتي الت   أسعى جاهداً  أن 
   وأسعى لتحقيقها. ،ألدائي فيها تحد    أداء   معايير   أضع   أن 
   المهنة. هذه   تنمية   في مجال   ة  المجتمعي   األهداف   أدعم   أن 
  عملي. خالل   ولة  الد   عن   ادرة  الص   ة  البشري   د  بالموار   قة  المتعل    ة  الحكومي   القوانين   مراعاةه 
   ة.البشري   د  الموار   مع   عامل  في الت   ة  والموضوعي   العدالة   على توفير   مة  المنظ   أصحاب   أحث 
  مة.في المنظ   ة  البشري   الموارد   معلومات   ة  على سري   المحافظةه 

َة:الستراتيجيَ َتطبيقَ َباتَ ل َطَ تَ مَ َ/ثامناًَ
 ة  فكري   ة  در  إلى قه  حاجة   بة  ستراتيجي   االصياغة   إن   ،ة  اتيجي  ستر  االتطبيق   بات  تطل  ( في مه 22: 2012 ،يقول )حنا

 الجوانب. دة  تعد   مه  ة  وفني   ة  إداري   ومهارات   درات  إلى قه  طبيق  الت   ع  ا موض  ه  وضعه  يحتاجه بينما  ،ةوتحليلي  
 طبيق.الت   ع  موض   ة  ستراتيجي   االلوضع   له بذ  التي ته  الجهود   ة  كاف   ة  ستراتيجي   االتطبيقه  ويشمله 
 (2رقم ) كلش  الا ه  حه وض   التي يه  في المجموعات   ة  يجي  االسترات ا لتطبيق  ه  مراعاته  الواجب   بات  تطل  المه  تقسيمه  ويمكنه 
 :ةاالستراتيجي   تطبيق   بات  تطل  مه  تقسيمه 

 
َ
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 (23: 2012 حنا،) 
َ:ةنويَ السَ َاألهدافَ َتحديدَ  -1
 مديره  ، إذ يقومه ة  المركزي   تحديدها بطريقة   ، ويتم  ة  السنوي   األهداف   من تحديد   د  به ال ة  راتيجي  ستاال تنفيذه  مكن  ى يه حت  
 ويلة  الط   أو   ة  ستراتيجي  اال األهداف  في ضوء  ، وذلك  مه  س  أو ق   بإدارته    ة  الخاص   األهداف   بتحديد   م  س  أو ق   إدارة   كل   
 مة.نظ  للمه  ل  ج  األ  

 ة:السنويَ َاألهدافَ َحديدَ تَةَ أهميَ 
 الالزمة   بات  ل  ط  ت  المه  ة  م  د  ق  يأتي في مه  اً رئيس عامالً  ة  السنوي   األهداف   تحديده  عد  يه  (25: 2012 حنا،)وضحها  وكما
 ها:ألن   وذلك   ،ةستراتيجي  اال تطبيق   ة  لعملي  
 الموارد. وتخصيص   لتوزيع   والمبادئ   س  سه األه  مه قد   ته  -1
 المديرين. كمعايير لتقييم   مه د  خ  ت  سته  -2
 ل.األج   طويلة   األهداف   في تحقيق   م  قد  لمدى الت   اً رئيس اً دمحد    د  ع  ته  -3
 واألقسام. واإلدارات   باألفراد   ة  الخاص   ات  األولوي   ده د   ح  ته  -4
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 :ياساتالس َ َأوَتحديدَ َصياغةَ  -2
 من   لعدد   مة  المنظ   وضع   من   د  ال به  ،تنفيذي    ع  إلى واق   ط  ط  وخه  ار  أفك ا من  ه  اختياره  التي تم   ات  ستراتيجي  اال لتحويل  

 إلى واقع   ةه ستراتيجي  اال مه تترج   آخر   ، وبمعنىً ة  ستراتيجي  اال بها تنفيذه  التي يتم   األداةه  هي   ياساته ياسات، فالس   الس   
 عملي.

 ق  ره والط   دة  د  ح  المه  ة  العام   طوات  إلى الخه  شيره ته و ، لطة  الس   وحدود   واالختصاصات   ة  اخلي  الد   الوظائف   ده حد   ته  ياسةه فالس   
على  ده العمل، بما يساع   يتم   ومتى ينتهي وأين   ل  م  الع   تحديد من المسئول ومتى يبدأ وفي، د  والقواع   واإلجراءات  

 الموضوعة. األهداف   تحقيق  

َ:ياساتالس َ َتحديدَ َةَ أهميَ 
 منهم. على ما هو مطلوب   ف  عر  في الت   والعاملين   ن  المديري ده ساع  ته 

 ة.اإلداري   قابة  للر   اً سسه أه  ره وف   ته 
 ة.نظيمي  الت   ات  د  ح  الو   بين   عاون  والت   نسيق  بالت   تسمحه 

 القرارات. خاذ  ات   في ن  و  المدير الذي يقضيه   الوقت   ة  من كمي   خفضه ته 

َياسات:الس َ َأنواعَ 
 :ةعامَ َسياساتَ 

 مثل: واألقسام   اإلدارات   على جميع   قه طب  ته 
 م.س  الق   في األمور   كل    عن   ة  شهري   بصورة   اً تفصيلي اً تقرير  األقسام   كل   مه تقد   

َة:خاصَ َسياساتَ 
 مثل: ن  معي   م  س  أو ق   بإدارة   ةً خاص   تكونه 
 ة.ن  س   كل   ة  تدريبي   على دورة   الحسابات   في إدارة   ن   العاملو ل  يحصه  أن   يجبه 
ََتوزيعَ َ -3  :دالموارَ َوتخصيص 
 وفي ضوء   ،منها كل    ة  أولوي   حسب   دة  المحد   ربطها باألهداف   يتم   أن   الموارد   تخصيص   عند   يجبه 
 ا.ه  مه التي تحكه  ة  العام   ياسة  الس  

ذا تم     د  بمجر  و  هه ألن   وذلك   ،تصحيحي    راء  بإج القيامه  بمكان   وبة  عالص   من   هه فإن   مناسب   غير   بشكل   خصيصه الت   وا 
ها كما استعادته  ذلك   بعد   به صعه تو  ،هاها أو بعضه ل  ها كه فقده  يتم   المختلفة   ها على المجاالت  وتوزيع   الموارد   تخصيص  

 هي.
َ:المواردَهاَفيَتوزيعَ مراعاتَ َالتيَيجبَ َالعواملَ 
 ها.ته ووقاي   ادرة  الن   على الموارد   الحفاظه 

 القصير. في األجل   ة  المالي   المعايير   مراعاةه 
 ب.ناس  المه  نظيمي  الت   البناءه 
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 ة.ستراتيجي  اال غموض   مراعاةه  
 ر.اط  المخ   ف  ل  مخت   مراعاةه  
 إليها. ومتى تحتاجه  ،إدارة   كل    احتياجات   في معرفة   قةه الد    

 :نظيميالتَ َالهيكلَ َبناءَ َ -4
 ب  واك  ي أن   ة  ستراتيجي  الا تنفيذه  به المالئم، إذ يتطل   نظيمي   الت   الهيكل   ر  على توف   بيرة  ك بدرجة   فه يتوق   نفيذ  الت   نجاحه 
 ،هامتطلبات   مه ويخد   ،ة  ستراتيجي  لال مسانداً  الهيكله  يكونه  ها، بحيثه اختياره  التي تم   ة  ستراتيجي  اال نظيمي  الت   الهيكله 
 ه.باعه ت   ا الواجب   نظيمي   الت   ل  في الهيك ره يؤث    ة  ستراتيجي  اال فنوعه 

َ:نظيميالتَ َوالهيكلَ َةَ ستراتيجيَ الَنوعَ َبينَ َالعالقةَ 
 ،ء  ال  م  العه  من   أو مجموعة   واحد   مع سوق   ، أو تتعامله واحد   ج  ت  ن  مه  على إنتاج   تعتمده  بسيطةً  ةه ستراتيجي  اال إذا كانت
 .ب  األنس   هو   وظيفي    ساس  على أ   نظيمه الت   يكونه  فحينئذ  

 ل  مراح   ده عد   ها وته ا وأسواق  ه  منتجات   عه و   ن  ته  ها حينئذ  ع فإن  وس  والت   مو   على الن   مة  المنظ   ةه ستراتيجي  ابينما إذا اعتمدت  
 هو   لغرض  ا على أساس   نظيم  الت   أن   نجده  ا، فحينئذ  ه  عه ب  التكنولوجيا التي تت   أنماط  ها و ءعمال ده د   ع  ها وته في اإلنتاج  
 لوضعها. مناسبةً  األكثره 

 :ةنظيميَ التَ َاتَ للعمليَ َالةَ الفعَ َاإلدارةَ َ -5
لى هه ، فإن  بنجاح   ة  ستراتيجي  اال تطبيقه  حتى يمكن    لى من  ث  المه  االستفادة   ال بهد  من  ب  اس  ن  المه  الهيكل   تصميم   جانب   وا 

 ما يلي: تحديد   به يتطل   ذلك  و ، المتاحة   الموارد  
 األداء. لقياس   المعايير   أو وضعه  ناءه ب .1

 الحوافز. ونظامه  ةه افعي  الد   .2
 ع.د  والر   اب  ق  للع   نظام    .3
َ:ةوالقياديَ َةَ اإلداريَ َوالكفاءاتَ َدراتَ القَ َتنميةَ َ-6

 االهتمامه  يجبه  ذلك  طبيق، لالت   ة  عملي   خطوات   أهم    من   الجديدة   ة  ستراتيجي  االمع  التي تتناسبه  القيادة   اختياره  ره ب  عت  يه 
 ها من  باته متطل   ة  ستراتيجي  ا لكل    ن  أل، ة  مستمر   بصورة   القادة   وا عداد   بتنمية   االهتمامه  القادة، كما يجبه  باختيار  
 ات.ستراتيجي  اال ا من  ه  مع غير   قه ف  التي قد ال تت   والخصائص   المواصفات   ذات   ة  اإلداري   الكوادر  

 :ةوالقياديَ َةَ اإلداريَ َوالكفاءاتَالقدراتَ َةَ نميوتَتكوينَ َخطواتَ 
 ( الى الخطوات التالية:26: 2012)حنا، وقد قسمها 

 .ةستراتيجي  اال لتطبيق   المطلوبين   األشخاص   عدد   تحديده  -1

 م.هه يينه تع المطلوب   د  ده الجه  األفراد   عدد   تحديده يتم   عليه   ، وبناءً مةالمنظ  في  الموجود   العدد   معرفةه  -2
 ة.بفعالي   ة  ستراتيجي  اال لتنفيذ   رها في المديرين  توافه  المطلوب   مات  والس    فات  الص    تحديده  -3
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 تها. د  مه  طوال   ة  ستراتيجي  اال بات  ل  ط  ت  مه  لهم لمواجهة   سبة  بالن    المطلوبة   نمية  نواحي الت   تحديده  -4
 :ةوالقياديَ َةَ داريَ اإلَهاَفيَالكوادرَ توافرَ َالواجبَ َالمهاراتَ 
 الى أنواع المهارات باآلتي: (27: 2012 حنا،) يشير 
 معها. التي يتعامله  األطراف   مرؤوسيه، ومختلف   ات  وأخالقي   م  ي  ق   مراعاة   مهاراته 

 القرارات. خاذ  ت   او  المشكالت   وحل    تشخيص   مهاراته  
 للعاملين. ة  المعنوي   وح  الر   رفع   مهاراته  
 المطلوب. على الوجه   صال  االت    ات  عملي   إتمامه  يمكنه  بحيثه  صال  االت    مهاراته  

 ة:ستراتيجيَ َالتطبيقَ َةَ أهميَ 
 ،في تطبيقها جاح  الن   رورة  بالض   ال يضمنه  ة  ستراتيجي   االفي صياغة   جاح  الن   إن   (27: 2012 حنا،)وكما وضحها 

 على المفارقات   يمكننا الوقوفه و  ،ةفعلي   وأنشطة   ات  إذ يحتوي على عملي   صعوبةً  أكثر   طبيقه الت   ما يكونه  فغالباً 
 الية:الت  

 طبيق.الت   قبل   رة  المؤث    ل  العوام   ف  ل  ت  خ  مه  وضع   ببيان   تهتم   ة  ستراتيجي   االصياغة   إن   -1
 واإلنتاج. ات  عملي  ال أثناء   رة  المؤث    العوامل   بإدارة   يهتم   ة  ستراتيجي   االتطبيق   إن   -2
 ة.على الفعالي   ة  ستراتيجي   االصياغةه  زه ك   ر  ته  -3
 على الكفاءة. طبيقه الت   زه رك   يه  -4
 ي.ل  المستقب   ع  وق  والت   ؤ  نب  في الت   له يتمث   ة  ستراتيجي   االصياغة   أساس   إن   -5
 ة.شغيلي  لت  ا ات  ى على العملي  بن  يه  ة  ستراتيجي   االتطبيق   أساس   إن   -6
 دة.جي    وتحليل   وتخمين   ع  ق  و  ت   مهارات   ة  ستراتيجي   االصياغةه  به تتطل   -7
 الة.فع   وقيادة   ة  دافعي   مهارات   ة  ستراتيجي   االتطبيقه  به يتطل   -8
 األفراد. من  قليل   عدد   فيما بين   ل  كامه والت   نسيق  الت   ة  ستراتيجي   االصياغةه  به تتطل   -9

 األفراد. من   كبير   عدد   فيما بين   ل  ام  ك  ت  المه  نسيق  الت   ة  ستراتيجي   االتطبيقه  به تطل  ي -10
َ

َ:ةستراتيجيَ َالتطبيقَ 

َ 2012ََحنا،)يقول  فين  موظ   منها: بيانه  واألنشطة   المجاالت   من   العديد   يشمله  ة  ستراتيجي  اال تطبيقه أن  (30:
 ،دده الجه  العاملين   مهارات   تنميةه  ،ة  المالي   الموازنات   وتطويره  تنميةه  ،مةفي المنظ   سعير  الت   ة  ستراتيجي   اوتغييره  ،دده جه 

 ..... الخ. ،اإلعالن ات  استراتيجي   تعديله  ،كاليفعلى الت   قابة  الر   إجراءات   م  ظه نه  تأسيسه 

 الجهود   أهم    ومن   ،طبيق  الت   ع  موض   ة  راتيجي  ست االلوضع   له ذ  ب  التي ته  الجهود   ة  كاف   يشمله  ة  ستراتيجي   االتطبيقه 
 واألنشطة:

 ياسات.الس    وصياغةه  ة  نوي  الس   األهداف   بناءه   -1
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 بها. القيامه  التي يجبه  ة  األساسي   المهام    تحديده  -2
 فرد. كل    ة  ولي   مسؤ وتحديده  ألفراد   لالمهام    هذه   تخصيصه  -3
 المهام. بين   نسيقه الت   -4
 ة.اإلداري   للمعلومات   قيق  د نظام   تصميمه  -5
 ات.العملي   لتنفيذ   ةً زمني   جداول   نه تتضم   بحيثه  فات  صر  والت   لوك  للس   ة  خاص   برامج   تصميمه  -6
 ة.ب  المناس   األداء   ومعايير   مقاييس   تحديده  -7
 الموضوعة. والمعايير   بالمقاييس   الفعلي    األداء   لمقارنة   نظام   وضعه  -8
 ابة.قللر   نظام  وضعه  -9
 

 ة:ستراتيجي   االتطبيق   بات  تطل  م  
 ة.نوي  الس   األهداف   تحديده  .1
 ياسات.الس   صياغةه  .2
 نظيمي.الت   الهيكل   وتخصيصه  توزيعه  .3
 نظيمي.الت   الهيكل   وتهيئةه  بناءه  .4
 ة.نظيمي  الت   ات  للعملي   الةه الفع   اإلدارةه  .5
 ة.اإلداري   والكفاءات   درات  القه  وتنميةه  تكوينه  .6
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َدريبتَ ال:َانيالثَ َلمبحثَ ا
َ

َمة.قدَ مَ ال

َ.ةالبشريَ َالمواردَ َتدريبَ /َلًَأوَ 

َة.دريبيَ التَ َةَ العمليَ َطواتَ خَ َ/ثانياًَ

َدريب.التَ َبرامجَ َةَ فعاليَ َ/ثالثاًَ

َدريب.للتَ َةَ العلميَ َداتَ حد َ المَ َ/رابعاًَ

َدريب.التَ َةَ عمليَ َهَ واجَ التيَتَ َالمشكالتَ َأهمَ َ/خامساًَ

َ.دريبالتَ َةَ استراتيجيَ َمفهومَ َ/اًَادسس

َ.دريبالتَ َةَ ميَ أهَ/اًَسابع

 
 

 
َ 
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َدريبالتَ :َانيالمبحثَالثَ 
َ

َة:ـــــــــــمَ قدَ مَ 
 ها باستمرار  ت  حيوي   تجديد   أجل   ا من  ه  استخدام   مة  المنظ   بإمكان   الةً فع   وسيلةً  العاملين   تنميةه  وكذلك   دريبه الت   له شك   يه 

 ة  العلمي   درات  القه ب ها تثقه ألن   ة  والخارجي   ة  اخلي  الد   البيئة   على مستوى   رات  غي  الت   على مواجهة   ةً در  قه  ا أكثر  ه  وجعل  
 لديها. للعاملين   ة  لوكي  والس  
 لجميع    األساس  ك  ر   ح  المه  عد  كما يه  ، األعمالماته نظ  التي تحيا بها مه  ة  المهم   العناصر   من   البشري   العنصره  عد  يه و 

 درات  وقه  ة  ومعرفي   ة  مهاري   ة  بنوعي   زه عندما يتمي   ةً خاص   ته  لفعالي   ة  المهم   المصادر   من   اً ومصدر  ،مة  المنظ   نشاطات  
 مة.ها في المنظ  مارسه التي يه  األعمال   مع طبيعة   تتالءمه  ات  وقابلي  

 استلزم    مم امات  ها على المنظ  بآثار   انعكست   األعمال   في بيئة   ة  الحاصل   رات  غي  الت   بأن   اليوم   معروف  هو وكما  
ومثله هذا الت طوير  يتطل ب  ،ةا األدائي  ه  درات  قه  وتطوير   ة  والمعرفي   ة  المهاري   ة  البشري   الموارد   بتركيبة   ظر  الن   إعادة  

 ة  البشري   للموارد   والمتابعة   وجيه  والت   واالستقبال   عيين  والت   ختيار  اال إلى أنشطتها في مجال   إضافةً  ،مة  ظ  تركيز المن  
 ات  وسلوكي   جديدة   ومعارف   ها مهارات  أو إكساب   ،اه  ف  ا ومعار  ه  مهارات   تطوير   بقصد  هذه الموارد   على تدريب

 (221: 2003 ،)الهيتي ة الجديدة.الوظيفي   بات  مع المتطل   تتناسبه 
 
َة:البشريَ َالمواردَ َدريبَ تَ/لًَأوَ 

 وتطوير   في تنمية   الذي يلعبهه  ور  الد   من   تأتي دريب  ة الت  أهمي   أن  عن  (51-2008َ:46َ،ثَ)الكاللدةلقدَتحدَ 
مه رات  ب  وخ   ات  بمستجد   األيدي العاملة   تلك   في تزويد   ة  أهمي   من   ولما لهه  ،هامستويات   ة  بكاف   األيدي العاملة     يلز 

 ة  واحي الهيكلي  الن   ة  في كاف   تطوير   من   ما يتلو ذلك   وسرعان   د  د   ج  ت  مه  في عالم   نعيشه  ونحنه  ةً خاص   ،بها إلحاطةه ا
 ر  مستم    تدريب   نظام   قة  المطب   ه  ط  ط  خه  إطار   ضمن   يضعه  منشأة   في أي    القرار   ع  صان   أن   هنا نجده  من   ،ةاآللي  
 ةه وجود   العطاء   نه س  حه  وهو   دريب  هذا الت   من   ة  المرجو   تائج  في الن   من إسهامات   لما لذلك   ة  ل  ام  الع المستويات   لكافة  

 اإلنتاج.
 دريبه الت   يكونه  أن   مكن  ن  الموم ،مه  م وأعمال  ه  ف  في وظائ   وفعاليةً  كفاءةً  أكثر   العاملين   إلى جعل   يهدفه  دريبه فالت  
 أي   دة  د   ج  ت  التكنولوجيا المه  مستحدثات   لكل    زويد  الت   أو مستمر   ،الفرده  به   الذي يقومه  لعمل  ا احتياجات   لغرض   داً محد   
 الجهود   دريب: أن  للت   دة  المتعد    عريفات  الت   من   ص  خل  استه  قد   فوعليه   ،خصش  بال المنوط   العمل   ونوع   طبيعة   حسب  
 المنشودة. إلى األهداف   له وص  يه  وى العاملة  القه  معلومات   وزيادة   تطوير   إلى يهدفه  برامجي    إطار   ضمن   مة  المنظ  

ََ
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 دريب:اَالتَ مَ هَ قَ حق َ يَ َانَ مهمَ َاثنانَ َهدفانَ َهناكَ َأنَ َقَ اَسبَ لناَممَ َضحَ يتَ 
 .ممكن مستوىً  هم بأفضل   بالمنوطة   بواجباتهمه  حتى يستطيعوا القيام   للعاملين   رة  ب  والخ   القدرة   توفيره  .1
 األعمال   ات  ستجد  على مه  يطرةه والس   ،في العمل   ماً ده قه  ير  الس   إلى مرحلة   والعاملين   ة  اإلداري   المستويات   نقله  .2

 ة.وموضوعي   ثقة   بكل   
 

 ة:دريبيَ التَ َةَ العمليَ َطواتَ خَ َ/ثانياًَ
 من   ة  المرجو   ألهداف  ى الإ لى الوصول  إ يهدفه  سياق   ضمن   دريب  الت   برامج   د  ع  مه  تضعه  دات  حد   لدينا مه  زه بره ت
 ة  العملي   ره طه أه  وهذه   ،ةدريبي  الت   ة  العملي   من   المقصود   ه  ت  ل  حص   عطي في مه ته  ر  طه أه  أربعة   ضمن   ذلك   ويكونه  ،دريبالت  
 :ةدريبي  الت   ة  العملي   طواته خه  (3كل رقم )ش  ال حه وض   كما يه  ة  دريبي  الت  
 

 
 (51: 2008 ،)الكاللدة

 هما:َنَ ي َبَ جانَ َراعاةَ مَ َمنَ َدَ وهناَلبَ 
ا أم   ،العمل له ط   ع  وهذا يه  ،م  س  الق   نفس   من   أفراد   ة  د  ع   غياب   م  د  ع   حيثه  من   ج  للبرنام   مني   الز   الوقت   ده تحدي ل:األوَ 

 تلق  يالم يكونه  بحيثه  ،اه  ها واختصاص  ت  نوعي   حيثه  من   ها للعاملين   إعطاؤ راد  المه  ج  البرام   تحديده  وهو   اآلخره  الجانبه 
 البرامج   من   هه مه ما يلز   لهه  في العمل   ص  وتخص   وظيفة   كل   ألن   ،ةد  ق  نع  المه  ورة  والد   ج  البرنام   بنفس   المعني   هو  
 م  ه  مستويات   بمختلف   العاملين   قطاعات   لكل    شاملةً  هةه الموج    ةه دريبي  الت   جه البرام   هذه   تكون   أن   ة  أفضلي   مع   ،هة  ج   و  المه 

وراته عطي ت في وته  أن   دريب  بالت   ين  المعني    راعاة  مه  مع   ،مه  ع  ومواق    فئة   مع ذلك وجوده  موازاةً و  ،هامن   المقصود  تلك  الد 
 وات  القن   مع   ماً نسج  مه  يق   تلالمه  فيه   يكونه  في إطار   ين  للمعني    المعلومة   على نقل   القادرين   لين  ؤه  المه  بين  در   المه  من  

 ة.ور  الد   وله ا مسؤ ه  عه ب  التي يت  

يَّةالتَّدريبُخطواُت العمليَّة  

اب عةُ الُخطوةُ الرَّ
ج  تقييُم تلَك ال بَرام 

التَّدريبيَّة  
الموضوعة  
ومعرفةُ مدى 

َهامالءمت َها وات    جاه 

لثةُ الُخطوةُ الثَّا
 البرامجَ تُطب  ُق تلكَ 
 على التَّدريبيَّةَ 

أرض  الواقع

انية الُخطَوةُ الثَّ 
لَك التَّخطيُط لت
ريبيَّة  البرامج  التَّد

َج حتى تعطي نتائ
جي  دة

الُخطوةُ األُولى
تحديُد نوع  
يب  ومستوى التَّدر
ة  المطلوب  لكافَّ 
ريَّة  المستويات  اإلدا
والعاملين
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لها في  وتطبيق   للمعلومة   ل  وتباده  ورة  الد   أفراد   من   مختلفة   إسهامات   من   وما يحتويه   دريب  التي تلي الت   ا المرحلةه أم  
 هذه  أ ثم ر ت   هل   ،ي القرارع  صان   رؤيةه  دهه حد    ته قييمه والت   ،د  ق  عه  ة  ور  د   ج  برنام   لكل    قييم  الت   مرحلةه  فهي   ،العمل إطار  
راد المه  مار  الث    عطي نفس  يه  ة  المنهجي   بتلك   االستمراره  هل   ،؟في العمل حةً واض   ت  د  ب   د  فوائ  ب ةه دريبي  الت   جه البرام  

 العمل   عه عليها واق   جيبه يه  األسئلة   هذه   كل   ،؟ت  وراالد   هذه   من   ت  ي  ن  التي جه  ماره الث    ما هي  و  ،يها؟لإ الوصول  
ق  المه  ورات  الد   ألن   ةه واإلنتاجي   في  زه وهذا يبره  ،وزيادته اإلنتاج   تحسين   ك  ل  في ف   تدوره  جهود   هي   للعاملين   ة  د  ن ع 

 لألعمال. ة  هائي  الن    لة  ص   ح  المه 
 

 :دريبالتَ َجَ برامَ َرَ وَ ودَ َفعاليةَ َ/ثالثاًَ
   درات  قه  بناء   على صعيد   ةً جم   اً عطي ثمار يه  دة  جي    ة  واقعي   ة  علمي   س  سه وأه  على قواعد   المبني   ليم  الس   دريب  الت   إن 

 الواقع:  على أرض   الكثير   قه حق   يه  كهدف   دريب  الت   ةه أهمي   زه بره لهذا ت   ،م  ه  إنتاج   وزيادة   العاملين  
  خبراتهم. م وزيادةه ه  أدائ   سن  وحه  العاملين   مهارات   تطويره 
   م.ه  ع  م ومواق  ه  مستويات   باختالف   لدى العاملين   والوظيفي   فسي  الن   عطي االستقرار  وهذا يه  ،فس  بالن   قة  الث    روح   قه ل  خ 
   العطاء يكونه  ثم   ومن   ،معهه  ف  كي  والت   العمل   وحب    ضا الوظيفي   الر    في تحقيق مهم   ور  د   دريب  للت. 
   العمل   ة  لمنهجي   أو   العاملين   ألداء   هة  الموج   ة  اإلداري   القرارات   ع  ن  في صه  وتطوير   ي إلى صقل  يؤد    دريبه الت 

 .(53: 2008 الكاللدة،) ة،واإلنتاجي  
 

َدريب:للتَ َةَ العلميَ َداتَ حد َ المَ َ/رابعاًَ
 ةً تدريبي   برامج   مه يستلز   ذلك   فإن   ،ه  رات  تغي   أو مه  ل  العم   ب  تطل  مه  حسب   أي   ،زمة  الال   ة  دريبي  الت   البرامج   نوع   تحديده  -1

 إضافات   أي    من   االستفادةه  ثمً  ،اإلنتاج ةه ود  وج   زيادةه  منها وهو   المنشود   ا الهدف  ه  لت  عطي في محص   ته  هادفةً 
 أمام   ة  ل  وى العام  القه  وتهيئة   تطوير   مه والتي تستلز   ،العمل على صعيد   ة  تكنولوجي   أو مستحدثات   جديدة   ة  آلي  

عطي ا ته ه  تطبيقه  راده التي يه  جه البرام   هذه   وهل   ،ج  البرام   نوع   د  حد   نه  بمكان أن   ة  األهمي   من   فإن   لذلك   ،الجديد
 ها.ت  ا واستمراري  ه  اد  ق  انع   من   الهدف  

 ساعده يه  ة  البداي   منذه  األهداف   تحديد   أن   حيثه  ، إليهال  لوصو البرام جه الت دريبي ة ل  التي تسعىاألهداف   تحديده   -2
 األهداف   إلى تحقيق   هاية  وهذا يرمي في الن    ،ن  ي  د  د  ح  مه  ار  سوم سياق   ضمن   ة  دريبي  الت   طوات  الخه  في حصر  
 ا.ه  تحقيقه  راد  والمه  مسبقاً  ة  الموضوعي  

 قد   نكونه  فإن نا ،ة  دريبي  الت   ج  البرام   هذه   من   دنا األهداف  حد  قد   أن نا فباعتبار   ،البرامج   تلك   مضامين   تحديده  -3
دنا  ات  ق  ل  الح   لهذه   عه تاب  فالمه  ،المطلوبة   األهداف   منها تحقيقه  راده التي يه  ج  م  االبر   لهذهفصيالت  والت   المضامين   حد 
 له ها يوص  ل  جم  في مه  ج  رام  الب   لمحتوى ومضمون   وتحديد   ف  ألهداا و ج  للبرام   تحديد   من   ج  التدر   أن   يجده  تتالية  المه 
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 ة  عملي   س  سه على أه  ة  مبني   نفيذ  والت   اإلعداد   ة  منهجي   ي أن  المتلق    كه در  لهذا يه  ،هتحقيقه  راد  المه  ض  والغر   للهدف  
 ة.و  المرجه  ا األهداف  ن  ر  ا كما ذك  ه  لت  حص   في مه  قه حق   ته 

 ا ونسبة  اه  و  د  ومدى ج   ج  البرام   تلك   تقييم   من   د  البه  ها إذاً تنفيذه  راد  المه  ج  البرام   لتلك   مين  المضا تحديد   فبعد   -4
 إطار   ضمن   قه طب  ته  ة  االستفهامي   اإلشارات   هذه   كل   ، منهاراد  المه  الهدف   قت  حق   ج  البرام   هذه   وأي   ،هات  د  فائ  
مكاني   ج  البرام   ة  ومدى فعالي   قت  التي تحق   دة  مدى الفائ لمعرفة   ،المنشأةه  دهه حد   ته  في  ة  المنهجي   تلك   ة  استمراري   ة  وا 
 دريب.الت  
 
 دريب:التَ َةَ عمليَ َالتيَتواجهَ َالمشكالتَ َأهمَ َ/خامساًَ

 في مجال  منها عاني التي ته  المشاكل   أهم    من   إن  دريب: الت   لبرامج   الالزم   مويل  الت   وضعفه  ةه المادي   المشكلةه  -1
 ة.المادي   ات  اإلمكاني   نقص   مشكلةه  هي   دريب  الت  

 ها.وا فيمه ظ  ينت   أن   التي يجبه  ة  دريبي  الت   ورات  بالد   على االهتمام   ة  ب  في المواظ   العاملين   ورغبة   االنتظام   عدمه  -2
 حديث  والت   طوير  الت   ة  لعملي   ة   الر ئيساألبواب   أحده  هو   قييم  الت   أن   حيثه  ،دريبالت   ج  لبرام   ر   م  ست  المه  قييم  الت   غيابه  -3

 والمنشود. ل  إلى المستوى األمث   للوصول   ما أمكن   وتصويب   دريب  ج الت  في برام   غيير  والت  
 ذلك   حتى يكون   ،باتللر   ة  ي  الماد    يادة  أو الز    رفيع  بالت   دريب  الت   ربطه  يجبه  هه أن   ة  اإلداري   القيادات   ترى بعضه  -4

 والمعرفة. رة  ب  الخ   إلى زيادة   ياً مؤد    حافزاً  أيضاً 
 الفئةه  هي   ن  وم   دريب  الت   ة  وكيفي   في نوع   والقرارات   اآلراء   د   تعد  مشكلة   يواجهه  الحكومي    في القطاع   دريبه الت   -5

 ا.ه  تدريب   به ستوج   التي يةه المعني  
 

َ

َدريب:التَ َةَ ستراتيجيَ َامفهومَ َ/اًَسادس
 في إدارة   والعاملين   ين  واإلداري    فين  الموظ   تدريب   ة  عملي   دريب إن  الت   ة  ستراتيجي  ( في ا83: 2012،)الحريري يقول 
كما  ،ن  والعاملو ن   واإلداري و ن  فو وظ  عاني منها المه التي يه  عف  الض   على نقاط   في القضاء   مه ساه  ته  ة  البشري   الموارد  
 بتدريب   قة  متعل    ات  استراتيجي   هناك   كانت   ذلك   وألجل   ،ةقافي  والث   ة  العلمي   مه ه  مستويات   م ورفع  ه  ت  لى تقوي  ع تعمله 
 ات ما يلي: االستراتيجي   هذه   ومن   الحديثة   ة  البشري   الموارد   في إدارة   والعاملين   ين  واإلداري   فين  الموظ  

بها  يقومون   التي سوف   والواجبات   واألعمال   بالمهام    العاملين   واألفراد   فين  الموظ   ليف  بتك ةه الخاص   ةه ستراتيجي  اال .1
 ومعرفة   العاملين   األفراد   مهارة   وتطوير   كفاءة   زيادة   بهدف   وذلك   ،مةالعليا في المنظ   اإلدارات   هه ده حد   لما ته  وفقاً 
 م.ه  مهارات   م وتطوير  ه  ف  ع  ض   نقاط  

 ةً ضروري   و أفكارًا ومعارف  حديثةً ًا معلو  فين  والموظ   والعاملين   األفراد   على إكساب   ة التي تعمله ي  ستراتيجاال .2
في  رة  المتطو    ة  التكنولوجي   لآلالت   حديثة   ق  ره طه ب   جديدة   وسائل   م على استخدام  ه  م وتدريب  ه  ت  وتهيئ األعمال   لتنفيذ  
 مات.المنظ  
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 بشكل   ة  والعملي   ة  العلمي   خبراتهمه  لزيادة   عملياً  تدريباً  فين  والموظ   والعاملين   األفراد   بتدريب   قةه المتعل    ةه ستراتيجي  اال .3
 ال.فع  

على  ركيز  والت   العاملين   األفراد   لتدريب   ة  دريبي  الت   ج  بالبرام   ة  خاص   سياسات   ووضع   بتحديد   قةه المتعل    ةه ستراتيجي  اال .4
 ة.دريبي  الت   ج  بالبرام   وااللتحاق   خول  على الد   واألفراد   فين  الموظ   تشجيع  

 ة  والمالي   ة  اإلداري   ة  العام   المعلومات   في مجال   ثقيف  والت   عليم  للت   ج  برنام   بوضع   قةه المتعل    ةه ستراتيجي  اال .5
 وغيرها. ة  ياسي  والس    ة  واالقتصادي  

على  والعمل   األخطاء   الكتشاف   عملي    ميداني    تطبيق   كظري   الن   دريبي   الت   ج  البرنام   فيذ  بتن قةه المتعل    ةه ستراتيجي  اال .6
 ا.ه  ا وتحديد  ه  تصحيح  

 ج  ببرنام   ص   خت  مه  كجزء   ،أجزاء ة  د  إلى ع   والعاملين   فين  للموظ   ة  دريبي  الت   ج  البرام   ة  بتجزئ   قةه المتعل    ةه ستراتيجي  اال .7
 والعاملين. فين  لموظ   لآخر   جزء   و ين  داري   إل لتدريبي   

 ة  البشري   د  الموار   إلدارة   ين  واإلداري    فين  للموظ   ة  دريبي  الت   البرامج   إعداد   ل  ومراح   بخطوات   قةه المتعل    ةه ستراتيجي  اال .8
 كما يلي: له والمراح   طواته الخه  وهذه  
 دريب.الت   ج  برام   في إعداد   ةه األساسي   الخطواته  -أ
 فين  والموظ   والعاملين   لدى األفراد   عف  الض   قاطه ون   ة  روري  والض   ة  األساسي   الحاجات   ةه ف  ومعر   تحديده  -ب

 واإلداريين.
 فين.للموظ   ة  دريبي  الت   ج  البرام   هذه   تنفيذ  خالل   ا من  ه  على تحقيق   والعمله  دة  حد  مه  أهداف   وضعه  -ت
 األفراد   على تطوير   يعمله  بشكل   ة  دريبي  الت   ل  والوسائ   ة  دريبي  الت   والمواد   ة  دريبي  الت   ج  محتوى البرام   تحديده  -ث

 ين.واإلداري    والعاملين  
 ج  برام   على إيجاد   والعمله  ،ن  واإلداري و ن  فو ا الموظ  ه  هه التي يواج   المشكالت   وتحديده  ومعرفةه  تشخيصه  -ج

 المشكالت. هذه   بحل    تقومه  ة  تدريبي  
 عليها. العاملين   وتدريبه  حديثة   وآالت   وأدوات   عدات  مه  توفيره  -ح

 ما يلي: ق  ره الط   هذه   ومن   والعاملين   فين  والموظ   األفراد   تدريب   ق  ره بطه  قةه تعل   المه  ةه ستراتيجي  اال .9
 ة.واالقتصادي   ة  والمالي   ة  اإلداري   في المجاالت   فين  والموظ   العاملين   لتدريب   ل  متكام   تدريبي    ج  برنام   إعداده  -أ
 ة.والمهني   ة  العلمي   في المجاالت   ين  بالمهني    خاص    تدريبي    برنامج   إعداده  -ب
 ة.المالي   بالحسابات   خاص    تدريبي    ج  برنام   إعداده  -ت
 مع أقل    ة  الممكن الفائدة   من   ر  د  ق   بأكبر   فين  الموظ   مهارات   على تطوير   يعمله  تدريبي    ج  برنام   إعداده  -ث

 ج.على هذا البرنام   ة  ق  ف  ن  والمه  المصروفة   كاليف  الت  
 ن  ه  الم   ممارسة   ة  وكيفي   األعمال   تنفيذ   بطريقة   فين  الموظ   وتثقيفه  عليم  بالت   خاص    تدريبي    ج  برنام   إعداده  -ج

 المختلفة.
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 ة  ناعي  الص   بالمنشآت   ة  الخاص   ناعي   الص    دريب  الت   وبرامج   ،ين  ناعي   بالص    خاص    تدريبي    ج  برنام   إعداده  -ح
 لعي.الس    واإلنتاج  

رشاد   بتوجيه   خاص    تدريبي    ج  برنام   إعداده  -خ  قه ما يتعل   كل   حول   عام    بشكل   والعاملين   ين  واإلداري    فين  الموظ   وا 
 ة.والعلمي   ة  والمهني   ة  والمالي   ة  اإلداري   والوظائف   باألعمال  

 على تدريب   ا يعمله مم   ، للمهديرينين  إداري    مساعدين   تعيين   من خالل   فين  والموظ   العاملين   ريبه تد -د
 . للمديرينة  اإلداري   ف  بالوظائ   م  ه  وتعريف   ين  اإلداري    المساعدين  

م ه  تدريبهم وتثقيف   بهدف   وذلك   إلى آخر   م  س  ق   من   الواحدة   مة  المنظ   داخل   العاملين   واألفراد   فين  الموظ   نقله  -ذ
 الواحدة. مة  في المنظ   صات  خص  والت   المجاالت   مختلف  م في ه  مواهب   ة  وتنمي  

 .ة  ظري  الن   ضرات  االمح على إلقاء   يعتمده  وتعليمي    ثقافي    تدريبي    ج  برنام   إعداده  وأخيراً   -ر
 

َدريب:التَ َةَ أهميَ /اًَسابع
َها:زوايا أهم   ة  د  ع   من   مات  في المنظ   دريب  الت   ةه أهمي   ضحه تت   (2009َ:271،يقولَ)السالم

 ة  التكنولوجي   في المجاالت   تغيير   كل    على مواكبة   حرصه التي ت   الحديثة   مات  المنظ   صفةه  هو   العاملين   تدريب   أن  
ا ه  أهداف   تحقيق   مةه المنظ   تستطيع   لن   غيير  الت   على استيعاب   وقادرة   رة  طو  مه  ة  بشري   ة  قو   فبدون   ،ةواإلداري  

في  مباشرةً  مه ساه  يه  ق  نطل  هذا المه  ومن   هه فإن   ه  ي مهارات  م   ن  ويه  الفرد   درات  قه  من   نه حس   يه  دريب  الت   أن   وحيثه  ،ةستراتيجي  اال
 الوظيفي.  أمانه  من درجة   ويزيده  للفرد   واالجتماعي    المستوى االقتصادي    تحسين  

 دون   ف  وظ  على مه  ال يقتصره  فهو   ،األوقات من   في وقت   دريب  للت   يحتاجون   مة  في المنظ   العاملين   كل   ن  قريبًا فإوت
كما   بهاف  كل  المه  الجديدة   للوظيفة   ه  إتقان   لضمان   إليه   يحتاجه  الجديده  فه فالموظ   ، األخرى دون   أو وظيفة   اآلخر  
دارة   ه  مهارات   لزيادة   القديمه  فه الموظ   يحتاجهه   أفضل. بشكل   عمله   وا 
  جميع  وجهات  ن ظ ر  كتاب  إدارة  الموارد  البشري ة  أن  ب دريب  الت   ة  أهمي   عن   (225-2003َ:227َ،)الهيتيَويقولَ 

 ول  في الد   عمال  األ مات  في منظ   واضحاً  فاقه االت    ويظهره  ،مةللمنظ   دريب  الت   ونشاط   وظيفة   ة  على أهمي   فقه تت  
 ة.م  د   ق  ت  المه  ة  ناعي  الص   
 اإلنفاق   طه متوس    بلغ   حيثه  ،دريبالت   في مجال   ة  ر  المستثم   األموال   خالل   من   دريب  الت   بنشاط   االهتمامه  ضحه ويت  
 جور  األه  مجموع   ( من  %25) صه ص   خ  ته  مات  نظ  المه  بعض   ونجده  ،ماتالمنظ   بعض   ات  إجمالي ميزاني   %( من  10)

 م للعمل.ه  أدائ   أساليب   م وتحديث  ه  مهاراتهم ومعارف   تطوير   لغرض   للعاملين   عه دف  التي ته 
 ل  العام   للفرد   دريب  الت   ةه أهمي   لهذا تظهره  ، األخرى مات  ا على المنظ  ه  ق  تفو   تحقيق  إلى  ذلك   من  ماته المنظ   وتهدفه 
 ة  يجابي  إ بنتائج   دريبه الت   سه كما ينعك   ، المطلوبةبالكفاءة   الجديد   اخل  الد   ده زو   وته  ،ةمفي المنظ   الحديث   أو   القديم  
على  ف  عر  والت   العمل   في حقل   رات  طو  الت   مواكبة  من  دريب  الت   خالل   من   نه يتمك   حيثه  القديم   ل  العام   للفرد   سبة  بالن   

  الجديدة.والمعارف   المهارات  
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التي  األعمال   وطبيعة   تتناسبه  ات  سلوكي   وتطوير   تحسين   لتشمل   العامل   الفرد   على صعيد   دريب  الت   ده فوائ   وتمتد  
ووالئهم  العاملين   من التزام   يزيد   أن   نه مك  يه  طوير  والت   دريب  الت   كما أن   ، األعمالها هذه  به التي تتطل   يها والعالقات  يؤد   

 للعمل. مة  مكان  جي  د  المنظ   دراكهم بأن   إمن   ز  ويعز    ،مة  للمنظ  
 Organizationalمة  المنظ   لثقافة   ة  األساسي   األبعاد   ل  شك   ته  أن   التي يمكنه  م  ي  والق   العادات   في تنميط   دريبه الت   ويفيده 

Culture    مة.الفرد والمنظ   ،د ومجموعتهالفر  ،وعمله الفرد   بين   المواءمة   ق  تحق    أن   يمكنه  نميط  الت   وعن طريق 
 لألداء   ذلك   كان   سواء   ،األداء ف  ع  ض   اط  ق  ن   ة  ج  أو معال   بإزالة   له تتمث   دريب  الت   أهداف   أهم   فإن   مة  للمنظ   سبة  أما بالن   
ا مم   األداءه  ن  س  يتح   أن   يمكنه  األداء   ف  ع  ض   اط  ق  ن   معالجة   طريق   فعن   ،عالمتوق   المستقبلي    أو األداء   الحالي   
 يقيناً  كما أصبح   ،اه  ا واستمرار  ه  في تطوير   مه سه  ويه  ،مة  للمنظ   ة  ي  ل   الكه  ة  على مستوى اإلنتاجي   ة  يجابي   إبنتائج   ينعكسه 

 ة  اإلنتاجي   ف  ل  الكه  تخفيف   بأن   ةه الميداني   راساته الد    فقد أثبتت   ،هد  عوائ   أعلى من   تكون   أن   ال يمكنه  دريب  الت   ة  ف  ل  كه  بأن  
ن   مة  في المنظ   العاملين   عن   االستغناء   عن طريق   قه ال يتحق   ة  ي  ل   الكه  في  ة  البشري   الموارد   تدريب   طريق   ما عن  وا 

 المبيعات. ومضاعفة   والوقت   ة  والماد   في المال   ر  د  اله   وتقليل   ات  العملي   تبسيط   مجال  
 أن   أي ال يمكنه  ،اً ض  ر  أو ع   فجأةً  ون  ال يظهر  اء  األكف   القادة   في كون   للمجتمع   سبة  بالن    دريب  الت   ةه أهمي   وتظهره 
ن   لقائي   الت    مو   الن   طريق   عن   ةه اإلداري   القياداته  ر  تتواف    وجهود   ط  ط  خ  المه  دريب  للت   الكبيرة   ة  م  والمساه   ور  للد   ما نتيجةً وا 
 ة.اإلداري   القيادات   تنمية    فيمة  المنظ  

 ات  االستراتيجيً  ورسم   األهداف   تحقيق   ة  وفعاليً  ،اإلدارة    فيديرين  المه  خبرة   لتعميق   ضرورياً  دريبه الت   فقد أصبح  
 م  سه  ته  أن   يمكنه  ة  اإلداري   القيادات   هذه   فمثله  ، القراراتخاذ  في ات    العلمي    األسلوب   واستخدام   المشكالت   وتحليل  
 لها. األفضل   االستخدام   وتحقيق   البلد   موارد   في توجيه   واضح   بشكل  

 منها: فوائد   قه حق   ها ته ( أن  300-301: 1995،حها )المغربي وآخرون كما وض   دريب  الت   ة  ومن أهمي  
ن  و  ،تهونوعي   اإلنتاج   ة  كمي   زيادة  ى لإ ي عادةً تؤد    وى العاملة  القه  مهارة   زيادة   إن   اإلنتاج:َزيادةَ  .1  الفني   ر  طو  التً  ا 

 ،المطلوب   أعمالهم على الوجه   أداء   نوا من  م ليتمك  هه وتدريب   العاملين   معارف   تجديد   به يتطل   ة  ناعي  الص    ات  في العملي  
 اإلنتاج. ي إلى زيادة  يؤد    وهذا بدوره  

 واالستقرار   باألمن   العاملين   شعور   ي إلى زيادة  ؤد    العالية  يلمهارات  ا امتالك   أن   حيثه  :ةَ المعنويَ َوحَ الرَ َرفعَ  .2
 ة.رفع روحهم المعنوي   ثم   ومن   العمل   ضا عن  والر   
 فإذا خاض   ، على أدائههو باإلشراف   م   القيامن   هه نه مك   ويه  بعمله   الفرد   فه عر  يه  دريب  الت   إذ أن   فيَاإلشراف:َةَ قلَ  .3

م ما ل واضحاً  ال يكونه  عور  وهذا الش   ، لإلشرافأقل   بحاجة   سيكونه فإن ه  على عمله   س  وتمر   ،ةً تدريبي   دورةً  الفرده 
 .داً جي    تدريباً  الفرد   تدريبه  يتم  
َاإلنفاق:َاقتصادَ  .4  ق  ره الط   ووفق   ،صولهاأه  وفق   اآللة   استخدامه ف ،هت  ف  ل  من كه  أكبره  دريب  الت  مردود   إذ أن   في
 ب  ر  د  التي ت   ة  م  حك  المه  ق  ره الط   استخدام   كما أن   ، العملث  حواد   ة  لقل   فقات  في الن   االقتصاد   من   الكثيره  فيه   ة  ليم  س  ال

 .أيضاً  في اإلنفاق   اقتصاد   فيه   عليها الفرده 
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 ثم   م ه  أمنهم واستقرار   م يعني زيادة  ه  رات  دقه  ة  م وزياد  ه  ك  ار  د  م   وتطوير   األفراد   تدريب   ن  إذ أ   العمل:َفيَدورانَ َةَ قلَ  .5
 ل.م  الع   ان  ر  و  في د   ة  ي إلى قل  ا يؤد   م مم  ه  ست  مؤس   خارج   م لالشتغال  ه  ع  تطل   عدم  م مع ه  قهم بأعمال  تعل   زيادة  

 اإلمكانات   التي تفوقه  ة  ح  ل  المه  لبات  للط   اً مهم   مصدراً  دريبه الت   له شك   يه  إذ   سة:للمؤسَ َةَ الحتياطيَ َةَ القوَ َتوفيرَ  .6
 بة  در  المه  العاملة   ة  ها بالقو  د   م    من خاللسات  ة المؤس  دريبي  الت   زه المراك   نه مك   ته  وبذلك   ، العملفي سوق   ة  ر  المتوف   

 التي تريدها. األعداد  وب
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َةالفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ ت َ :َاَلالثالثَ َحثَ بَ المَ 
َ
َ.ةمَ قدَ مَ ال
َة.الفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َوتاريخَ َنشأةَ َ/لًَأوَ 

َ.ةالفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َتعريفَ َ/ثانياًَ
َ.ةالفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َةَ أهميَ َ/ثالثأ
 .ةالفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َاتَ َحادالت َ َأهدافَ َ/رابعاًَ

َ.ةياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َاعَ أنَوَ/خامساًَ
َ.ةالجنوبيَ َفيَالمحافظاتَ َةَ الفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َعنَ َبذةَ نَ َ/اًَسادس
َة.الجنوبيَ َبالمحافظاتَ َةَ الفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ فيَالت َ َدريبَ التَ َعَ واقَ َ/سابعاًَ

َ
ََ
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َةالفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ ت َ اَلالث:َالثَ َحثَ بَ المَ 
َ

َ:مةقدَ مَ 
 وقواعد   ياضي   الر    ظام  الن    أحكام   تحترم   ن   بأده ، وتتعه  ة  ياضي  الر    للحركة   تنتسبه  هيئة   ةه الفلسطيني   ةه ياضي  الر    حاداته االت   

 ة.ة الفلسطيني  بي  ولم األجنة  الل   بقرارات   االلتزام  ، مع طات  ش   ن  المه  محاربة   ، وقانون  ة  األولمبي   الحركة  
بما  بالمستوى الوطني    تعمل   أن   ة  ياضي  الر    الحركة   ودور   مع رسالة   تماشياً  ده تتعه   ةه الفلسطيني   ةه ياضي  الر    حاداته واالت   
 ياضي.الر    في العمل   الوطني   ور  الد   زه عز   ويه  الم  الس   مه يخد  

 بتوضيح   تقوم   ن  طات، وأنش   تعاطي المه  ومحاربة   ة  ياضي  الر    وح  الر   زيز  وتع على تشجيع   وتعمله  ده ها تتعه  كما أن  
رعاية اللعبة الموكلة لكل اتحاد  ومن أهم مسئوليات االتحادات ،على البيئة المحافظة   ص  تها فيما يخمسئولي  

 وحماية   في تطوير   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    رسالةه  زه وتترك   والعمل على تنشيطها ونشرها ورعايتها،
 ومن   ،ةالفلسطيني   ة  ولمبي   األجنة  في الل   ولمبي    األياضي   الر    ظام  الن    مع  في فلسطين بما يتناسبه  ة  ياضي  الر    الحركة  

 وغير   ة  الحكومي   هيئات  ال مع   ةه الفلسطيني   ةه ياضي  الر    حاداته االت    تتعاون   أن   مكنه يه  ة  المهم   بهذه   اإليفاء   جل  أ
 ولمبي. األياضي   الر    ظام  الن    مع  تتعارض   أن   نه مك  يه  ة  ي  فعال   ها بأي   نفسه  تربط   ة، على أال  الحكومي  

 تعريفها ،اهنشأت حيثه  ، من  ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  على االت    وء  الض   لتسليط   هذا المبحثه  صه ص  خ  وسيه 
 .وتعدادها ،، وعناصر نجاحهاوأهدافهاتها، وأهمي  

َ
َة.الفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َوتاريخَ َنشأةَ َ/أولًَ

 في إنشاء   فكير  إلى الت   ةه العربي   ةه ياضي  الر    القيادةه  فقد دعت   هيوني  الص   فها االحتالله التي خل   األسباب   من   انطالقاً 
 تحت   مختلفة   ة  رياضي   ألنواع   حادات  واالت    األندية   ة  كاف   ضم   على   قادراً يكونه  ،عربي    فلسطيني    رياضي    حاد  ات   

 ة  خاص   حادات  لها ات    تكون   أن   في البالد   لعبة   أي    النتشار   روري   الض   من   هه أن   ةه ياضي  الر    القياداته  وقد رأت   ،لوائه
 دارتها.إ  علىره تسه  و  دقيقاً  ها تنظيماً مه ظ   ن  بها ته 

 لكرة   حاد  ات    وباألخص    ،مختلفة   ة  رياضي   حادات  ات    تأسيسه  أال وهي  ها خاذ  ات    من   د  األولى التي البه  ةه طو  الخه  وكانت   
 اك  هن لي. وكانت  و  والد   اإلقليمي    ين  عيد  هاينة على الص  الص   ل  ب  ق   من   له ث  م  ته  فلسطين كانت   أن   المعروف   ومن   ،مد  الق  
 هه س  ف  ال ن   إله ث   م  ال يه  الذي كان   اليهودي    حاد  االت    بإلغاء   لي   و  الد   حاد  االت    مطالبةه  هي  و  حاد  هذا االت    نشوء   حال   فكرة  
 البالد   له ث   م  التي ته  ات  ب  خ  ت  ن  المه  تكوين   ةه هم  مه  تأسيسه   حال   حاد  هذا االت    أمام   المطروحة   المهام    وكان من   ،ة  أقلي   م  وهه 

داري   ة  تنظيمي   أمور  ، إضافًة إلى ة  المحلي   حادات  ت    االعلى ضوء    أخرى.  ة  وا 
 ثالثاً   م1943 عام   حيفا في مدينة   س  س   الذي أه  ياضي   حاد الر   ت    لالة  المحلي   جنة  في الل   لة  سج  المه  ق  ر  الف   عدده  لقد بلغ  
وفي  9اولة وكرة الط   ، 6 ة  السل   ة  ر  كه في و  ، 21 م  دً القً  ة  رً ففي ك   ،مختلفةً  ألعاباً  سه مار  ته  ةً رياضي   فرقةً   وأربعين  
 . 3القوى  ألعاب  



41 
 

 تم   العام   وفي نفس   ،للمالكمة فلسطيني    حاد  ات    نشاء   إيه  تداولوا ف ين  م  للمالك   اجتماع   د  ق  عه م 1943في آذار   
 األندية   جميعه  إليه   ت  ي  ع  ده  وقد   ،يافا لمنطقة   ة  ل  الس   لكرة   حاد  ات    كما وتشك ل ،ألثقال الرفع   الفلسطيني    حاد  االت    تشكيله 

 حاد.لهذا االت    قانون   ن   س  ل  
 ةه صب  العه  ت هذه  ر  ب  اعته  وقد   ، يافا ومنطقتهامن أندية   العديد   م  تضه  التي كانت   م  د  الق   ة  ر  كه  حاد  ات    ةه ب  ص  عه  كلت  كما تش   
 حاد  ات    إنشاءه  " وقد تم   ،فيما بعد هه تشكيله  عيد  الذي أه  الفلسطيني    ياضي   الر    حاد  ت    لالنواةً  المختلفةه  ةه المحلي   حاداته االت   و 

 فه عر  يه  حاد  " في فلسطين ات   م1943في صحيفة "فلسطين" في كانون أول  " جاء   القدم   لكرة   عربي    رياضي   
المساعي  وقد نجحت   ،ةالعربي   ق  ر  الف   وبعض   ة  اليهودي   ة  ياضي  الر    ق  ر  الف   كثر   أيضم   القدم   لكرة   الفلسطيني    حاد  باالت   

لت ،ة  العربي   األندية   م  يضه  عربي    رياضي    حاد  ات    نشاء   إلبها البعضه  التي قام    حاد  لهذا االت    في حيفا نواة   وتشك 
 ة  العربي   ة  ياضي  الر    ة  األندي   صال مع  في حيفا باالت    حاد  االت    لجنةه  وقد قامت   ، في حيفاياضي   الر    حاد  باالت    ت  ف  ر  وعه 

 العام.  العربي    حاد  االت    لتأليف  
 دعوة   نادياً  وثالثون   ى خمسة  ( عندما لب  العربي   ) ي   الفلسطين   ياضي   الر    حاد  االت    كيل  تش إعادةه  تم  م 1944في أيلول 

 ،ة، القدس، نابلس، الجليلالية: غز  الت   المناطق   حسب   األندية   حاده االت    م  س  ق   ،في مدينة يافا رياضي    اجتماعً  د  عق
 ضمنها.  له تدخه  ى التي كانت  ر  والقه  ن  ده المه  تضم   منطقة   كانت كل  و ،حيفا، يافا

 .المجاورة ة  العربي   فلسطين والبالد   بين   ة  والودي   ة  ياضي  الر    العالقات   بتنظيم   حاد  االت    أهدافه  صت  تلخ  ولقد 
 (2014، الفلسطينية األولمبية للجنة األساسي النظام)
 

 .ةالفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َتعريفَ َ/ثانياًَ
 ة  اإلداري   ة  ه  للج   اه  انضمام   ىعل قه تواف   التي ،الفلسطيني    باب  الش   ومراكز   ،ة  الفلسطيني   ة  األندي   من   نه تتكو   هيئة   هي

 ،بينها شاط  الن   هذا وتنسيق   تنظيم   بقصد   ،ما لعبة   في نشاط   لها التي ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    والهيئات   ة  المختص  
 (.2014ة، األولمبي   جنة  الل   منشوراته ) الفني مستواها ورفع   عبة،الل   نشر   على والعمل

 
َ:ةالفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َةَ أهميَ َ/ثالثاًَ
 ة  ياضي  الر    الهيئات   عاتق   ىعل قعه ي ،العليا المستويات ىإل ياضة  بالر    الوصول   أن   (34 :2015) حيسنم يذكر
 ىاألول رجة  بالد   المسئولةه  هي   ة  ياضي  الر    حادات  االت    ن  أ إذ ،ةخاص   بصورة   ة  ياضي  الر    حادات  واالت    ،ة  عام   بصورة  
 ع  م  ج   ىعل القائم   ،العلمي اإلداري    خطيط  الت   خالل   من   وذلك   ،بها واالرتقاء   ،قاعدتها وتوسيع   ،عبةالل   نشر   عن

 .نجازاتاإل تحقيق   ىإل يؤد   ته  التي باألهداف   ة  الخاص   القرارات   خاذ  الت    ،الوافية والبيانات   المعلومات  
 ة  المركزي   بط  الر   ة  قط  ونه  ،ة  ياضي  الر    للحركة   واإلداري    ،نظيمي   الت   في الهيكل   ل  ق  الث    مركز   ةه ياضي  الر    حاداته االت    له ث   م  ته 

ها وألن   ةياضي  الر    األندية  ب لةً متمث    القاعدة   سات  مؤس   وبين   ة،ليا واألهلي  العه  ة  سمي  الر   ة  ياضي  الر    لطات  الس   بين  
داريًا، يًا،فن   ياضية الر    األنشطة   إدارة   عن   ولةه ؤ المس ها على إلى مهام    عليها، باإلضافة   واإلشراف، وتوجيهها وا 
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: 2013)عبد للا،  هي  ل  و  الد   ة  ياضي  الر    األنشطة   ممارسةه  خالله   من   تم  تالذي  لخ  د  باعتبارها الم   ،ليو  الد   عيد  الص  
6.) 
 اته ك  ل  الم   تحقيقها في تساهمه  ،ةورياضي   ة  واجتماعي   ة  تربوي   أهداف   ذات   ةً حيوي   سات  مؤس   ةه ياضي  الر    حاداته االت    د  ع  ته 

 على ماته المنظ   هذه   تكون   أن   به يتطل   وهذا ،هدرات  وقه  اختصاصه   حسب   وكل   ةه حكيمي  والت   ،ةه دريبي  والت   ،ةه اإلداري  
 وهذا، ة  البشري   الموارد   عن   فضالً  ،ة  والمعلوماتي   ،ة  والمالي   ،ة  المادي   واالستعدادات   اإلمكانات   من   مناسب   مستوىً 

 (.2012، األشريفي) الحديثة اإلدارة   وأساليب   ،ات  أساسي   استخدام   راعيته  قيادةً  يحتاجه  هه كل  
َالباحثَ   رتقاء  االفي  الر ئيسو  األساس ر  ا المؤث   ه  من كون   نابعة   ة  همي  أ  ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  الت   ل أن   ويرى

بل  ،فقط يال  العه  سات  والمؤس    األندية   بين   ق  س   ن  والمه  ل  وص  ال ا حلقة  ه  ن  ى كو ا يتعد  ه  تأثير   وأن   ،ة  الفلسطيني   ياضة  الر   ب
 .رى خ المجاالت األة  وكاف   المستويات   على جميع   اً لها تأثير  ن  إ
 

 :ةالفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َأهدافَ َ/رابعاًَ

2001َ)َالتركَأشارَ   الهيئات قواعد   من   إال   هه لعبت   ره ينشه  وال فراغ، من   سياستهه  مه يرسه  ال حاد  االت    أن  إلى  (4:
 ياضي   الر    حاد  االت    ق  عات   على يقعه  ما وأهم    ،افيه شتركه تو  عبة  الل   سه مار  ته  التي باب  الش   ومراكز   ،ة  ياضي  الر    األندية  

 العنايةه و  ،اشئين  الن   وا عداده  ،بالبطوالت   العنايةه و  ،ي   ل  و  الد   االحتكاكه و  ،سليمة ة  تدريبي   ة  ط  خه  ووضعه  عبة،الل   نشره  هو  
 ة.ياضي  الر    األدوات   وتوفيره  ،بالالعبين   ة  بي  والط    ة  حي  الص   

 -:إلى تهدفه  ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    إلى أن   (:2014ة، الفلسطيني   ة  األولمبي   جنة  الل   وراته منش)وأشارت
 لياقتها لرفع   ،اه  د  تواجه  أماكن   في ة  الفلسطيني   والناشئة   ،الفلسطيني    باب  الش   أوساط   بين   ة  المعني   عبة  الل   نشر   -

 .واالجتماعي ،ي   ق  له والخه  ،بمستواها العقلي    واالرتقاء   ،ة  البدني  
 .ةالهواي   وتشجيع   ،الفني    بمستواها واالرتفاع   ،عبة  الل   تنظيم   -
 .ةفرعي   حادات  أوات    ،ة  فني   لجان   عبر   أو ،مباشرةً  عليها واإلشراف   ،المختلفة   البطوالت   إقامة   -
 ة  ي  والقار    ،ة  ولي  والد   ،ة  ولمبي  األ المستويات   في فلسطين   لتمثيل   ،هاوا عداد   ،ة  الفلسطيني   المنتخبات   تشكيل   -

 .ةوالعربي   ة،واإلقليمي  
 .اداتاالتح    هذه   في ة  العضوي   على المحافظة  مع  ،ة  والعربي   ،ة  واإلقليمي   ،ة  ي  والقار    ،ة  ولي  الد   حادات  لالت    االنتساب   -
 العمل   إدارة   ىعل قادرين   صين  ص   خ  ت  مه  ين  إداري    إلعداد   ة  تدريبي   دورات   في كة  المشار   أو   ة  دريبي  ت  ال ورات  الد   إقامة   -

 .حيحالص   لفني   ا اه  بشكل   ة  ولي  ؤ مس بكل   
 بين  ر   د  المه  إلعداد   ،ة  ي  ل  و  وده  ة  عربي   بمستويات   منها قامه يه  بما للمشاركة   إضافةً  ،دريب  بالت   قة  المتعل    ورات  الد   إقامة   -
 .مه  وأنديت   مه  حادات  ات    في الفني    ى المستو  تطوير   ىعل القادرين   صين  ص   خ  ت  المه 
ى بمستو  رتقاء  لال ة  ي  ول  والد   ،ة  العربي   المستويات  في  اه  بمثيالت   والمشاركة   ،حكيم  بالت   قة  المتعل    ورات  الد    إقامة   -
 .حاداتاالت    هذه   في حكيم  الت  
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 على للمحافظة   وذلك   ،اة  و  الهه  حادات  الت    باإلضافة   ين،ف  ر  محت   هيئات   تكوين   حالة   في الالعبين   ن  و ؤ ش رعاية   -
 .حرافاالن   من   حيحة  الص   ة  الهواي  

 
َ:ةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َنجاحَ َعناصرَ َ/خامساًَ

 :كمايليهي  مة  منظ   أي    نجاح   على ره ؤث   ته  التي ة  نظيمي  الت   ات  العملي   ر  عناص   أن   (Christopher‚ 2006)أشارَ 
 أن   أيضاً  –المهم    ومن   ،مةالمنظ   نجاح   في ماً هم ماً مساه   العمل   جودةه  عتبره ته  :ةنظيمي  الت   ةه الفاعلي   :لاألوَ َالعنصرَ 

 .نفيذوالت   ة  االستراتيجي   بين   الفجوة   سد    أجل   من   مايلزمه  كل   ل  ع   ف  ته 
 :األداء د  د   ح  ته  التي هي   ،عوامل ثالثة   من نه يتكو   :انيالثَ َالعنصرَ 

 .اهعلي االعتماد   ةه مكاني  ا  و  ات،العملي   كفاءةه  – 1
 .ةالخارجي   البيئة   رات  ي   غ  ت  مه  مع المتزامنه  فه كي  الت   – 2
 .ناجحة وعالقات   ،ة  قوي   ة  بشري   موارد   إدارةه  – 3
 أكثره  ة  نظيمي  الت   يات  حد   الت   أي   ده حد   وته  مليته التي  هي   راتغي  الت   وهذه   :ةنظيمي  الت   ةه رفي  الظ   راته تغي   المه  :الثالثَ َعنصرَ ال

 .األوقات من وقت   أي    في ةً أهمي  
 .األداء ت  دامحد    على ره يؤث    الذي مباشر  ال غيره و  المباشر   القائد   سلوكه  :ابعالرَ َالعنصرَ 
 

َة.ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َخامسًا/َأنواعَ 
 الي:بالت   ةً حموض   أنواع   4من  ةه الفلسطيني   ةه ياضي  الر    حاداته االت    نه تتكو  

َاللَ َالمعترفَ َةَ ي َل َوَ الدَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ  .أ َمن َبرامجَ َشاركَ تَوَ،ةَ ي َل َوَ الدَ َةَ األولمبيَ َجنةَ بها َابَ األلعَفي
 ة:األولمبيَ 

 .اةو  وى للهه القه  أللعاب   ي  ل  و  الد   حاده االت    .1
    .للتجديف ي  ل  و  الد   حاده االت    .2
   .( ائرةالط   يشةه )الر    للبادمنتون  ي  ل  و  الد   حاده االت    .3
   .ولللبسيب ي  ل  و  الد   حاده االت    .4
   .ةل  الس   لكرة   ي  ل  و  الد   حاده االت    .5
   .اةو  للمالكمة للهه  ي  ل  و  الد   حاده االت    .6
    .( غيرةالص   ةه البحري   )المراكبه  للكانو ي  ل  و  الد   حاده االت    .7
   .اجاتر  للد   ي  ل  و  الد   حاده االت    .8
   .ةللفروسي   ي  ل  و  الد   حاده االت    .9

   .للمبارزة ي  ل  و  الد   حاده االت    .10
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   .القدم لكرة   يه ل  و  الد   حاده االت    .11
   .للجمباز ي  ل  و  الد   حاده االت    .12
   .الثق  األ   لرفع   ي  ل  و  الد   حاده االت    .13
   .اليد لكرة   ي  ل  و  الد   حاده االت    .14
   .للهوكي ي  ل  و  الد   حاده االت    .15
   .دوللجو  ي  ل  و  الد   حاده االت    .16
   .للمصارعة ي  ل  و  الد   حاده االت    .17
 .اةو  للهه  للسباحة   ي  ل  و  الد   حاده االت    .18
  .الحديث اسي   م  للخ   ي  ل  و  الد   حاده االت    .19
   .اعمةالن   للكرة   ي  ل  و  الد   حاده االت    .20
   .للتايكواندو ي  ل  و  الد   حاده االت    .21
   نس.للت   ي  ل  و  الد   حاده االت    .22
   .اولةالط   لكرة   ي  ل  و  الد   حاده االت    .23
  .مايةالر    لرياضة   ي  ل  و  الد   حاده االت    .24
 .بالقوس مايةللر    ي  ل  و  الد   حاده االت    .25
 .وى(قه  لعابه أ) للعشاري  ي  ل  و  الد   حاده االت    .26
 .راعللش    ي  ل  و  الد   حاده االت    .27
 .ائرةالط   للكرة   ي  ل  و  الد   حاده االت    .28
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َمنَ َفَ رَ عتَ المَ َةَ ي َل َوَ الدَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ  .ب َتَ َ،ةَ ي َل َوَ الدَ َةَ األولمبيَ َجنةَ اللَ َبها َبرامجَ َشاركَ ول َاأللعابَ َفي
 ة:األولمبيَ 

 .للكاراتيه ي   ل  و  الد   حاده . االت   1
 .للشطرنج ي   ل  و  الد   حاده االت   . 2
 .)ألعاب الورق( يدجلبر ل ي   ل  و  الد   حاده االت   . 3
 .للبلياردو والسنوكر ي   ل  و  الد   حاده االت   . 4
 .شلالسكوا ي   ل  و  الد   حاده االت   . 5
 .للبولنج ي   ل  و  الد   حاده االت   . 6
 .كنج فو لووشول ي   ل  و  الد   حاده االت   . 7
 .ياضة للجميعللر    ي   ل  و  الد   حاده االت   . 8
 .رطةللش   ي   ل  و  الد   حاده االت   . 9
 :بهاَأولمبياًََفَ المعتَرَغيرَ َةَ ي َل َوَ الدَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ  .ت
 .للكيك بوكسنج ي   ل  و  الد   حاده االت   . 1
 .( ةالياباني   ةه القتالي   الفنونه  )اليكيدولل ي   ل  و  الد   حاده االت    .2
 األجسام. لكمال   ي   ل  و  الد   حاده االت    .3
 .ةوى البدني  للقه  ي   ل  و  الد   حاده االت    .4
 .ني  راع  الذ    يلثن ي   ل  و  الد   حاده االت    .5
 .ة(ايالندي  الت  )المالكمة  يتايالموا ي   ل  و  الد   حاده االت    .6
 .ةياضة العسكري  للر    ي   ل  و  الد   حاده االت    .7
 :ةوعيَ النَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ  .ث
 .ةالبدني   قافة  ث  لل ي   ل  و  الد   حاده االت    .1
 ياضي.الر    للطب    ي   ل  و  الد   حاده االت    .2
 .اراتي  س  لل ي   ل  و  الد   حاده االت    .3
 .ننشاكولل ي   ل  و  الد   حاده االت    .4
 

َ:ةالجنوبيَ َفيَالمحافظاتَ َةَ الفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َعنَ َسادسًا/َنبذةَ 
منها  على كل    قه طل  ويه  ،ى باسمهاسم  عبة المه منها على الل   كل   فه شر  يه  ة  فلسطيني   ة  رياضي   حادات  ات    له يتشكيتم  
في المدينة  حاد  هذا االت    مركزه  عبة، يكونه الل   اسمه  ره ذك  أخرى ويه  لعبة   و أي   أ ،القدم( مثالً  )لكرة   الفلسطيني   حاده االت   

 .  مثالً ( ة غز  ) ن  كه لي   ،ةه األولمبي   جنةه يها الل  سم   التي ته 
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 لرفع   ة  ي  الفلسطين والناشئة   الفلسطيني    باب  الش   أوساط   بين  بها  تي تهعن ىال عبة  الل   إلى نشر   حاداته االت    هذه   تهدفه 
 ي   بمستواها الفن    واالرتقاء   عبة  الل   تنظيم  إضافًة إلى  ،واالجتماعي ي   ق  له والخه  العقلي    بمستواهمه  واالرتقاء   ة  البدني   لياقتهمه 
 لتشكيل   ة  ي  فن    لجان   أو عبر   ،عليها مباشرةً  واإلشراف   المختلفة   البطوالت   على إقامة   وتعمله  ،اةو  الهه  وتشجيع  

 ،ة  ة والعربي  واإلقليمي   ة  ي  والقار    ة  ي  ل  و  والد   ة  األولمبي   فلسطين في المستويات   ا لتمثيل  ه  وا عداد   ة  الفلسطيني   ات  ب  خ  ت  ن  المه 
قامة   ة  ولي  ؤ مس بكل    العمل   على إدارة   ين  ر  قاد   صين  ص   خ  مت   ين  إداري    إلعداد   ة  تدريبي   في دورات   والمشاركة    ورات  الد   وا 

 على تطوير   القادرين   صين  ص   خ  ت  المه  بين  ر   د  المه  إلعداد   ة  ي  ل  و  وده  ة  عربي   بمستويات   والمشاركة   ،دريب  بالت   قة  المتعل   
قامة   ،محادهم وأنديته  في ات    المستوى الفني     ة  ي  ل  و  والد   ةالعربي   بالمستويات   والمشاركة   ،حكيم  بالت   قة  المتعل    ورات  الد   وا 

 محترفين   هيئات   تكوين   حال   الالعبين   ون  ؤ ش رعاية   وأخيراً  ،حادات  االت    في هذه   حكيم  بمستوى الت   لالرتقاء  
 حادات  لالت    األساس ظامه )الن   االنحراف. من   حيحة  الص   على الهواية   للمحافظة   اة، وذلك  و  حادات الهه الت    باإلضافة  

 .(2014 ،ةلفلسطيني  ا ة  ياضي  الر   
 

َ:ةَ الجنوبيَ َبالمحافظاتَ َةَ الفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َفيَدريبَ التَ َواقعَ َ/سابعاًَ
 ة  في استراتيجي   اً ضعف  أن  هناك  وجد   ،ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ته  وعضوي   ه  واهتمامات   الباحث   الع  اط    خالل   من  

موضوع  ائرة  الط   ة  ر  الكه  حاد  وات    اولة  الط   كرة   حاد  وفي ات    ،عام    بشكل   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  ري  البش الموارد   تدريب  
 خرى كثيرة   أحادات  في ات    ة  البشري   الموارد   لتدريب   ة  استراتيجي   وجود   عدمه  ضح  ات   يضاً ، وأخاص    بشكل   البحث  
 في برامج   وال تشاركه  ،ةولي  الد   ة  ولمبي  جنة األالل   بها من   ف  المعتر   ة  ولي  الد   ة  ياضي  الر    ت  حادااالت    في بعض   ةً وخاص  
 ة  ولي  الد   ة  ياضي  الر    حادات  االت    في بعض   ة  البشري   الموارد   لتدريب   ة  استراتيجي   وجود   عدمه  يضاً أة، ولمبي   األعاب  األل
 تطبيق   بات  تطل  مه  على دراسة   العمله  يجبه  هه ن  أ الباحثه  وجد   على ذلك   ، و بناءً ياً ولمب بها أالمعترف   غير  

 هم    على أ ، والوقوف  ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي  
 ة.الجنوبي   بالمحافظات   ة  ياضي  الر    حادات  االت    تطبيقها على جميع  ل ر  تصو   لرفع   ات  والمستجد   ات  يجابي  اإل

ََ
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َابقــــةالسَ َراســـاتَ الد َ :َالثالثَ َالفصلَ 
َ

َ.ةمَ دَ قَ مَ 
راساتَ َ/أو لًَ  الفلسطينية.َالد  
 .ةالعربيَ َراساتَ الد َ َ/ثانياًَ
 .ةاألجنبيَ َراساتَ الد َ َ/ثالثاًَ
 .ساتراعلىَالد َ َعليقَ التَ َ/رابعاًَ

َابقة.السَ َراساتَ الد َ َمعَ َوالختالفَ َقَ فاالت َ َأوجهَ َ/خامساًَ
َابقة.السَ َراساتَ الد َ َمنَ َالستفادةَ َهَ أوجَ/سادساًَ
َ.ابقةالسَ َراساتَ الد َ َمصفوفةَ َ/سابعاًَ
َ.ةالبحثيَ َالفجوةَ َ/اًَثامن

 
َ
َ
َ

َ 
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َ

َابقــــةالسَ َراســـاتَ الد َ الث:َالثَ َالفصلَ 
َ

 مة:دَ قَ مَ 
 من   العديد   هناك   أن   ، وجد  ة  واألجنبي   ة  والعربي   ة  الفلسطيني   راسات  الد    من   على العديد   الباحث   الع  اط    الل  خ من  
 المحاور   أو ببعض   بإعداده   الباحثه  الذي يقومه  البحث   بموضوع   التي لها عالقة   الجوانب   التي تناولت   راسات  الد   

 للبحث. الرئيسة  
 ودراسات   ة  لبشري  ا الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   موضوع   التي تناولت   ات  راسالد    من   على العديد   الباحثه  لع  ولقد اط  

 عام بشكل   ة  ياضي  الر    حادات  ة، بل وعن االت   ها البشري  موارد  وعن  ة  ياضي  الر    حادات  عن االت    ثت  أخرى تحد  
 حادات  لدى االت    ة  داري  اإل القيادة   عن أنماط   ثتوأخرى تحد   ،املين  الع عن كفاءة   ثت  أخرى تحد   ودراسات  

 ن  م   استطاع   بحيثه  راسة  والد    البحث   بموضوع   صلة   ذات   ره ب  عت  ته  راسات  الد    هذه   أن   الباحثه  د  ج  ، وقد و  ة  ياضي  الر   
 بموضوع   قه التي تتعل   في الجوانب   لدى الباحث   المعرفة   إلثراء   ت  التي أد   الجوانب   من   في العديد   ا االستفادة  ه  خالل  

 راسة.الد    عن موضوع   أخرى بعيدة   وفي جوانب   ،دراسته  
 التي هي   راسة  الد    ق إلى موضوع  لم تتطر   ة  المحلي   راسات  الد    أيًا من   أن   الباحثه  د  تأك   راسات  الد    تلك   خالل   ومن  

 ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  ل  ط  ت  مه  حول   ره والذي يتمحو   ،بحث  ال موضعه 
 .ةالجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني  

 التي استخدمها الباحثون   نات  والعي    واإلجراءات   واألدوات   ات  المنهجي   من   اإلمكان   قدر   اإلفادة   الباحثه  كما وحاول  
 هنا على أهم    الباحثه  ز  راسة، وقد رك  الد    موضوع   الئم  ته  أن   نه مك  منها التي يه  ليختار   ابقة  الس   راسات  في الد   

 ضيف  ويه  ثري هذا البحث  يه  أن   ما يمكنهه و  ،البحث   بموضوع   لة  الص    ذات   ة  واألجنبي   ة  والعربي   ة  الفلسطيني   راسات  الد   
 ( دراسات  3)و ةً عربي   ةً ( دراس16)و ة  فلسطيني   ( دراسات  7) تناول   هه أن   أهدافه، حيثه  ق  ق   ح  يه  أن   ما يمكنه  إليه  
 ة.أجنبي  

 م.إلى األقد   ث  األحد   من   البحث   من   في هذا الفصل   راسات  الد    على ترتيب عرض   الباحثه  وقد اعتمد  
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َ:فلسطينيةالَراساتَ الد َ َ/لًَأوَ 
سات ي َ َاألداءَ َتطويرَ َفيَالبشري ةَ َالمواردَ َتنميةَ َاستراتيجي اتَ َدورَ :َبعنوان(2010ََالطهراوي،)َدراسةَ- َالمؤس 
َ.غز ةَفيَالحكومي ةَ َغيرَ َالمنظ ماتَ َفي
راسةه  هذه   هدفت    ساتي    األداء   تطوير   في البشري ة   الموارد   تنمية   استراتيجي ات   دور   على الت عر ف   إلى الد    في المؤس 

 الموارد   لتنمية   االستراتيجي    الت خطيط   واقع   دراسة   خالل   من   غز ة، محافظات   في الحكومي ة   غير   المنظ مات  
 صياغة   على للقائمين   المهني    المستوى  على والت عر ف   مهني، بشكل   االستراتيجي ات   تلك   تطوير   ومدى البشري ة،
ا، تطوير   في راتيجي ات  االست تلك   وتقييم   ومتابعة   ق  قه  بما أدائ ه  مات   وتقديم   والمنافسة   االستمرار   في أهدافها يهح  د   الخ 
 .المستهدفة للفئات  

ن   وقد  راسة   مجتمعه  ت كو  ل ي ة ، المحلي ة   الحكومي ة   غير   المنظ مات   في العاملين   من   الد   و   محافظات   في العاملة   والد 
ه ا بلغ   والتي غز ة، ة   في وتعمله  غز ة، محافظات   على موز عةً  منظ مةً ( 889) اإلحصائي ات   آخر   حسب   تعداده د   ع 

رهه ا عي  نة   على دراستهه  الباحثه  ط ب ق   حيثه  مجاالت،  من  ( %13) نسبتههه  ما أي حكومي ة ، غير   منظ مةً ( 117) ق د 
راسة   مجتمع    مدير   عام    مدير  ) بين   ما موظ فاً ( 240) بلغت   عشوائي ة   ط ب ق ي ة   عي  نة   ار  اختي خالل   من   األصلي، الد  
، ق   ف ر ع  ق   مشروع، مهن س    .البيانات لجمع كأداة   االستبانة   الباحثه  استخدم   وقد   ،(وحدة مهن س  

راسةه  عنها كشفت   التي الن تائجَ َوأظهرتَ   لتنمية   استراتيجي ات   لديها لحكومي ة  ا غير   المنظ مات   من  % 80 أن   الد  
ا زيادة   في ساهمت   االستراتيجي ات   تلك   وأن   البشري ة ، الموارد   ت ه  ي  ز  ره  بما الت نافسي ة ، م   وأظهرت   ،(%78) با يهق د 
راسةه  ، تلك   تطوير   في أساس   بشكل   يساهمه  الخارجي   الت مويل   أن   الد    على القائمين   من  % 75 وأن   االستراتيجي ات 
 .المهنة لتلك   ومالئم   مناسب   مهني   مستوىً  لديهم البشري ة   الموارد   لتنمية   االستراتيجي ات   وا عداد   صياغة  
تَ  ل ص  راسةَ َوخ  ة   وجود   إلى أيضاً  الد   د  عف   من   جوانب   ع  ، تلك   عند   الض   إدارات   وجود   عدمه  أهم ها المنظ مات 

صة  مهت   حي    الت قييم   نظام   وضعفه  البشري ة ، الموارد   إلدارة   خ ص    .األداء تقييم   وأنظمة   الص  
راسةه  خ لصت   الحكومي ة   غير   المنظ مات   في البشري    العهنصر   في االستثمار   يخص   وفيما  هذا أن   إلى الد  

ة ، الجهات   ق ب ل   م ن   الت مويل   في أساس   بشكل   مرتبط   االستثمار    في المهنظ مات   تلك   في قصوراً  هناك   وأن   المان ح 
ال ة   الستقطاب   موازنات   تخصيص   م   .الماهرة الع 

 األداء   تطوير   في إيجابي    بشكل   ساهمت   قد البشري ة   الموارد   تنمية   استراتيجي ات   أن   الن تائجه  أظهرت   وأخيراً 
ساتي     .عام بشكل   المؤس 

راسةَ َأوصتَ َوقد لط ةه  تهق ر ها تنظيمي ة   لوائح   وجود   بضرورة   الد   ةه  والجهاته  الس   غير   المنظ مات   تهلز مه  المختص 
 ودور ها البشري ة   الموارد   إدارة   أهمي ة   حول   تنظيمي ة   ثقافة   خلق   ضرورة   أيضاً  استراتيجي ة، خهط ة   بوجود   الحكومي ة  

ل ق   في  .تنافسي ة ميز ة   خ 
ت   ات   إنشاء   بضرورة   الحكومي ة   غير   المنظ مات   أيضاً  وأوص  د  ة   و ح  ص   ضمن   البشري ة   الموارد   إلدارة   مهت خ ص  
، مع   حقيقي ة   شراكة   عالقات   وبناء   الت نظيمي ة، الهياكل   لين   أساس   على قائمة   مهني ة   أداء   أنظمة   وتصميم   المهم و  



50 
 

، تأمين   ونظام   ،األداء ل مه  صحي    للت دريب   فهر ص   وتوفير   العاملين   قهدرات   وتطوير   تنمية   في يهساه مه  رواتب   وسه
 .للمهن ظ مات دعمه   في تهساهمه  والت عليم  

 
ياضيَ َالعنفَ :َبعنوان(2007ََجابر،)َدراسةَ َ- َ.الفلسطيني ةَ َالمالعبَ َفيَالر  

راسةه  هذه   هدفت    أهجر ي ت   ذلك   ولتحقيق   الفلسطيني ة ، المالعب   في الر  ياضي    العنف   أسباب   على الت عر ف   إلى الد  
راسةه  ، العنف   قائمةه  عليهم وطهب  ق ت فردًا،( 152) قوامها عي  نة   على الد    يونس راسم بتصميمه   قام   الذي الر  ياضي  

راسة   نتائجه  وأظهرت   الت حليلي، الوصفي    المنهج   باستخدام   الباحثه  وقام  ( م1986)  الر  ياضي    العنف   ظاهرة   أن   الد  
ا الفلسطيني ة   المالعب   في ام   لحماية   نظام   وجود   عدمه  وسب بهه  ك   الث انيةه  المرتبةه  أم ا األولى، المرتبة   احتل ت   قد   الحه

، بين   وعي   وجود   عدم   فكانت   ال فين بين   رادعة   عقوبات   ات  خاذ   عدم   فكانت الثةه الث   المرتبةه  أًما الجماهير   وفي. المهخ 
راسةه  أوصت   ذلك   ضوء   وابط   توثيق   بضرورة   الد   سات   بين   والعالقات   الر   جوائز   وتخصيص   الر  ياضي ة ، المؤس 
وح   ر  سي لتوعية   برام ج   ووضع   الر  ياضي ة ، للر   الط الب   بين   الر  ياضي    العنف   مجابهة   بضرورة   الر  ياضي ة   الت ربية   مهد 
، في  ووضع   الر  ياضي ة   الل  قاءات   أثناء   األمني ة   اإلجراءات   وتشديد   الث قافي ة ، والن دوات   البرامج   وعقد   المدارس 

وابط    .العقوبات وتشديد   الر  ياضي ة   االت  حادات   ق ب ل   من   الالزمة   الض 
 
َالستراتيجي ةَ َالمرونةَ َفيَودور هاَالبشري ةَالمواردَ َاستراتيجي اتَ َممارساتَ :َبعنوان(2013ََزعتري،)َسةَ دراَ-
َ.الفلسطيني ةَاإلسالمي ةَ َالمصارفَ َفي

راسةه  هذه   هدفت    ونة  المر  في البشري ة   الموارد   استراتيجي ات   ممارسات   أثر   وتحليل   قياس   على الت عر ف   إلى الد  
 هذه   أهداف   ولتحقيق   الفلسطيني ة ، اإلسالمي ة   المصارف   في العاملين   المديرين   نظر   وجهة   من االستراتيجي ة  

راسة   راسة   مجتمع   في المديرين   جميع   على االستبانة   توزيعه  وتم   استبانة   تطويره  تم   الد    والبالغ المصارف   لهذه   الد  
 تدقيق   وبعد   الموز عة ، االستبانات   من  ( %69.23) بنسبة استبانةً ( 90) استعادةه  وتم   مديرًا،( 150) عددهم

ع   من   استبانةً ( 80) صالحيةه  تبي ن   للت حليل   االستبانات   صالحية    (. %88.88) بنسبة   المهست ر ج 
لتَ  راسةَ َوتوص  َ:أهم هاَنتائجَ َإلىَالد  
 مرتفعًا، كان   الفلسطيني ة   اإلسالمي ة   المصارف   في البشري ة   الموارد   استراتيجي ات   ممارسات   مستوى  أن   .1

يبن   آراء   في بسيط   تبايهن   هناك   وكان   ا وجاء   أبعاده ، أهمي ة   حول   المست ج   من الت الي الن حو   على ترتيبهه 
 .واالختيار االستقطابه  وأخيراً  ير،والت طو  الت دريبه  البشري ة، الموارد   على المحافظةه : األهمي ة حيثه 

طًا، كان   الفلسطيني ة   اإلسالمي ة   المصارف   في االستراتيجي ة   المرونة   مستوى  أن   .2  تبايهن   هناك   وكان   متوس  
، هذا أبعاد   حول   المستجيبين   آراء   بين   بسيط   وق  مرونةه : الت الي الن حو   على ترتيبها وجاء   المهت غ ي  ر   ،الس 
ع مرونةه  وأخيراً  الجديد، المهن ت ج   مرونةه   .الت وس 
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ها البشري ة   الموارد   استراتيجي ات   لممارسات   أثراً  هناك   إن   .3  المرونة   تعزيز   في المختلفة   بأبعاد 
 .الفلسطيني ة اإلسالمي ة   المصارف   في االستراتيجي ة  

 الموارد   على للمحافظة   وكان   مرتفعة ، أهمي ة   لها لبشري ة  ا الموارد   استراتيجي ات   ممارسات   جميع   أن   .4
، األثره  البشري ة    . والت طوير الت دريبه  جاء   وأخيراً  والت طويره  الت دريبه  يليه   األكبره

لتَ َالتيَالت وصياتَ َأهم َ َومنَ  راسةَإليهاَتوص  َ:الد  
 بما فيها، االستراتيجي ة   المرونة   تعزيز   آلي ات   تطوير   على بالعمل   الفلسطيني ةه  اإلسالمي ةه  المصارفه  تستمر   أن -

وق   ومهت طل بات   حاجات   يعكسه   .المصارف هذه   في الفلسطيني    الس 
ه   استراتيجي ات   وترسيخ   دعم   على الفلسطيني ة اإلسالمي ة   المصارف   تركيز   إن    - وق   نحو   الت وج   خالل   من   الس 
وق   لمرونة   يزهاتعز   .المرونة هذه   تحقيق   ومتطل بات   الس 
ع   مرونة   تعزيز   في االستمراره  - ات   حتى أو األسواق   أو   العملي ات   مستوى  على كانت   سواء   الت وس   الجديدة   المهنت ج 
بائن مع العالقات   ويوط  ده  يخدمه  بما  .الز 
 

املةَ َالجودةَ َإدارةَ َوأهمي ةَ َوم بمفهَالوعيَ :َبعنوان(2009ََقشطة،)َدراسةَ  َالت  حاداتَ َإدارةَ َعملَ َلتطويرَ َالش 
ياضي ةَ  َ.الفلسطيني ةَالر  
راسةه  هذه   هدفت   املة   الجودة   إدارة   وأهمي ة   لمفهوم   الوعي   على الت عر ف   إلى الد    االت  حادات   بإدارة   المسؤولين   لدى الش 
راسةه  واستخدمت   ،الفلسطيني ة   الر  ياضة   في حي ة، الد  راسات   بأسلوب   الوصفي   المنهج   الد    عي  نةه  شملت وقد الم س 

ي ن   اإلدارة   مجالس   أعضاء   جميع   البحث   م   وكرة   القهوى  ألعاب   بات  حاد   اإلداري    و الفني    والجهاز   البال غ   الفلسطيني    الق د 
،( 110) عددهم راسة   فرداً (  30) استبعاد   وبعد   أفراد   .فرداً (  85) البحث   عي  نةه  أصبحت   االستطالعي ة   للد  
راسة   نتائجه  وأظهرت   املة   الجودة   إدارة   وأهمي ة   لمفاهيم   وعي   يوجده  ال أن هه  الد   راسة   عي  نة   ألفراد   الش   من الرغم   على الد  
، االت  حاد   أهداف   لتحقيق   واألهمي ة   المفاهيم   بتلك   اإللمام   ضرورة   راسةه  وأوصت   الر  ياضي    احتياجات   بتلبية   الد  

 الت خطيط   واستخدام   المستمر    والت حسين   للت طوير   مهت كامل   نظام   وتطبيق   ،(اإلداري  الال عب، المدرب،) المستفيدين  
 ...بالر  ضا واإلحساس   كفريق، الجماعي    عمل  لل الق ي م   وتنمية   االت  حاد   أهداف   لتحقيق   وبدائله ، االستراتيجي   

ياضي ةَ َالت  حاداتَ َفيَالستراتيجيَ َالت خطيطَ :َبعنوان(2004ََقشطة،)َدراسةَ َ َ.البطولةَلقطاعَ َالفلسطيني ةَ َالر  
راسةه  هذه   هدفت    الفلسطيني ة   ياضي ة  الر    االت  حادات   أهداف   بعض   تحقيق   في الت خطيط   دور   على الت عر ف   إلى الد  
ياسات،: على الت عر ف   خالل   من   البطولة   لقطاع    الت نفيذي ة   اإلجراءات   البشري ة، اإلمكانات   المادي ة، اإلمكانات   الس  
راسة   عي  نةه  واشتملت   االت  حادات، هذه   ق ب ل   من الموضوعة   الز مني ة والبرامج   الفعلي ة ،  وأعضاء   ء  رؤسا على الد  
 الفلسطيني ة، الر  ياضي ة   األندي ة   إدارات   مجالس   وأعضاء   ورؤساء   الفلسطيني ة، الر  ياضي ة   االت  حادات   إدارات   مجالس  

 كذلك  و  الشخصي ة ، المقابلة   استخدامه  تم   وقد   عضوًا،( 50) العي  نة   حجمه  وبلغ   عمدي ة ، بطريقة   العي  نة   اختياره  تم   وقد
، ه استخدام لت   وقد االستبيان  راسةه  توص   :الت الية الن تائج   إلى الد  
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 .زمني ة فترة   كل   للت عديل   الفلسطيني ة   الرياضي ة   االت  حادات   أهداف   قابلي ة   عدمه  .1
ل  قة   العلمي    البحث   بنتائج   االستعانة   عدمه  .2  .الر  ياضي الت دريب   بعملي ة   المهت ع 
 .والجماعي الفردي    المستوى  على لل عبة   الر  ياضي    المستوى  لرفع   برامج   وجود   عدمه  .3
 .سنوياً  الفلسطيني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   نشاط   خهط ط   تعديل   عدمه  .4
 .العلمي ة المؤه  الت   على االعتماد   دون   اإلداري  ين   تعيين   عند   الخبرة   على الت ركيزه  يتم   .5
ر   وجود   مه عد .6 ا التي المعايير من المناسب   الق د   .الالعبين الختيار   االت  حاداته  تهط ب  قهه 
 .الفلسطيني ة الر  ياضي ة   باالت حادات   الموضوعة   الميزاني ة   كفاية   عدمه  .7

 
َفيَالعاملينَ َأداءَ َفاءةَ كَتطويرَ َفيَودور هاَالبشري ةَ َالمواردَ َإدارةَ َاستراتيجي اتَ َ:بعنوان (2014َكحيل،)َدراسةَ 

َ.غز ةَقطاعَ َفيَالفلسطيني ةَالجامعاتَ 
 في العاملين   أداء   كفاءة   تطوير   في ودور ها البشري ة   الموارد   إدارة   استراتيجي ات   على الت عر ف   إلى هدفت 

راسة   محاو ر   خالل   من   وذلك   غز ة، قطاع   في الفلسطيني ة   الجامعات   ث  لة   سي ةاألسا الد    إدارة   باستراتيجي ات   المهت م 
راسةه  اقتصرت   حيثه  البشري ة، الموارد    إلى هدفت   كما( والت حفيز األداء   وتقييم   االستقطاب  ) استراتيجي ات   على الد  
 .العاملين أداء   كفاءة   تطوير   في االستراتيجي ات   هذه   دور   على الت عر ف  

راسة   هذه   راء  إلج الباحثَ َاعتمدَ   ، الوصفي    المنهج   على الد    من   طبقي ة   عشوائي ة   عي  نة   اختياره  تم   وقد الت حليلي  
 الجامعة غزة، -األزهر جامعة   في تمث لت   غز ة، قطاع   في الفلسطيني ة   الجامعات   في اإلداري  ين   الموظ فين  
 واعتمد   موظ فاً ( 991) الث الث الجامعات   في اإلداري  ين   العاملين   مجموعه  بلغ   حيثه  األقصى، وجامعة اإلسالمي ة
 أي منها،( 233) استرداده  وتم   استبانةً ( 279) توزيعه  تم   حيثه  البيانات   لجمع   رئيسة   كأداة   االستبانة   على الباحثه 

 .بياناتال لتحليل   اإلحصائي      SPSSبرنام ج   استخدامه  وتم   ،(%83.51) نسبتهه  بما
راسة   نتائجه  أظهرت   وقد   البشري ة   الموارد   إدارة   استراتيجي ات   أبعاد   تطبيق   بين   قوي ة   إيجابي ة   طردي ة   عالقة   وجود   الد  

ا، تم ت التي  في العاملين   أداء   كفاءة   وتحقيق  ( الت حفيز - األداء تقييم - االستقطاب) في تمث لت والتي دراستهه 
ره  ارتفع   كل ما أن هه  بحيثه  ،(%89) بلغت حيث غزة، قطاع في الفلسطيني ة   معات  الجا  استراتيجي ات   تطبيق   مؤش  
ر   وهذا العاملين، أداء   كفاءة   تحقيق   إلى ذلك   سيؤد  ي البشري ة   الموارد   إدارة    محل الفلسطيني ة   للجامعات   مؤش  

راسة   ل ي ن   بناء   في فع ال   دور   من لها لما البشري ة   الموارد   استراتجي ات   ياسة  س لتبن  ي غز ة قطاع   في الد    ذوي  عام 
 .عالية كفاءة  

راسةَ َوخلصتَ َ ، من   جوان ب   وجود   إلى أيضاً  الد   عف  مه  أهم ها الض  ة   بشري ة   موارد   إدارات   وجود   عد  ص   في مهت خ ص  
 الموارد   إدارة   مهام    ببعض   تقومه  التي الموظ فين   شؤون   إدارات   على مره األ واقتصر   الفلسطيني ة ، الجامعات  
 .البشري ة
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راسةَ َوخلصتَ َ  الفلسطيني ة ، الجامعات   في بشري ة   موارد   إدارات   استحداث   ضرورةه  أهم ها: الت وصياتَمنَ َلعددَ َالد  
، تقييم   نتائ ج   من لالستفادة   والسعيه  م ة   الت حفيز   وسياسات   أنظمة   وتطويره  األداء  د  ت خ   .فيها المهس 

َ
راساتَ َ/ثانياًَ َ:العربي ةَالد  
ساتَ َفيَالبشري ةَ َالمواردَ َتخطيطَ َفيَاألساسي ةَ َالمبادئَ َ:بعنوانَ(2013َوآخرين،َالشافعي)َدراسةَ َ- َالمؤس 

ياضي ة َ.الر  
سات   في البشري ة   الموارد   تخطيط   في األساسي ة   المبادئ   تحديد   على الت عر ف   إلى هدفت    عن الر  ياضي ة   المؤس 
سة   تحليل   طريق   ، العمل   خالل   من الر  ياضي ة   المؤس   الموارد   تخطيط   في العالقات   دراسة   طريق   وعن   والن شاط 
سات   في البشري ة    .الر  ياضي ة المؤس 

راسة   مجتمعه  وكان البحث، لطبيعة   لمناسبته  ( المسحي ة لد  راساته ا) الوصفي   المنهج   الباحثيهن استخدم   وقد  الد  
 نادي_  اإلسكندري  االت  حاد   نادي_  الر  ياضي سم وحة نادي) وهي   اإلسكندري ة بمحافظة   الكهبرى   الر  ياضي ة   األندية  

 موضوع   تطبيقه  وتم   ،(دمنهور ألعاب   يناد_  المصري  األولمبي   الن ادي( _ سبورتنج) الر  ياضي اإلسكندري ة  
راسة   مسة   األندي ة   من   عمدي ة   عي  نة   على الد   ها الخ   وبلغ   اإلدارات   مجالس   أعضاء   وشملت   فردًا،( 118) وعدده
ههم ههم وبلغ   واإلداري ة   الفني ة   األجهزة   من   وأعضاء   عضوًا،( 40)عدده  بلغ   تفيدين  المس من   وعي  نة   عضوًا،( 38)عدده
خصي ة   المقابلة   باستخدام   الباحثون   وقام   ،(40)عددهم ة   البيانات   لجمع   كأدوات   واالستبيان   الش   بهذا الخاص 
راسةه  خلصت   وقد البحث، سة   أن   إلى الد   دة   أهداف   لهه  بشري   مجتمع   هي   الر  ياضي ة   المؤس   إلى يسعى محد 
سة   في توجده  وأن هه  تحقيقها، ا من   يتم   التي واألنشطة   الن ظهم   مجموعاته  المؤس   تحقيقه  وأيضاً  األهداف تحقيقه  خالل ه 
دة   وتركيبة   معي ن، ومستوىً  معي ن، عدد  ) بتوافر   الر  ياضي ة   األنشطة   من   معي ن   مستوىً   زيادة   وأي  ( العمالة من   محد 

لبي    الت أثير   إلى سيؤد  ي العناصر   هذه   في نقص   أو  .الر  ياضي الن شاط   لمستوى  الس 
َ
2013ََوآخرين،َالشافعي)َدراسةَ َ- َبعنوان( َالموار دَ َإدارةَ َلتفعيلَ َمقترحةَ َاستراتيجي ةَ َتطبيقَ َم ت ط ل باتَ :

ساتَ َبعضَ َفيَالبشري ةَ  ياضي ةَالمؤس   .الر  
سات   بعض   في البشري ة   الموارد   إدارة   لتفعيل   مقترحة   يجي ة  استرات تطبيق   مهتطل بات   إلى الت عر ف   إلى هدفت    المؤس 

اخلي ة   البيئة   تحليل   خالل   من   الر ياضي ة   سة   والخارجي ة الد   إدارة   وأهداف   رسالة   على والت عر ف   الر  ياضي ة، للمؤس 
سة   في البشري ة   الموارد   ة   االستراتيجي ة   وتنفيذ   الر  ياضي ة ، المؤس   .وتقييمها المقتر ح 
ث، لطبيعة   لمناسبته  ( المسحي ة الد  راسات) الوصفي   المنهج   الباحثون   استخدم   وقد راسة   مجتمعه  وكان   الب ح   الد  

_   دري السكن االت  حاد نادي_  الر  ياضي سموحة نادي) وهي اإلسكندري ة محافظة   في الكهب رى  الر  ياضي ة   األندية  
 تطبيقه  وتم   ،(دمنهور ألعاب   نادي_  المصري  األولمبي الن ادي( _ سبورتنج) الر  ياضي اإلسكندري ة نادي

ها الخمسة   األندية   من   عمدي ة   عي  نة   على الدراسة   موضوع    اإلدارات   مجالس   أعضاء   وشملت   فردًا،( 127)وعدده
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ههم البال غ   ههم ب ل غ   واإلداري ة   الفني ة   األجهزة   من   وأعضاء   عضوًا،( 41)عدده  المستفيدين   من   وعي  نةً  عضوًا،( 44)عدده
ههم البالغ   خصي ة   المقابلة   باستخدام   الباحثون   وقام   ،(42)عدده ة   البيانات   لجمع   كأدوات   واالستبيان   الش  اص   بهذا الخ 

سة   اخلي ة  الد   البيئة   أن   إلى الد  راسةه  خلصت   وقد   البحث،  والث قافة   الت نظيمي، الهيكل   في تتمث له  الر  ياضي ة   للمؤس 
 البشري ة   والموارد   البشري ة، الموارد   إدارة   أعضاء   بين   المشتركة   والق ي م   والت وق عات   المعتقدات   تشمله  التي الت نظيمي ة  
سة   يف المختلفة   اإلداري ة   والمواهب   المتوف  رة    .الر  ياضي ة المؤس 
عف   ن ق اط   أهم    ومن ، األجور   عن   الر  ضا وعدمه  الوظيفي    بالر  ضا العاملين   شعور   عدمه  فيها الض   وقل ةه  والمكافآت 
 .الميزاني ة وضعفه  العمل   في الالزمة   المعلومات   توافر  
سة   في تؤث  ره  التي القهو ة   ن ق اط   أهم    ومن    والت دريب   الجماعي   العمل   البشري ة   الموارد   إدارةه  تدعم   أن   الر  ياضي ة   المؤس 
ة   القرارات   ات  خاذ   في والت مك نه  الفع الة   المشاركة   وسياسةه  عليه،  .العمل بإدارة   الخاص 
ث  ره  التي الخارجي ة   المهت غ ي  رات   أهم    ومن سة   على تهؤ   بين   الخارجي ةه  المنافسةه  – االجتماعي ةه  الت غي راته  الر  ياضي ة   المؤس 

سات   غوطه  – الر  ياضي ة   المؤس  وقي ة الض   .الحكومي ة والقوانينه  القطاعي ةه  الت غي راته  – الس 
 
َاليدَ َلكرةَ َي َ المصَرَالت  حادَ َفيَللعاملينَ َمقترحَ َإداريَ َتدريبيَ َبرنامجَ :َبعنوان(2010َ،َفريخةَابو)َدراسةَ -

 .العربي ةَمصرَ َبجمهوري ةَ 
راسةه  هدفت    : على الت عر ف   خالل   من   اليد   لكرة   المصري    باالت  حاد   للعاملين   إداري    تدريب   برنامج   تصميم   إلى الد  

    .  وفروعه اليد لكرة   المصري    االت  حاد   في للعاملين   الحالي    اإلداري    العمل   واقع    -أ
ةه  اإلداري ةه  المهاراته  -ب  .وفروعه اليد لكرة   المصري    االت  حاد   في بالعاملين   الخاص 
 .وفروعه اليد لكرة   المصري    االت  حاد   في للعاملين   اإلداري    الت دريب   برنامج   محتوى  -ج
راسة   مجتمعه  ويتمث له ، الوصفي   المنهج   الباحثةه  استخدمت   وقد  وبل غ  ، اليد لكرة   المصري    االت  حاد   في ملين  بالعا الد  

 اختياره  تم   وقد، فرداً ( 42) بإجمالي فرعاً  وعشرين   واحداً  عددهم بلغ   وقد   بفروعه   والعاملين   فردًا،( 14) عددهم
راسة   عي  نة    فرداً ( 42) عددهم بل غ   وقد، وفروعه   اليد   لكرة   المصري    باالت  حاد   العاملين   من   العشوائي ة   بالط ريقة   الد  
لت  ، االستبانةه  وهي   البيانات   جمع   أداة   الباحثةه  استخدمت   وقد  :الت الية الن تائج   إلى وتوص 
ياسات   رسمه  يتم   -   .االت  حاد سياسة   في ووضوح   بدق ة   بالفرع   الس  
 .الحديثة الت  كنولوجي ة   االت  صال   وسائل   بعض   استخدام   في مهارات ك   تنميةه  تحتاجه  -
 .المشكالت معالجة   في العلمي    والت فكير   االبتكار   لتدعيم   تدريبي ة   دورات   إلى تحتاجه  -
 .المدى قصيرة   الخهط ط   على االت  حاد   خهط ط   وضع   في تعتمده  -
 .الن شاط مي ة  أه حسب   المختلفة   األنشطة على الميزاني ة   لتوزيع   واضحة   خهط ة   توجده  ال -
ة   إداري ة   دورات   توجده  ال -  .االت  حاد ق ب ل   من   للعاملين   خاص 
َ
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قاتَ :َبعنوان(2010ََاألعرج،)َدراسةَ - ياضي َ َالمجالَ َفيَقيادي ةًََمراكزَ َالعربي ةَ َالمرأةَ َتول  يَمعو   ولَ َفيَالر   َالد 
َ.اآلسيوي ةَالعربي ةَ 
راسةه  هذه   هدفت    :يلي ما على لت عر فا إلى الد  

قات   أهم   أن   .1 ول   في الر  ياضي    المجال   في قيادي ةً  مراكز   تول  يها في العربي ة   المرأة   تواجهه  التي المعو    العربي ة   الد 
 المجتمعي ة   الن ظرة   ةه سياد" هي   الر  ياضي ة   االت  حادات   إدارة   مجالس   في الر  ياضي  ين   القادة   نظر   وجهة   من اآلسيوي ة  
سات   قيادة   في الذ كوري ة   قات   أهم   فكانت   االجتماعي    المحور   في أما ،"الر  ياضي ة المؤس   الن ظرة   سيادةه " هي المعو  

سات   قيادة   في الذ كوري ة   المجتمعي ة    ".الر  ياضي ة المؤس 
قات   أهم   أن   .2 ول   في الر  ياضي    المجال   في قيادي ةً  مراكز   تول  يها في العربي ة   أة  المر  تواجهه  التي المعو    العربي ة   الد 

 ".المرأة من   أكثر   للرجل   المهني    الن مو    فهر ص   توف ره " هي   القيادي ة   والمهارات   العلمي    المحور   في اآلسيوي ة  
خصي    المحور   في أما .3  مراكز   إلى للوصول   الالزمة   المالي ة   للقهدرة   المرأة   افتقار  " قات  المعو    أهم   فكانت الش 

 ".رياضي ة قيادي ة  
ولة   لمهت غ ي  ر   تهعزى  العي  نة   استجابات   في إحصائي ة   داللة   ذات   فروق   وجود   عدمه  .4  والجنس   االت  حاد   ونوع   الد 

 .الرئيسة المهنة   وطبيعة   الر  ياضي ة   والممارسة   االت  حاد   في والخبرة   العلمي    والمؤه  ل  
 .المهط ل قين ولصالح   االجتماعي ة   الحالة   لمهت غ ي  ر   تهعزى  العي  نة   استجابات   في إحصائي ة   داللة   ذات   فروق   وجوده  .5

راسةه  عنها أسفرت   التي الن تائج   ضوء   وفي لت   الد   ص   :اآلتية الت وصيات   إلى الباحثةه  تو 

سات   قيادة   في الذ كوري ة   المجتمعي ة   الن ظرة   سيادة   سبب   لمعرفة   دراسات   إجراءه  .1  .الر  ياضي ة المؤس 
 لزيادة   الر  ياضي ة   واالت  حادات   األولمبي ة   الوطني ة   الل  جان   في واإلجراءات   القوانين   وتفعيله  الت نظيمي ة   البيئة   تطويره  .2

 .الر  ياضي ة والقيادة   اإلدارة   في المرأة   مشاركة  
 الت دريس   جانب   إلى تجمعه  برامج   واستحداثه  الر  ياضي    المجال   في الن سوي ة   القيادات   لتنمية   خهط ط   إعداده  .3

 .والت حكيم والت دريب   األندية  و  البشري ة   الموارد   إدارة   في الن سوي ة   للقيادات   العملي    الجانب   تطوير   الن ظري   
 .العربي ة للمرأة   الر  ياضي ة   الر ابطة   وبرامج   خهط ط   لدعم   وتسويق   تمويل   مصادر   عن   البحثه  .4
 في قيادي ةً  مراكز   تتولى التي المرأة   ت عر ض   إلى تهؤد  ي التي األسباب   عن   للكشف   مستقبلي ة   دراسات   إجراءه  .5

 .االنفصال أو   للط الق   الر  ياضي    المجال  
 
َالت  حادَ َأفر عَ َإدارةَ َمجال سَ َألعضاءَ َاإلداري ةَ َللت نميةَ َبرنام جَ :َبعنوان(2009ََومكي،َإبراهيم)َدراسةَ-

باحةَالمصري َ   .للس  
راسةه  هذه   هدفت    :اإلداري  ر  المحو  في الواقع   وسلبي ات   إيجابي ات   تحديد   على الت عر ف   إلى الد  

كرتير، الر ئيس،) من كل   الت نفيذي ة   الفرع   خهط ة   تعديل   يستطيعه : الت خطيط بعد   ما إيجابي اته  ندوق  أمين الس    الص 
 .قياسه ويمكنه  تحقيقهه  يجبه  ما تعكسه  الفرع   وأهدافه  ،(اإلداري 
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 جميع   مشاركة   عدمه  للفرع، المدى قصيرة   الخهط ط   وضع   على األعضاءه  يعتمده : الت خطيط بعد   ما سلبياته 
 .الت خطيط عملي ة في األعضاء  
ل ة   اإلداري ة   بالمهام    الفرعي ةه  الل  جانه  تلتزمه  ال: الت نظيم بعد   ما سلبياته  حه  تنظيمي   دليل   يوجده  وال إليها، الموك   ما يوض  
 .اتوسلبي   إيجابي ات   من الت نظيم   عملي ةه  عنه أسفرت  

كرتير من   كل   يقومه : الرقابة بعد   ما إيجابي اته  كرتير ويمكنه  اإلدارة، مجلس   قرارات   بمراجعة   واإلداري    الس    وأمين للس  
ندوق  ور   التنبؤه  واإلداري    الص   .المشكلة حدوث   قبل   الت نفيذي ة   الخهط ة   في بالقهصه
ندوق   وأمين   الر ئيس   من   كل    ق ب ل   من   المجلس   قرارات   متابعة   في قصور   هناك  : الرقابة بعد   ما سلبي اته   الص 

 .الحديثة الرقابة   أساليب   على للت عر ف   اإلداري ة   الن دوات   إلى حاجة   في اإلدارة   مجالس   أعضاءه  واألعضاء،
 بتنفيذ   الفرعي ة   الل  جان   ترغيب   خالل   من   وهدفه   الت وجيه   بأهمي ة   األعضاء   وعيه : الت وجيه بعد   ما إيجابي اته 
 .الف ر ع أهداف   تحقيق   في الر سمي ة   االت  صاالت   على الفرع   إدارة   اعتماده  األعمال،
 توجده  الحديثة، االت  صال   وسائل   بعض   استخدام   في مهاراتهم لتنمية   األعضاءه  يحتاجه : الت وجيه بعد   ما سلبي اته 
قات    .واالت  حاد األفرهع   بعض   بين   الر سم ي    االت  صال   في معو  

راسةه  هدفت   كما ورات   على اإلشراف   في األعضاء   فمشاركةه : الفن  ي المحور   إيجابي ات   إلى الد    يهن ظ  مهها التي الد 
نهههم الف ر عه،  .جي  د بشكل   باألنشطة   الخاص    الوقت   إدارة   من   تهمك  
 .بالفرع االختبارات   أو   البطوالت   إقامة   أثناء   فني ة   مشكالت   تظهره  :الفني َ َالمحورَ َسلبي اتَ 
راسةه  هدفت   كما  المختلفة األنشطة على الميزاني ة   لتوزيع   واضحة   خهط ة   توجده : المالي المحور   إيجابي ات   إلى الد  
 .واألجهزة األدوات   لشراء   ميزاني ة   تخصيصه  ويتم  
ها التي واألجهزة   األدوات   لشراء   ميزاني ة   تخصيصه  يتم   ال :الماليَالمحورَ َبي اتَ سل  خهط ةه  تتناسبه  ال الف ر ع، يحتاجه

 .الف ر ع ميزاني ة   مع   االت  حاد   نشاط  
راسةه  هدفت   كما  مع   الت عاون  ب االقتراحات   بعض   تطبيق   في األعضاءه  ينجحه : االبتكار محور   إيجابي ات   إلى الد  

ا من يمكنه  جي  دة   أفكار   األعضاء   لدى المحافظة، في اإلداري ة   الجهات    .واالت  حاد األ ف رهع   في العمل   تطويره  خالل ه 
قات   أهم    من   البيئي ةه  الظ روفه  علمي ة، ب طهرهق   أفكارهم لبناء   األعضاءه  ه يحتاج :البتكارَمحورَ َسلبي اتَ   التي المعو  
 .االقتراحات من   العديد   تنفيذ   دون   تحوله 
راسةه  هدفت   كما  على األعضاء   حصوله  يكون   بأن   اقتراح   على األعضاء   موافقةه : الت أهيل محور   إيجابي ات   إلى الد  

م   كشرط   إداري ة   تدريبي ة   دورات   كرتير من   لكل    األخرى  الوظائفه  تتيحه  للوظيفة، للت قد   على الحصول   ألمينوا الس  
ورات   بعض    .اإلداري  المجال   في الد 
ف  ره  ال :الت أهيلَمحورَ َسلبي اتَ   األعضاءه  يحتاج لألعضاء، اإلداري ة   المهارات   لتنمية   اإلداري ة   الن دوات   االت  حاده  يهو 
 .والر  ياضي ة الث قافي ة   مهاراتهمه  تنمية   إلى
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ركاتَ َفيَالعاملينَ َأداءَ َعلىَوأثر هاَالت دريبَ َاستراتيجي ةَ :َبعنوانَ(2008َالشرعة،)َدراسةَ َ- َالمساهمةَ َالش 
َ.األردني ةَالصناعي ةَ َالعام ةَ 
ركات   تطبيق   مدى   معرفة   إلى هدفت    بوجود   عالقة   لها التي لألنشطة   األردني ة الصناعي ة   العام ة   المساهمة   الش 

، واضحة   استراتيجي ة   ن   ولقد فيها، العاملين   أداء   مستوى   على ذلك   وأثر   للت دريب  راسة   مجتمعه  تكو   كاف ة   من   الد  
ركات   ناعي ة   العام ة   المساهمة   الش  لة   األردني ة   الص    عي  نةه  أم ا شركة، 81 وعددها المالي    عم ان سوق   في المسج 
راسة   ركات   هذه   من وائي ة  عش عي  نة   اختياره  فتم   الد   راسة   مجتمع   من  % 50 مقدارهها الش   شركة 40 بواقع   الد  

راسةه  هذه   واستهدفت   ركات   هذه   في المدراء   فئة   الد   م ت   ولقد   عنهم، ينوبه  م ن   أو الش   لجمع   كأداة   االستبانةه  استهخد 
راسةه  أهجر ي ت   حيثه  البيانات م ع   استبانة   200 على الد   ركات هذه   من تجه  .الش 

لت   ولقد راسةه  توص  ة   إلى الد    :أبرزهه ا نتائج   عد 
ركات   تطبيق   بين   إحصائي ة   داللة   ذات   إيجابي ة   ارتباط   عالقة   وجوده . 1 ناعي ة   العام ة   المساهمة   الش   األردني ة   الص  

 بين   العالقة   هذه   وجوده  وكذلك   فيها، العاملين   أداء   مستوى  وبين   استراتيجي    منظور   من الت دريبي ة   العملي ة   لمراحل  
مة   الت دريبي ة   البرامج   تنو ع   درجة   ركات   هذه   في المهق د   .فيها العاملين   أداء   وبين   الش 
ليا اإلدارة   تبن  ي مدى بين   إحصائي ة   داللة   ذات   إيجابي ة   ارتباط   عالقة   وجوده . 2 ركات   هذه   في العه  الستراتيجي ة   الش 

، أداء   مستوى  وبين   الت دريب    الحديثة التكنولوجيا استخدام   بين   اإليجابي ة   العالقة   هذه   وجوده  وكذلك   العاملين 
ركات   هذه   في الت دريب   استراتيجي ة   برامج   لتطبيق   كأساس    .فيها العاملين   أداء   مستوى  وبين   الش 

راسة   هذه   نتائجه  ت  أظهر . 3 قات   بعض   هناك   أن   الد   ركاته  هذه   تواجهها التي المعو   الة   استراتيجي ة   تبن  ي عند   الش   فع 
، ر  بين   توف ر   وعدمه  الت نظيمي ة ، الث قافة   وجود   عدمه  أهم ها للت دريب   القوانين   وجموده  العالية ، الكفاءة   ذوي  المهد 
 .واألنظمة

راسةه  هذه   خلصت فقد   خيراً وأ ، من   عدد   إلى الد   ركات   قيام   ضرورةه  أهم ها الت وصيات   العام ة   المساه م ة   الش 
ناعي ة   عم   االهتمام   من   مزيد   بتوفير   الص  ليا اإلدارة   من   والد   من   منبثقة   للت دريب   واضحة   استراتيجي ات   لتبن  ي العه

ركة، عام ة  ال االستراتيجي ة   مة   الت دريبي ة   البرامج   تنويع   ضرورةه  وكذلك   للش   في مختلفة   أساليب   وات  باع   ألفرادها المقد 
 من وذلك   الت دريبي ة   برامجها لتطبيق   كأساس   الحديثة   التكنولوجيا استخدام   على الت ركيز   ضرورةه  وأيضاً  الت دريب،

ركات هذه   في العاملين   أداء   تحسين   أجل    .الش 
َ
َالبشري ةَ َالمواردَ َإدارةَ َاستراتيجي ةَ َوفعالي ةَ َكفاءةَ َقياسَ َمعاييرَ :َبعنوان(2006ََالحياصات،)َدراسةَ َ-

سي َ َباألداءَ َوعالقتها ف ي ةَ َالمنظ ماتَ َفيَالمؤس  ح   .الموظ فينَنظرَ َوجهةَ َمنَاألردني ةَ َالص 
راسةه  هذه   هدفت  ث  لة   البشري ة   الموارد   إدارة   استراتيجي ات   وفعالي ة   كفاءة   على عر ف  الت   إلى الد    تخطيط   في المهت م 

ا العاملين   وتدريب   العاملين، أداء   وتقييم   والت عيين، االختيار   البشري ة ، الموارد   ، باألداء   وعالقت ه  سي    حيثه  المؤس 
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راسة   مهجت م عه  اشتمل   حفي ة   المن ظ مات   على( نة  العي   )  الد   سًة،( 21)عددها البالغ   األردني ة   الص   عي  نةه  واستهدفت   مؤس 
راسة   سات  ( 4) الد   ف ي ة   مؤس  حه دها التي المعاييره  عليها انطبقت   صه  .الباحث حد 

لت    راسةه  وتوص   في والت عيين   االختيار   استراتيجي ات   وفعالي ة   ة  كفاء بين   إيجابي ة   عالقة   توجده : الت الية الن تائج   إلى الد  
حفي ة   المنظ مات   ، وأدائ ها الص  سي    أداء   تقييم   استراتيجي ات   وفعالي ة   كفاءة   بين   إيجابي ة   عالقة   توجده  كما المؤس 
سي    وأدائها العاملين   في ة، المنظ مات   في المؤس  حه  استراتيجي ات   وفعالي ة   كفاءة   بين   إيجابي ة   ة  عالق توجده  وكذلك   الص 
ا العاملين   تدريب   سي وأدائ ه   .المؤس 

راسةه  وأوصت    عف   القهو ة   ن ق اط   تحليل   على العمل   بضرورة   الد   اخلي ة   للبيئة   والض   للبيئة   والت هديدات   والفهر ص   الد 
ا الوظائف   وتحليل   الخارجي ة، او  ووصف ه  سات   التنظيمي ة   الهياكل   على تصنيف ه  حفي ة   للمؤس   .األردني ة الص 

ََ
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ةَ َإدارةَ :َبعنوان(2003ََالمهنا،)َدراسة د  و  املةَ َالج  خلَ َالش  ياضي ةَ َالت  حاداتَ َفيَاإلداري َ َالعملَ َلتطويرَ َكم د  َالر  
 .البحرينَبدولةَ َاألولمبي ةَ 
 مدخل   خالل   من األولمبي ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   في اإلداري    األداء   تطوير   إمكاني ة   مدى على الت عر ف   إلى هدفت  
املة، الجودة   ، المنهج   الباحثه  واستخدم   الش   عي  نةه  واشتملت   االستبيان هي البيانات   جمع   أدواته  وكانت   الوصفي 
ب ر اء   من   عي  نة   على البحث   ههم البال غ   الفني ة   القيادي ة   والكوادر   األولمبي ة، الر  ياضي ة   االت  حادات   في والعاملين   الخه  عدده

املة   الجودة   إدارة   تطبيق   بين   طردي ةً  عالقةً  هناك   أن   الن تائج   أهم   وكانت   فنيًا،( 28)  داخل   الت نظيمي    واألداء   الش 
 .الر  ياضي ة االت  حادات  

َ
ت يَ َبينَ َمقارنةَ َدراسةَ :َبعنوان(2001ََدباغ،ال)َدراسةَ  َالت  حاداتَ َفيَوالت عيينَ َالنتخابَ َطريق 

ياضي ة َ.الر  
فَ َإلىَهدفتَ  َ:َيليَماَعلىَالت عر 
يمقراطي ة   وتطبيقه  ممارسةه  - ا االنتخابات   في المبدئي    بشكلها الد    مؤه لة   كوادر   لصعود   األفضل الوسيلة   لكون ه 

 .تأثيرات ألي    الخضوع   دون  
 ومكان ها دورها بأخذ   المؤه لة   الكوادر   لجميع   الفرصة   تمنحه  ال الر  ياضي ة   االت  حادات   في االنتخابات   أن   -

حيح  .الص 
ا التي الحالي ةه  االنتخاباته  - ه   واصفات  والم المؤه  الت   تمتلك   ال كواردً  بصعود   الر  ياضي ةه  االت  حاداته  تهمارسه

 .المطلوبة
 االت  حادات   في االنتخابات   مجاالت   في الحاضر   الوقت   في استخدامهها يمكنه  التي األفضل الط ريقة   أن   -

 (.والت عيين االنتخاب  ) أسلوبه  هي الر  ياضي ة  
ن   هو   الت عيين   أسلوبه  يعتبره   -  .الر  ياضي ة االت  حادات   في العاملة   الكوادر   اختيار   في األحس 

َ:الت وصيات
يمقراطي ةه  تسود   أن   ضرورةه   - ، أجواء   جميع   في الد    جد  ي   بشكل   ذلك   وممارسةه  ذلك   على والت ثقيفه  االنتخابات 

 .تأثيرات ألي    الخضوع   دون  
 .نتخاباتاال وطريقةه  الت عيين   طريقةه  وهما االنتخابات   إجراء   في أسلوب ي ن   تطبيق   على العمله   -
حيح   االختيار   ضرورةه  -  الذي العلمي    النهج   لتعزيز   وذلك   الر  ياضي ة ، االت  حادات   في العاملة   للكوادر   واألمثل   الص 

هه  ده  .الر  ياضي ة للمسيرة   خدمةً  المعني   الر  ياضي   االت  حاده  ينشه
خصي ة   للت أثيرات   خهضوع  ال وعدم   االبتعاد   بضرورة   الر  ياضي    الكادر   توعيةه  -  غير   ممارسات   استخدام   أو   الش 

 .الر  ياضي ة االت  حادات في االنتخابات   مجال   في صحيحة  
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َ.البشري ةَالمواردَ َلستراتيجي اتَ َالت خطيطَ :َبعنوان(2000ََالزهري،)َدراسةَ 
راسةه  هذه   هدفت     بها يستعين   أن   مدير   ألي    يمكنه  التي البشري ة   الموارد   استراتيجي ات   أهم    على الت عر ف   إلى الد  
ه، صياغة   أثناء   داً  خهط ط  عف   القو ة   ون ق اط   الخارجي ة، والت هديدات   الفهر ص   محد   اخلي ة، والض   تعزيز   إلى إضافةً  الد 

 البشري ة   الموارد   استراتيجي ات   الستخدام   البشري، لعنصر  ل الفع ال   االستخدام   طريق   عن   الممكنة   الت نافسي ة   المي  زات  
 .لألعمال استراتيجي    سياق   في ولكن   العاملين، إدارة   في كأدوات  

ده  العام ة   المنشأة   صعيد   على االستراتيجي ة   أن   طالما الخارجي ة   البيئة   دراسة   من   البهد   كان   لهذا  د    العام   االت  جاه   تهح 
روري    من   وكان   المستمر، بالت غي ر   تت سمه  ظروف   في اخلي ة   البيئة   تقييمه  أيضاً  الض   أهم    وتحديده  للمنظ مة، الد 

يات    إدارةه  بها تأخذه  استراتيجي ة   خهط ط   في وترجمتها الحقًا، عليها الت غل ب   بغي ة   وذلك   مواجهتها، يمكنه  التي الت حد  
 .البشري ة الموارد  

عيد   على أم ا   بتحديد   الحقاً  البشري ة   الموارد   إدارةه  لتقوم   بعامليها، المنظ مة   عالقة   طبيعةه  تنكشفه  فهنا الفردي    الص 
 نجده  لهذا. االستراتيجي ة صياغة   عند   بها األخذ   مع العاملة، القهوى  صفوف   في تطرأ أن   يمكنه  التي المتغي  رات   أهم   
 استراتيجي ات   حت ى أو للمنشأة، العام ة   االستراتيجي ات   من   المشتق ة   البشري ة   الموارد   استراتيجي ات   بين   الت وافق   أن  

 .الحقاً  المراف ق ة   واألنشطة   البرام ج    تحديد   في يهساهمه  أنه طالما ضروري   أمر   األعمال   وحدات  
 إدارة   أمام   المهتاحة   العديدة   االستراتيجي ة   والخيارات   وع ق ب ات ه، االستراتيجي    لت خطيط  ا مي  زات   البحثه  تناول   كما 

د. وهكذا األداء   لتقييم   وثالثة   للت دريب، وأخرى  للت وظيف، خهط ط   كوضع   منها، لتختار   البشري ة   الموارد    هذا وحد 
 المنشأة   صعيد   على الموضوعة   االستراتيجي ات   تناسبه  التي البشري ة   الموارد   استراتيجي ات   أهم   أيضاً  البحثه 

 . العمل ووحدات  
 

ساتَ َاإلداري َ َاألداءَ َجودةَ َلتحسينَ َكأداةَ َالستراتيجي َ َالت خطيطَ :َبعنوان(2008ََومحمد،َسيد)َدراسةَ  َبالمؤس 
ياضي ة َ.الر  
ل   جي   االستراتي الت خطيط   على الت عر ف   إلى هدفت   سات   داخ   اإلداري    األداء   جودة   لتحسين   كأداة   الر  ياضي ة   المؤس  
 تحليله  هي البيانات   جمع   أدواته  وكانت   المسحي ة ، الد  راسات   بأسلوب   الوصفي   المنهج   الباحثه  واستخدم   فيها،

خصي ة المقابلةه  – الوثائق باب   بمراكز   العاملين   على البحث   عي  نةه  واشتملت   االستبيان، – الش   محافظة   في الش 
باب   مراكز   داخل   االستراتيجي    الت خطيط   تطبيق   في قصور   وجوده  هي والت وصيات   الن تائج   أهم   وكانت المنيا،  الش 
 .المراكز تلك   داخل   اإلداري    األداء   جودة   عدم   إلى بدوره   يؤد  ي والذي

 
ََ
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ط ةَ :َبعنوان(1991َ،َسيد)َدراسةَ  ائي َ َوتدريبَ َلتأهيلَ َمقترحةَ َخ  ياضي َ َاألخص  بابَقطاع يَ َفيَالر   َالش 
ياضةَ  َ.العولمةَظل َ َفيَللعملَ َالعربي ةَ َمصرَبجمهوري ةَ َوالر  
ف ت   راسةه  ه د  ائي    وتدريب   لتأهيل   مقترحة   خهط ة   تصميم   إلى الد   باب   قطاع ي   في الر  ياضي    األخص   والر  ياضة   الش 

م   وقد، العول م ة   ظل    في للعمل   العربي ة   مصر بجمهوري ة   ، الميداني    المسح   باسلوب   الوصفي   المنهج   الباحثه  استخد 
به  المنهجه  أًنهه  حيثه  راسة   مجتمع   ويهمث  له ، الد  راسة هذه   لطبيعة   المناس  ل  ي ات   في الت دريس   هيئة   أعضاءه  الد    ربية  الت   كه

ليا القيادات   من   وبعض   العربي ة   مصر بجهوري ة   الر  ياضي ة   باب   بقطاع   العه ، العربي ة مصر بجمهوري ة   والر  ياضة   الش 
 الباحثه  استخدم وقد، ومدرساً  مساعداً  وأستاذاً  أستاذاً ( 75) قوامها عشوائي ة   عي  نة   باختيار   الباحثه  قام   وقد

ة   البيانات   لجمع   لية  الت ا األدوات   راسة   الخاص   .واالستبانة، والقوانين الل وائح   تحليله  وهي   بالد  
لَ َوقد َ:الت اليةَالن تائجَ َإلىَالباحثَ َتوص 
باب   قطاع   في تدريبي ة   خهط ة   وجود   عدمه  -1 ائي    تدريب   إلى تهدفه  العربي ة   مصر بجمهوري ة   والر  ياضة   الش   األخص 

 .العول م ة ظل    في أو الحالي ة   الظ روف   في سواء   للعمل   ياضي   الر   
ليا القيادات   حرص   عدمه  -2 باب   قطاع   في العه  بالعمل   المرتبطة   العالمي ة   المناهج   أحدث   تقديم   على والر  ياضة   الش 

ائي  .األخص 
 .االنترنت مع الت عامله  أهم  ها من والتي الحديث ة   بالت  قني ات   تهتم   تدريبي ة   برامج   وجود   عدمه  -3
ر   الت دريبي ة   البرامج   ضمن   المتنو  عة   األجنبي ة   الل غات   بإدخال   االهتمام   عدمه  -4  .الكافي بالق د 
 

2012ََوآخرين،َعيسى)َدراسةَ  َبعنوان( ياضي ةَ َالت  حاداتَ َرؤساءَ َلدىَاإلداري ةَ َاألنماطَ : :َاألردني ةَ َالر  
باعي ةَلكرتَلنظري ةَ َيقاتَ تطب َ.الر 

راسةه  هذه   هدفت    نظري ة   وفق   اإلداري ة   لألنماط   الر  ياضي ة   االت  حادات   رؤساء   ممارسة   درجة   على الت عر ف   إلى الد  
نت   الر باعي ة، لكرت راسة   عي  نةه  وتكو   الر  ياضي ة   حادات  االت    في اإلدارة   مجالس   أعضاء   من عضواً ( 70) من الد  

، المنهج   الباحثون   واستخدم   العشوائي ة، بالط ريقة   اختيارهههم تم   وقد ،(2010) للعام   األردني ة    وأظهرت   الوصفي 
راسة   نتائجه   الر باعي ة   لكرت نظري ة   وفق   اإلداري ة   لألنماط   األردني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   رؤساء   ممارسة   درجة   أن   الد  
ي    الن مط ي ن   على جداً  كبيرةً  كانت   يمقراط  يمقراطي    االستشاري    الد    الن مط ي ن   على جداً  وقليلة   الت شارهك ي، والد  

ي  ر، واالستبدادي    الت سل طي    االستبدادي    راسة   نتائج   ضوء   وفي الخ   راري ة  استم على بالت أكيد   الباحثون   يوصي الد  
 تهل ب  ي ديمقراطي ة إداري ة ممارسات كونها األردني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   لرؤساء   الحالي ة   اإلداري ة   الممارسات  
 .العمل مهت طل بات  
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ياضي ةَ َالت  حاداتَ َدورَ :َبعنوان(2010ََوسلمان،َالحق َ َعبد)َدراسةَ  قَ َمشاركةَ َتفعيلَ َفيَالر   ياضي ةَ َالف ر  َالر  
ياضي ةَ َالبطولتَ َفي بينَنظرَ َوجهةَ َمنَ َالر   ر   َ.الم د 

راسةه  هذه   هدفت    البطوالت   في الر  ياضي ة   الف ر ق   مشاركة   تفعيل   في الر  ياضي ة   االت  حادات   دور   على الت عر ف   إلى الد  
ر  بين، نظر   وجهة   من الر  ياضي ة    تفعيل   في  الر  ياضي ة   االت  حادات   دور    في االختالف   رفة  مع إلى هدفت   كما المهد 
ر  بين   نظر   وجهة   من الر  ياضي ة   بالبطوالت   الر  ياضي ة   الف ر ق   مشاركة    والمؤه  ل   الخبرة،، االت  حاد) للمهت غ ي  رات تبعاً  المهد 
: هي   مجاالت   خمسة   على موز عةً  فقرةً ( 33) من   نة  مكو   استبانة   بإعداد   الباحثان   قام   ذلك   ولتحقيق   ،(العلمي

، الت نفيذه  المنافسات، إدارةه  الر  ياضي ة، للمنافسات   الت خطيطه  نت  . والحوافز اإلمكانات للمنافسات  راسة   ع ي  نةه  وتكو   الد  
باً ( 69)  من ر    .األولمبي ة لل جنة   تابعاً  رياضياً  ات  حاداً ( 19) من مهد 
راسة   نتائجه  أظهرت  و   من الر  ياضي ة   بالبطوالت   الر  ياضي ة   الف ر ق   مشاركة   تفعيل   في الر  ياضي ة   االت  حادات   دور   أن   الد  

ر  بين   نظر   وجهة   طة   وبدرجة   الر  ياضي ة، البطوالت   وتنفيذ   إدارة   مجال ي   على كبيرة   بدرجة   جاء   المهد   على متوس 
 .الكهل  ي والمجال   الحوافز   مجال   على قليلة   وبدرجة   واإلمكانات، الت خطيط   مجال ي  

، االت حاد) الد  راسة مهت غ ي  رات   الختالف   تهعزى  إحصائي ة   داللة   ذات   فروق   وجود   عدم   إلى الن تائجه  أشارت   كما 
 في االت  حاد   لمهت غ ي  ر   تبعاً  إحصائي ة   داللة   ذات   روق  ف وجود   إلى الن تائجه  أشارت   بينما(  والخبرة العلمي، المؤه  ل
 . الفردي ة األلعاب   ف ر ق   ولصالح   اإلمكانات   مجال  

 اإلمكانات   وتوفير   الر  ياضي ة ، البطوالت   في الر  ياضي ة   الف ر ق   مشاركة   مفهوم   وتفعيل   بتعزيز   الباحثان   وأوصى
ي ة   والحوافز    .الر  ياضي ة األنشطة   ممارسة   على وتشجيعهم الف ر ق   لتكريم   لمعنوي ة  وا الماد  

َ
ياضي ةَ َالم ه نَ َنقابةَ َأفر عَ َفيَللعاملينَ َم قت ر حَ َإداري َ َتدريبَ َبرنامجَ :َبعنوان(2009َ،َالحميدَعبد)َدراسةَ  َالر  

َ.العربي ةَمصرَبجمهوري ةَ 
راسةه  هدفت    مصر بجمهوري ة   الر  ياضي ة   الم ه ن   نقابة   أفرهع   في للعاملين   إداري    يب  تدر  برنامج   تصميم   إلى الد  
 :على الت عرف   خالل   من العربي ة  

 .الر  ياضي ة الم ه ن   نقابة   بأفرع   للعاملين    الحالي    اإلداري    العمل   واقع   -أ
ةه  اإلداري ةه  المهاراته  -ب ن   ة  نقاب أفرهع   في بالعاملين   الخاص   .الر  ياضي ة الم ه 
ن   نقابة أفرهع   في للعاملين   اإلداري    الت دريب   برنامج   محتوى -ج  .الر  ياضي ة   الم ه 
نه ، الد  راسة لطبيعة   لمالءمته   نظراً  الوصفي   المنهج   الباحثه  استخدم   وقد راسة   مجتمعه  ويتكو   في العاملين   من   الد  
 فرداً ( 48) بإجمالي فرعاً  وعشرين   أربعةً  عددىم بلغ   وقد  ، العربي ة   مصر بجمهورية   ياضي ة  الر    المهن   نقابة   أفرهع  
راسة   عي  نة   اختياره  وتم   ( 38) عددهم بلغ وقد، الر  ياضي ة   المهن   نقابة   أفرهع   في العاملين   من   العشوائي ة   بالط ريقة   الد  
له  وتم  ، البيانات لجمع أداةً  االستبانة   الباحثه  استخدم   و، فرداً   :الت الية الن تائج إلى الت وص 
ياسات   رسمه  يتم   -  .العام ة الن قابة   سياسة   ضوء   في ووضوح   بدق ة   الف ر ع   في الس  
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 .الحديثة التكنولوجي ة   االت  صال   وسائل   بعض   استخدام   في مهاراتك   لتنمية   تحتاجه  -
 .المشكالت معالجة   في العلمي    والت فكير   االبتكار   لتدعيم   تدريبي ة   دورات   إلى تحتاجه  -
 .المدى قصيرة   الخهط ط   على الن قابة   خهط ط   وضع   في تعتمده  -
 .الن شاط أهمي ة   حسب   المختلفة   األنشطة   على الميزاني ة   لتوزيع   واضحة   خهط ة   توجده  ال -
ة   إداري ة   دورات   توجده  ال -  .الن قابة ق ب ل   من   الف رع   في للعاملين   خاص 
 

َفيَالعاملينَ َونمو َ َت ع ل م َعلىَالبشري ةَ َالمواردَ َإدارةَ َممارساتَ َأثرَ :َبعنوانَ(2013َوالقطب،َفوطة)َدراسةَ 
 .األردني ةَالت  جاري ةَ َالمصارفَ 
 الت حليل) با تمث لت البشري ة   الموارد   إدارة   ارسات  مم من ثمانية   تطبيق   مدى اختبار   على الت عر ف   إلى هدفت  

 والمنافع الت عويضات األداء، وتقييم إدارة والت طوير، الت دريب الت وظيف، البشري ة، الموارد تخطيط الوظيفي،
 أداء  ) با متمث  الً ( والن مو ل مالت ع) المتواز ن   األداء   بطاقة   أبعاد   أحد   على وأثر ها( العاملين عالقات إدارة الت مكين،
اخلي ة، العملي ات   تحسين   العاملين، دارات الد   (.واالبتكار اإلبداع والقدرات، الج 

ن   راسة   مجتمع   تكو   تاريخ   حيثه  من   األقدم   الستة   المصارف   اختياره  تم   حيثه  األردني ة ، الت  جاري ة   المصارف   من   الد  
نت  وتك الت أسيس،  .عم ان مدينة   في العاملين   من   الفروع   ومديري  الوظائف   مديري  من  المعاينة   وحدةه  و 
لتَ  راسةَ َوتوص  َ:أبرز هاَالن تائجَ َمنَ َمجموعةَ َإلىَالد  

 .مرتفعة وبدرجة   الث مانية   البشري ة   الموارد   إدارة   ممارسات   تهط ب  قه  المصارف   جميعه   -
 الت حليل   باستثناء   العاملين   ونمو    تعل م   على البشري ة   الموارد   إدارة   ممارسات   لجميع   إحصائي ة   اللة  د ذو أثر   يوجده   -

ن   لم حين   في الوظيفي،  الًداخلًية   العملًيات   تحسين   م ن   كل    على إحصائي ة   داللة   ذو أثر   األداء   وتقييم   إلدارة   يكه
 .واالبتكار اإلبداع   على والمنافع   للت عويضات   أيضاً  داللة إحصائي ة   ذو أثر   هناك   كن  ي ولم واالبتكار، واإلبداع  

 .الت مكين تالهه  الفرعي ة ، بمتغي  راته   والن مو    الت عل م   على األكبره  األثره  والت طوير   للت دريب   كان -
راسةه، لها أشارت   التي الت وصيات   أهم    من ات   أحدث   ومواكبةه  والت طوير   بالت دريب   االهتمام   ضرورةه  الد    المهستجد 
 ودعمه  القرارات   ات  خاذ   في والمشاركةه  الت مكين   مستلزمات   وتوفيره  المعلومات، تكنولوجيا مجال   في أو إدارياً  سواء
 .الت عل م ومكافأةه  واالبتكار   اإلبداع  
 .األردني ة الت  جاري ةه  المصارفه  والن مو، الت عل م البشري ة، رد  الموا إدارة   ممارساته : الكلماتَمفتاحَ 
 

ن ةَ َدراسةَ :َبعنوانَ(2010َمحمد،)َدراسةَ  قاتَ َمقار  ياضي ةَ َالت  حاداتَ َفيَالستراتيجي َ َالت خطيطَ َلمعو   َفيَالر  
َ.واليمنَاألردن
قات   على الت عر ف   إلى هدفت    من   كل    في الر  ياضي ة   االت  حادات   في االستراتيجي   خطيط  الت   تواجهه  التي المعو  
قات   في الفروق   إيجاد   وكذلك واليمن، األردن  األردن بين   الر  ياضي ة   االت  حادات   في االستراتيجي    الت خطيط   معو  
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قات   على والت عر ف   واليمن،  األردن من   كل    في الر  ياضي ة   الت  حادات  ا في االستراتيجي   الت خطيط   تواجهه  التي المعو  
نت   ،(االت  حاد نوع العلمي، المؤه  ل الخبرة،) لمهت غ ي  رات   تبعاً  واليمن راسة   عي  نةه  وتكو   رؤساء   من( 107) من الد  

 االستبيان   استخدامه  وتم   اليمن، من  ( 52)و األردن من  ( 55) منهم الر  ياضي ة   االت  حادات   إدارات   مجالس   وأعضاء  
طات   باستخدام   إحصائياً  البيانات   تحليله  وتم   البيانات، لجمع   كوسيلة    المعياري ة، واالنحرافات   الحسابي ة، المتوس  
د الت بايهن   وتحليل   المئوي ة، والن  سبة   د    .المهت ع 

قات   تواجهه  واليمني ة األردني ة الر  ياضي ة   االت  حادات   أن   الن تائجه  وأظهرت    طة ، بدرجة   معو    الن تائجه  أظهرت   كما متوس  
قات   في إحصائياً  دال ة   فروق   وجود    توجده  ال أنهه  أيضاً  الن تائجه  وأظهرت   اليمني ة ، الر  ياضي ة   االت  حادات   لصالح   المعو  
قات   في إحصائياً  دال ة   فروق    لمتغي  رات تبعاً  واليمني ة   األردني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   في االستراتيجي    الت خطيط   معو  

 (.االت  حاد نوع العلمي، المؤه  ل الخبرة،)
 

َة:األجنبيَ َراساتَ الدَ َ/اًَلثثا
7. Ibsen :(2012) 

َ.فيَأوروباَةَ ياضيَ الر َ َماتَ فيَالمنظَ َعينَ للمتطو َ َةَ البشريَ َالمواردَ َإدارةَ بعنوان: 
- Human Resource management for volunteers in sports organizations 

in Europe  
 من  ت كجزء  ي  جر  التي أه  ة  االستقصائي   راسات  الد    من   من اثنين   على بيانات   حليل  الت   إلى استناد   راسةه الد    هدفت  
 حادات  االت    من   ختارة  مه  من مجموعة   : وهما واحدة  ةاألوروبي   ةه ضي  المفو   الذي تدعمهه و  عين  للمتطو    دريب  الت   مشروع  
 ياضة  الر    عن   ولةه ؤ المس هي   أو وكالة   من وزارة   وواحدة   ،األوروبي    حاد  االت    ل  و  ده  من   في كل    ة  ياضي  الر    مات  والمنظ  

 االستبيانات: هذه   من   الهدفه  وكان   ،األوروبي    حاد  االت    ل  و  ده  في جميع  
في  عين  المتطو    إلدارة   ة  سي  المؤس   ات  واألولوي   رتيبات  والت   واألنشطة   ات  واالستراتيجي   ياسات  الس    خريطة   رسمه  -
 األوروبي. حاد  في االت    األعضاء   ل  و  الد   ( من  27) داخل   ياضة  الر   
 حاد  في االت    مات  ظ  ن  والمه  لدان  البه  بين   ن  عيالمتطو    بإدارة   قه فيما يتعل   واالختالف   به  الش   ه  أوجه  عن   لكشفه ا -

 األوروبي.
 حاد  ( في االت   27)اال لدان  البه  من   بلد   كل    من   ة  ياضي  الر    مات  المنظ   ( من  26 – 14) ما بين   اختياره  وقد تم  

 ة (مات مظل  ة )منظ  ياضي  الر    حادات  االت    جميع   اختيار   وتشمله  ،راسةللد    األوروبي   
مع  والتي تتطابقه  ،البالد   في " استبيان   ( دولةً 11) تأجاب   ،بلد في كل    دة  حد  مه  ياضات  للر    حاداً ( ات   20 – 15و)
 على " استبيان   ة  ياضي  الر    مات  المنظ   ( من  125) تأجاب (، في حين  27)اال األوروبي    حاد  االت    ل  و  ده  %( من  41)

 ختارة.المه  مات  المنظ   ( من  499)مجموع ( من %25)نسبة بوالتي تتطابق  مة  المنظ  
 :ة  ياضي  الر    مات  في المنظ   عي   طو  الت   في العمل   جاهات  وات    حاالت  
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 ة.س  المناف   و زيادةه  ب  المطال   تزايده  ،بهم واالحتفاظه  عين  و   ط  ت  المه  في تجنيد   صعوبة   ،عين  المتطو    في عدد   زيادة  
 ة.ياضي  الر    واألندية   ة  ياضي  الر    مات  ظ  في المن   عين  و   ط  المت   إدارةه 

 األوروبي. حاد  االت    ل  و  في ده  ياضة  الر    في مجال   طوعي   الت   للعمل   سياسات  
 عين.و   ط  ت  المه  من   ة  البشري   الموارد   إلدارة   مختلفة   مناهجه 

 
Papaioannou: (2003)َ-َ 

ياضي ةَ َالت  حاداتَ َفيَي ةَ البشَرَالمواردَ َتمكينَ َ:بعنوان َ.اليوناني ةَالر  
َHuman Resource Empowerment in Greek Sport Federations)َ- 

راسةه  هدفت    الوسائل   أهم    من   -العملي ة   الممارسة   في وكذلك   األدب   في -البشري ة   الموارد   تمكين   اعتبار   إلى الد  
الة    .للموظ فين العملي ة   الحياة   جودة   ولتحسين   ظ مة  المن فعالية   لزيادة   الفع 

نتاجي ة   أداء   لدعم   كبيرة   دعامة   هو   الموظ فين   تمكين   إن   ، وا   والعام ة   الط وعي ة   القطاعات   عبر   وذلك   المنظ مات 
ة،  واألفراد   المنظ مات   قدرات   من كل    حسين  ت بهدف   االستراتيجي ة   تغيير   إلى البشري ة   الموارد   تمكينه  يهشيره  والخاص 

 .العولمي ة واالقتصادي ة   واالجتماعي ة   الت كنولوجي ة   البيئة   صعيد   على العمل   على
ف ت لقد ص  نجاز   القرارات   ات  خاذ   من   الموظ فين   لتمكين   وسيلة   بأن ها البشري ة   الموارد   تمكين   عملي ةه  وه  ن،بإتقا عملهم وا 
ف ت أخرى  ناحية   ومن   ص  ة تصر فاتهم عن المسؤولية   يتحم لونه  األفراد   أن   حيثه  أخرى، كظاهرة   وه  .الخاص 

 :الت الية الر ئيسةه  العوامله  البشري ة   الموارد   تمكين   عملي ة   على تنطوي 
 .واالت  صاالت المعلومات   لنظام   اإلداري ةه  المهاراته  -
ن ع   مهاراته  -  .إجراء أي    وات  خاذ   القرار   صه
 .المشروع وتخطيط   والت نظيم   الت كامهل   نظام   مهاراته  -
قابة   مهاراته  - اخلي ة   الر   .الن  ظام وتقييم   الد 
 .والقيادة والت حفيز   المكافآت   نهظهم   مهاراته  -
 ومساه م ة   فائدة   لها الن اس   مهارات   وتطوير   والت نسيب   ختيار  اال بأن   اعترفت   قد   اليوناني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   إن  
 .شديدة تنافسي ة   بيئة   في فعالي ةً  أكث ر   بشكل   للعمل   البشري ة   الموارد   تمكين   في

 االت  حادات   في ري ة  البش الموارد   تمكين   عملي ة   تطبيق   مدى اختباره  هو   البحثي ة   الورقة   هذه   من   الر ئيسه  الهدفه  وكان  
 :بعنوان سؤاالً  يطر ح   أن   يريده  الباحث وأن   السيما اليوناني ة، الر  ياضي ة  

 اليوناني ة؟ الر  ياضي ة   االت  حادات   في البشري ة   الموارد   تمكين   عملي ة   استخدام   مدى ما
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Bea and Lawler: (2000)َ– 
ركاتَ َأداءَ َعلىَوتأثير هاَكورياَفيَالبشري ةَ َالمواردَ َدارةَ إَتنظيمَ َاستراتيجي اتَ َ:بعنوان َالقتصادي اتَ َفيَالش 
َ.الناشئة

- The Strategies of organizing the human resources management in 
Korea and its impact on the performance of companies in emerging 
economies. 

 الموارد   بإدارة   قة  المتعل    ة  نظيمي  والت   ة  ستراتيجي  اال رات  تغي   المه  تأثير   لى اختبار  ع ف  عر  ت  الى إل راسةه الد    هذه   هدفت  
 ة.كوري   شركةً  138على  راسةه الد    ت  ي  جر  أه  ة، وقد  نافسي  الت   الميزة   ومصادر   ة  البشري  

 ها معاً إنجازه  يتم   أن   يمكنه  واألفراد   ة  البشري   الموارد   إدارة   من   مات  ظ  المن   أهداف   إلى أن   راسةه الد    لت  وقد توص  
 أنظمة   خالل   من   القوي    في األداء   ة  نافسي  الت   الميزة   لمصادر   مباشرة   وغيره  مباشرة   تأثيرات   هناك   إلى ذلك   إضافةً 
 ة.البشري   الموارد   إدارة  

على  قادرةً  حتى تكون   ة  البشري   بالموارد   قة  المتعل    شريعات  والت   األنظمة   تحديث   بضرورة   راسةه الد    وقد أوصت  
 الموارد   في مجال   العولمة   عن   اتجة  الن   المصطلحات   بعضها في غموض   له والتي تتمث   ،عوبات  الص   مواجهة  
على  سريعة   ة  من ديناميكي   بما تفرضهه  مما هي في حقيقتها، فالعولمةه  أكثر   دةً معق   أعطتها معان   ة، حيثه البشري  

 عامل  والت   ة  البشري   الموارد   ها في مجال  تأثيرات   على استيعاب   المجتمعات   قدرات   من   ع  أسر   كانت   المستوى العالمي   
 ة.والقانوني   ة  شريعي  باتها الت  تطل  مع مه  ف  كي  ها والت  مع معطيات  

 
َابقة:سَ الَراساتَ علىَالد َ َعليقَ التَ َ/اًَرابع
وعلى  عام    بوجه   وذلك   ،أنواعها مختلف  ب األعمال   لنجاح   بداية  ك دريب  الت   ة  على أهمي   ابقةه الس   راساته الد    دت  أك  

 دريب  تسعى إلى الت   مات  المنظ   أن   ابقةه الس   راساته الد    خاص، وقد أثبتت   بوجه   دريب  الت   ة  استراتيجي   ة  أهمي  
 في معظم   ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   نحو   اً وقوي   اً عام   اً هتوج   هناك   وأن   ،في أعمالها االستراتيجي   

 .ة  ياضي  الر    حادات  ت   اال ةً خاص   مات  المنظ  
 على ضرورة   دت  كما أك   ،دريبالت   ة  الستراتيجي   والمعنوي    المادي    عم  الد   توفير   أيضًا على ضرورة   دت  وقد أك  
على  دت  عيقه، كما أك  التي ته  ات  ب  ق  الع   وتذليل   االستراتيجي    دريب  بالت   ىعنالتي ته  ة  البشري   الموارد   وتطوير   تدريب  
 ليا فيه.اإلدارة العه  ةً خاص   مات  المنظ   في هذه   لدى العاملين   دريب  الت   ثقافة   نشر   ضرورة  
 دريبالت   ة  عملي   عيقه التي ته  العمل   لضغوط   تعريضهم   وعدم   دريبفي الت   العاملين   تفريغ   على ضرورة   دت  كما أك  
ماتهم، في منظ   األعمال   رات  تطو   ة  م لمواكب  تدريبهم وتأهيله   خالل   من   ة  البشري   الموارد   ديري إدارات  مه  درات  قه  وزيادة  
 قدي.الن   ق  دف  والت   اإلنتاج   ل  عد  ومه  ة  البشري   وارد  الم إدارة   بين   ةً إيجابي   عالقةً  هناك   أن   حيثه 
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على  مات  المنظ   هذه   بقدرة   له القادم، سيتمث   في العقد   ة  البشري   الموارد   إلدارة   ئيسحدي الر  الت   على أن   دت  وقد أك  
 باإلدارة   ة  البشري   الموارد   إلدارة   واألداء   األهداف   ربط   خالل   ككل، من   نظيمي   الت   باألداء   ة  البشري   الموارد   إدارة   ربط  
 ة  تنافسي   ة  ي  ن  به  في كل    مات  للمنظ   العام    على األداء   إيجابي    أثر   ك  ر  في ت   مه ا يساه  والمحاسبة، مم   واإلنتاج   ة  المالي  

 وسريعة. رة  ي   غ  ت  مه 
 دريب.الت   ةه ستراتيجي  ا ةً وخاص   ات  االستراتيجي   بناء   عمل   م  لدع التكنولوجيا المطلوبة   على توفير   دت  كما وأك  

 ة  أفضلي   إلنشاء   ة  المحتمل   المصادر   من   أصبحت   ة  وى البشري  القه  بإدارة   ة  اص  الخ   ات  االستراتيجي   سلسلة   أن   دت  وأك  
 سات.والمؤس   ركات  الش   بين   ة  تنافسي  

 

َابقة:السَ َراساتَ الد َ َمعَ َلختالفَ واَفاقَ الت َ َأوجهَ /اًَخامس
دها التي حد   دريب  الت   ة  الستراتيجي   األبعاد   نفس   تخدام  في اس ة  الحالي   راسة  الد    مع   قه ف  تت   راسات  الد    بعض   ن  أ نجده  .1

 آخر. مستقل    ر  ي   غ  ت  أخرى لمه  ا بأبعاد  ه  وأثر   ،اه  ت  عالق   في دراسة   الباحثه 
 موضوع   لدراسة   حليلي  الت   الوصفي   المنهج   ها استخدمت  في أن   ،ابقةالس   راسات  الد    مع أغلب   راسةه د   ال هذه   فقه تت   .2

 رات.ي   غ  ت  المه  بين   العالقة   وتحليل   ،راسة  الد   
 دريب  الت   ة  جي  الستراتي تابع   ر  ي   غ  ت  كمه  ة  البشري   الموارد   وظائف   بعض   موضوع   ربطت   قة  باالس   راسات  الد    أغلبه  .3

 فيما بينها. أو تأثير   ،عالقة  وجود   عن   للبحث   مستقل    ر  ي   غ  ت  كمه 
 ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   طه التي ترب   ،في فلسطين ىولاأله  راسةه ها الد   بأن   راسةه الد    ه  هذ زه تتمي   .4

 .ةالجنوبي   بالمحافظات   ة  لفلسطيني  ا ة  ياضي  الر    حادات  اًل باالت   ممث   ،بوظائفها
َ

َابقة:السَ َراساتَ الد َ َمنَ َالستفادةَ َأوجهَ /ساًَساد
 ة  وكيفي   ،ة  اإلحصائي   واألساليب   ،ب  المناس   راسة  الد    منهج   في اختيار   ابقة  الس   راسات  الد    من   االستفادةه  ت  تم   .1

 اسة.ر الد    داة  أ من   عة  م   ج  ت  لمه ا البيانات   تحليل  
 راسة.الد    لهذه   ظري   الن   اإلطار   في عرض   ابقة  الس   راسات  الد    من   االستفادةه  ت  تم   .2
 ا المختلفة.ه  وأجزائ   االستبانة   فقرات   في بناء   ابقة  الس   راسات  الد    من   االستفادةه  ت  تم   .3
 راسة  الد    بموضوع   قة  المتعل    المختلفة   ات  ألدبي  ا بعض   عناوين   في معرفة   ابقة  الس   راسات  الد    من   االستفادةه  ت  تم   .4

 ا.ه  ع  مراج   في توثيق   ابقةه الس   راساته تها الد   ر  ك  والتي ذ  
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َ:ابقةالسَ َراساتَ الد َ َمصفوفةَ َ/اًَسابع
 (1جدول رقم )

َةالمواردَالبشريَ َاتَ دراساتَاستراتيجيَ  ةالبشريَ َالمواردَ َدراساتَوظائفَ  َراساتالد َ 

َ(2003َ،)المهنا.1
َ(2009َ،.َ)إبراهيمَومكي2
َ(2012َ،)عيسىَوآخرين.3َ
َ(2001)الدباغ،َ.4َ

َ(2006)الحياصات،َ .1
َ(2013َوآخرينَ)الشافعي .2
َ(2010َ،)محمد .3
َ(2008ََ،)سيدَومحمد .4
 (2008)الشرعة،َ .5
 (2013)فوطةَوالقطب،َ .6
 (2000)الزهري،َ .7

َراساتالد َ 
 ةالعربيَ 

1. Papaioannou: 
(2003) 

2. Ibsen: (2012) 
3. Bea and Lawler:َ
)2000) 

َراساتالد َ 
 ةاألجنبيَ 

َ(2009)قشطة،َ .1
َ(2007)جابر،َ .2
 (2010)األعرج،َ .3
)عبدَالحقَوسلمان،َ .4

2010) 

َ(2010)الطهراوي،َ .1
َ(2014َ،)كحيل .2
َ(2004َ،)قشطة .3
 (2013)زعتري،َ .4

َراساتالد َ 
 ةالفلسطينيَ 

 
 (السابقة الدراسات على باالعتماد الباحث بواسطة جرد)

َ
ََ
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َة:البحثيَ َوةَ الفجَ َ/اًَثامن
 (2جدول رقم )

َةالحاليَ َراسةَ الد َ َةالبحثيَ َوةَ الفجَ َابقةالسَ َراساتَ الد َ 

 ابقة  الس   راسات  الد    م  عظ  مه  نةه عي    شملت  
(، 2003)المهنا،  دراسة   ، مثل  ين  اإلداري   
 (، ودراسة  2013)الشافعي وآخرون،  ودراسة  

محمد، ) (، ودراسة  2012)عيسى وآخرون، 
 (، ودراسة  2004)قشطة،  (، ودراسة  2010

 (.2008)سيد ومحمد، 

 نةه تشمل عي    لم  
 راسات  الد   
 جميع   ابقة  الس  

 ذات   الفئات  
 العالقة  
 حادات  باالت   
 ة.ياضي  الر   

 ة  الحالي   راسة  الد    نةه عي    شملت  
 ام.ك  والحه  بين  ر   د  والمه  ين  اإلداري   

 قةه المتعل    ةه لمحلي  ا راساته الد    تناولت  
 مختلفة موضوعات   ة  ياضي  الر    سات  بالمؤس  

 ثت  ( التي تحد  2004)قشطة،  مثل: دراسة  
)جابر،  ، ودراسة  االستراتيجي    خطيط  الت   عن  

 ياضي   الر    العنف   عن   ثت  ( التي تحد  2007
 )عبد الحق وسلمان ، ودراسة  ب  في المالع  

 ق  ر  الف   اركة  مش ثت عن  ( التي تحد  2010
 .ة  ياضي  الر    بالبطوالت   ة  ياضي  الر   

 تناول   عدمه 
 راسات  الد   

 ة  المحلي  
 قة  المتعل   
 سات  بالمؤس  

 ة  ياضي  الر   
للموارد 
 ة.البشري  

 ةه الحالي   راسةه الد    تناولت  
 الموارد   تدريب   ة  استراتيجي  
 حادات  ة في االت   البشري  
 ة.ي  الفلسطين ة  ياضي  الر   

َ
 (جرد بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة)

ََ
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َراسةالد َ َةَ منهجيَ َابع:الرَ َالفصلَ 
َ

َة.مَ قدَ المَ 
َراسة.الد َ َمنهجَ َ:لًَأوَ 

َراسة.الد َ َ:َمجتمعَ ثانياًَ
َراسة.الد َ َةَ ن َي َ :َعَ ثالثاًَ
َراسة.الد َ َ:َأداةَ رابعاًَ

 انة(.راسةَ)الستبالد َ َأداةَ َقَ دَ :َص َاًَخامس
َراسةَ)الستبانة(.الد َ َأداةَ َ:َثباتَ سادساًَ
 .ةَ مَ خدَ المستَ َةَ اإلحصائيَ َ:َاألساليبَ اًَسابع
َراسة.الد َ َإجراءَ َ:َخطواتَ ثامناًَ
َالبيانات.َ:َمصادرَ تاسعاًَ
َت.البياناَتوزيعَ َ:َاختبارَ عاشراًَ

َ
ََ
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َهاجراءاتَ ا ََوَراسةَ الد َ َةَ ابع:َمنهجيَ الرَ َالفصلَ 
َ

َمة:دَ قَ المَ 
في  ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  على درجة   ف  عر  إلى الت   راسةه الد    هذه   فه تهد
من  باعهاات    التي تم   راسة  الد    ة  منهجي   هذا الفصله  ، ويتناوله ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   
 واألساليب   ،هاوثبات   االستبانة   ق  د  راسة، وص  الد    راسة، وأداة  الد    نة  راسة، وعي   الد    راسة، ومجتمع  الد    ج  منه حيثه 

 البيانات. توزيع   ، واختبار  البيانات   ، ومصادر  راسة  الد    إجراء   ، وخطوات  ة  م  د  خ  المست   ة  اإلحصائي  
 
َراسة:الد َ َمنهجَ /َلًَأوَ 
بوصفها  في الواقع، ويهتم   وجده كما ته  اهرة  الظ   على دراسة   حليلي، والذي يعتمده الت   الوصفي    هج  المن اعتماده  تم  

 من   اهرة  بالظ   قة  المتعل    المعلومات   ع  جم  ب ، كما ال يكتفي هذا المنهجه وكمياً  كيفياً  عنها تعبيراً  ره عب   ، ويه دقيقاً  وصفاً 
إلى  فسير، للوصول  والت   بط  والر   حليل  إلى الت   ى ذلك  المختلفة، بل يتعد  ها ا وعالقات  ه  ر  مظاه   استقصاء   أجل  
 ستنتاجات.اال
 

َراسة:الد َ َمجتمعَ /َثانياًَ
عددهم  ة، والبالغ  بالمحافظات الجنوبي   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   جميع   من   راسة  الد    مجتمعه  نه يتكو  
 الي:الت   الجدول   حسب   راسة  الد    مجتمع   أفراده  عه ( عضوًا، ويتوز  162)
 

 (3جدولَرقمَ)
َحادالت َ َنوعَ َحسبَ َراسةَ الد َ َمجتمعَ َأفرادَ َتوزيعَ 

َالعددَحادنوعَالت َ َم
 48 القدم كرة   حاده ات    1
 47 ائرةالط   كرة   حاده ات    2
 27 وى القه  ألعاب   حاده ات    3
 40 اولةالط   كرة   ده حاات    4

162ََالمجموع
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َراسة:الد َ َنةَ عي َ /َثالثاًَ
 (Moore، 2003الية: )الت   ة  ل  المعاد   بواسطة   راسة  الد    نة  عي    حجم   حسابه  تم  

2

2










m

Z
n 

 حيث:
Z مثاًل:  لمستوى داللة   المقابلةه  ةه المعياري   : القيمةه( معلومZ=1.96  لمستوى داللة0.05.) 
mمثاًل: ي  شر  العه  بالعالمة   عنهه  ره عب  ، ويه مشي  : الخطأ الها( ة0.05.) 
 ة: ل  المعاد   من   نة  العي    حجم   تصحيحه  وتم  

1


nN

nN
n 

 ، ويبلغه ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   من   ة  طبقي   ة  عشوائي   نة  عي    اختياره  وقد تم  
 الية:ل الت  و  االجد حسب   راسة  الد    نة  عي    أفراده  عه ( عضوًا، ويتوز  114ا )ه  عدده 
 

َ(4جدولَرقمَ)

َرمَ العَ َرَ ي َ غَ تَ مَ َحسبَ َراسةَ الد َ َنةَ عي َ َأفرادَ َتوزيعَ 
َسبةالن َ َالعددَالعمرَم
 21.1 24 اً عام 30من  أقل   1
 45.5 52 اً عام 40-30من  2
 32.5 37 اً عام 40أكثر من  3
 0.9 1 )لم يذكر( 4

َ%114َ100َالمجموع
 
 ونسبة   (%21.1هي ) راسة  الد    نة  عي    من أفراد   اً عام 30ن عم هه أعماره م ن  تق ل   نسبة   أن   ابق  الس   الجدول   من   نه يتبي  
هي  اً معا 40ن ع م  هه أعماره تزيده  م ن   (، ونسبة  %45.5هي ) اً عام 40-30 بين  م هه أعماره تتراوحه  م ن  
 ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   من   راسة  الد    نة  عي    أفراد   من نصف   به قار  ما يه  %(، أي أن  32.5)

 العطاء   هم من أصحاب  وأن  م، ه  ج  ض  على نه  ، وهذا يدل  اً عام 40 -30هم من أعماره  ة  الجنوبي   بالمحافظات  
 عضاء  ًا أو أ امك  و حه  أبين  ر   د  ا مه م  أصبحوا إهم سن    ر  ب  و ك   أاالعتزال   وعند   عبين  معظمهم كانوا ال ن  وأ، بادرةوالمه 
 .ين(داري   حاد )إات   
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َ(5جدولَرقمَ)
َالعلميَلَ المؤه َ َرَ ي َ غَ تَ مَ َحسبَ َراسةَ الد َ َنةَ عي َ َأفرادَ َتوزيعَ 

َسبةالن َ َالعددَالعلميَلَ المؤه َ َم
 33.3 38 دبلوم فأقل 1
 50.0 57 يوسبكالور  2
 16.7 19 دراسات عليا 3

َ%100 114َالمجموع
 
 ة  ل  م  ح   (، ونسبة  %33.3بلوم فأقل هي )الد   ة  ل  م  من ح   راسة  الد    نة  عي    أفراد   نسبة   أن   ابق  الس   الجدول   من   نه يتبي  

 نة  عي    نصف أفراد   حوالي (، أي أن  %16.7ليا هي )العه  راسات  الد    ة  ل  م  ح   (، ونسبة  %50.0البكالوريوس هي )
البكالوريوس، ومنهم  درجة   يحملون   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   من   راسة  الد   
 ة  العلمي   الت  المؤه    مون، ومن أصحاب  هم متعل   أن    علىالماجستير والدكتوراة، وهذا يدل   شهادات   يحمله  ن  م  
 سات  المؤس   من   غيرهم   من   كثر  أ وفاعلية ة( بكفاءة  ياضي  حادات الر   سات )االت   المؤس   هذه   مثل   دارة  إعلى  لقادرين  ا

 .والكفاءة رجة  الد    بهذه   ن  مو تعل   ها مه  فيالتي ال يوجده 
 

َ(6جدولَرقمَ)
َالخدمةَسنواتَ َعددَ َرَ ي َ غَ تَ مَ َحسبَ َراسةَ الد َ َنةَ عي َ َأفرادَ َتوزيعَ 

َالنسبةَالعددَعددَسنواتَالخدمةَم
 21.9 25 سنوات 5أقل من  1
 28.9 33 سنوات 10-5من  2
 49.2 56 سنوات 10أكثر من  3

َ%100 114َالمجموع
 
(، %21.9سنوات هي ) 5 عنخدمتهم  سنواته  تقله  الذين   راسة  الد    نة  عي    أفراد   نسبة   أن   ابق  الس   الجدول   من   نه يتبي  

 خدمتهم سنواته  ده تزي الذين   (، ونسبة  %28.9) هي   سنوات   10-5 ا بينخدمتهم م سنواته  تتراوحه  الذين ونسبة  
 ة  ياضي  الر    حادات  االت    من أعضاء   راسة  الد    نة  عي    أفراد   نصف  نحو   (، أي أن  %49.2) هي   سنوات   10ن ع

 ويلة  الط   على الخبرة   سنوات، وهذا يدل   10من  أكثره  خدمتهم سنوات   عدده  ة  الجنوبي   ة بالمحافظات  الفلسطيني  
قهم في سنوات    والعطاء   ة  ي  د   والج   زهم عن غيرهم باالنتماء  ي   م  ما يه  ،ة  ياضي  الر    حادات  االت    لديهم في عمل   وكذلك  تفو 

مس  فأقل م ة  الخ  د  ب ر ة  عن غيرهم من  أصحاب  سنوات  الخ   .الخ 
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 (7جدولَرقمَ)

َىَالوظيفيسمَ المَ َرَ ي َ غَ تَ مَ َحسبَ َراسةَ الد َ َنةَ عي َ َأفرادَ َتوزيعَ 
َسبةالن َ َالعددَىَالوظيفيسمَ المَ َم
 16.7 19 حادت   اإداري  1
 47.3 54 حادت   ا به ر   د  مه  2
 32.5 37 حادت   ا مه ك  ح   3
 3.5 4 ذكر()لم يه  4

َ%100 114َالمجموع
 
 بين هي  ر   د  المه  (، ومن  %16.7) هي   ين  اإلداري    من   راسة  الد    نة  عي    أفراد   نسبة   ن  أ ابق  الس   الجدول   من   نه يتبي  
 حادات  االت    أعضاء   من   راسة  الد    نة  عي    أفراد   نصف   نحو (، أي أن  %32.5) هي   ام  ك  الحه  %(، ومن  47.3)
اعتمادها على  جل   ة  ياضي  الر    حادات  االت    جميع   ن  أل ين  درب   المه  من   هم   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر   
 حادات  في االت    الكبير   د  د  الع   لون  شك   هم ال يه ن  أل امك  الحه  م من  ه  ث  له ثه  نحو، و اه  ت  وتقوي   ة  ياضي  الر    ق  ر  الف   لتأسيس   الفئة   هذه  
 على أن   وهذا يدل   ،يناإلداري    من  فهو ي المتبق    الجزءه أم ا  ،ةب  مناس  و  ة  عمتوق   نسبة   ث  له الث   ن  ، بمعنى أة  ياضي  الر   

 .يننفيذي   والت   ين  الميداني    من   هم   ة  ياضي  الر    حادات  االت   في  العاملين   أغلب  
 

َ(8جدولَرقمَ)
َحادالت َ َنوعَ َرَ ي َ غَ تَ مَ َحسبَ َراسةَ الد َ َنةَ عي َ َتوزيعَأفرادَ 

َسبةالن َ َالعددَدحاالت َ َنوعَ َم
 29.8 34 قدم كرة   حاده ات    1
 28.9 33 كرة طائرة حاده ات    2
 16.7 19 ألعاب قوى  حاده ات    3
 24.6 28 كرة طاولة حاده ات    4

َ%100 114َالمجموع
 
 (، وأعضاء  %29.8ي )ه القدم   كرة   حاد  ات    أعضاء  من  راسة  الد    نة  عي    أفراد   نسبة   أن   ابق  الس   الجدول   من   نه يتبي  
هي  اولة  الط   كرة   حاد  ات    (، وأعضاء  %16.7وى هي )ألعاب القه  حاد  ات    (، وأعضاء  %28.9هي ) ائرة  الط   كرة   حاد  ات   
 تليها لعبةه  ،ة  الجنوبي   المحافظات   بناء   رواجًا وأهميًة لدى أكثره  األهي   م  د  الق   كرة   لعبة   ن   أره فس   وهذا يه  %(،24.6)
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 ة  ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   من   راسة  الد    نة  عي    أفراد   أي أن   وى،القه  لعاب   أثم   اولة  الط   ة  ر  كه  ثم   ائرة  الط   ة  ر  الكه 
 كرة   حاده دم، ات   الق   كرة   حاده وهي: )ات    ةاألربع حادات  طبقيًا على االت    ن  و عموز   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني  

، وقد تم اختيار هذه االتحادات االربعة حادات    كل    نسبة   حسب   اولة(كرة الط   حاده وى، ات   ألعاب القه  حاده ائرة، ات   الط  
اتحاد كرة الطائرة(  -اتحاد رياضي لعبة جماعية )اتحاد كرة القدم 2بناءا على انني أقوم بعمل دراسة على عدد 

اتحاد كرة الطاولة(، وألن هذه االتحادات هي األكثر نشاطا  -لعاب القوى اتحاد رياضي لعبة فردية )اتحاد ا 2و
 .وفعالية في اللجنة االولمبية عن غيرهم من االتحادات االخرى 

َ

 راسة:الد َ َأداةَ /َرابعاًَ

 تطبيق   لبات  متط ر  توافه  على درجة   ف  عر  يصًا، للت  تصميمها خص    راسة، والتي تم  للد    كأداة   االستبانة   استخدامه  تم  
 االستبانةه  نه ، وتتكو  ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   تدريب الموارد   ة  استراتيجي  

 من: 
 الية:الت   ة  خصي  الش    على البيانات   : وتشتمله ةَ خصيَ الشَ َالبياناتَ  .1
 (.اً عام 40، أكبر من اً عام 40-30، من اً عام 30)أقل من  العمر:  -
 )دبلوم فأقل، بكالوريوس، دراسات عليا(. العلمي:َلَ المؤه َ   -
 سنوات(. 10من  سنوات، أكثره  10-5سنوات، من  5من  )أقل   ة:مَ دَ الخَ َسنواتَ َعددَ   -
 حاد(.ات    مه ك  حاد، ح  ات    به ر   د  حاد، مه ات    )إداري   العمل:َطبيعةَ   -
 اولة(.كرة الط   حاده وى، ات   القه  ألعاب   حاده ائرة، ات   كرة الط   حاده ة القدم، ات   كر  حاده )ات    حاد:الت َ َنوعَ   -
 ، وهي:الستبانةَ َمحاورَ  .2
 ( فقرة.14دريب، ويحتوي )للت   خطيط  الت   ة  استراتيجي   محوره   -
 ( فقرات.10ة، ويحتوي )دريبي  الت   ياسات  والس    م  ظه الن   ة  استراتيجي   محوره   -
 ( فقرة.14ين، ويحتوي )اإلداري    تدريب   ة  اتيجي  استر  محوره   -
 ( فقرة.14بين، ويحتوي )ر   د  لمه  اتدريب   ة  استراتيجي   محوره   -
 ( فقرة.13ام، ويحتوي )ك  الحه  تدريب   ة  استراتيجي   محوره   -
 الي:الت   دريج  الت   مقياس   حسب   الموافقة   درجات   اعتماده  وتم  

ََ
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 (9جدولَرقمَ)
 دريجالتَ َخماسيَ َمقياس َ

َدرجة
 الموافقة

َالوزَن
 قميالرَ 

 سبيالوزنَالن َ  الحسابيَطَ المتوس َ 
 إلىَمن إلى من

 35.99 20.00 1.79 1.00 1 جداًََقليلةَ 
 51.99 36.00 2.59 1.80 2 قليلة
 67.99 52.00 3.39 2.60 3 طةمتوس َ 

 83.99 68.00 4.19 3.40 4 كبيرة
 100.00 84.00 5.00 4.20 5َجداًََكبيرةَ 

 
 )الستبانة(:َراسةَ الد َ َأداةَ َصدقَ /َخامساًَ

 خالل   من   االستبانة   صدق   من   ده أك  الت   ، وقد تم  ه  لقياس   ت  ع  ض  ما وه  تقيسه  األداة   ، أن  راسة  الد    أداة   ونعني بصدق  
 الي:الت  
َ(:اهرَيالظَ َدقَ المحتوى/َالص َ َ)صدقَ َمينَ ك َ حَ المَ َنظرَ َوجهةَ َمنَ َدقَ الص َ  .1
من  د  أك  الت   واالختصاص، من أجل   الخبرة   أصحاب   من   مين  ك   ح  المه  ( من  11على عدد ) االستبانة   عرضه  تم  

االستبانة، ومدى  لمحاور   الفقرات   االستبانة، وانتماء   تعليمات   لالستبانة، ووضوح   ة  غوي  الل   ياغة  الص    سالمة  
 ر  ظ  ن   من وجهة   االستبانة   ق  د  ص   من   ده أك  الت   تم   راسة، وبذلك  الد    بهذه   المرتبطة   األهداف   لقياس   االستبانة   ة  صالحي  

 مين.ك   ح  المه 
 في صورتها األولية:رأي المحكمين على االستبانة  -

َأول:َالبياناتَالعامة
 م/عا45 -36من  عام/35 -26من  عام/25بيان العمر حيث كانت في صورتها األولية )أقل من تم دمج 

 -30عام/ من 30، وقد أصبحت في صورتها النهائية )أقل من عام(55أكثر من  عام/55 -46من 
 عام(.40عام/ أكثر من 40

 -ماجستير -بكالوريس -دبلوم -تم دمج بيان المؤهل العلمي حيث كان في صورته األولية )أقل من دبلوم
 دراسات عليا(. -سبكالوري -دكتوراة(، وقد أصبح في صورته النهائية )دبلوم فأقل

-11من  /سنوات10-6من  /سنوات5)أقل من  األولية صورتها في كانت حيث سنوات الخبرة بيان دمج تم
سنوات/ من  5أقل من ) النهائية صورتها في أصبحت وقد(، 20سنةأكثر من  /20سنة-16من  /سنة15
 سنوات(. 10سنوات/ أكثر من 10 -6
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رئيس لجنة  -مدرب اتحاد -عضو اتحاد -رئيس اتحاد) األولية صورته في كان حيث لمسمىا بيان دمج تم
حكم  -مدرب اتحاد -)اداري اتحاد النهائية صورته في أصبح وقدحكم اتحاد(،  -عضو لجنة اتحاد -اتحاد

 اتحاد(.
َثانيا:َمحاورَالستبانة

 حيث كانت في صورتها األولية مقسمة كاآلتي:
 استراتيجية تدريب الموارد البشرية. -1
 ئف الموارد البشرية.وظا -2

 وقد اصبحت في صورتها النهائية مقسمة كاآلتي:
 استراتيجية التدريب. -1
 النظم والسياسات. -2
 االداري. -3
 المدرب. -4
 الحكم. -5

أكثر من وحسب رؤية المحكمين أن الصورة النهائية لالستبانة أفضل وأقرب الى الواقع وسلسة في عباراتها 
 داخل االستبانة.عبارة كانت مكررة وليس لها هدف  18الصورة األولية، حيث تم اختصار عدد 

َالبنائي(:َدقَ )الص َ َاخلي َ الدَ َساقَ الت َ َقَ دَ ص َ .2
قوامها  ة  استطالعي   نة  تطبيقها على عي    االستبانة، بعد   وفقرات   لمحاور   اخلي   الد   ساق  االت    صدق   حسابه  أيضاً  وتم  
في  ن  مبي   ، كما هو  االستبانة   وفقرات   لمحاور   االرتباط   معامالت   د  إيجا راسة، ومن خالل  الد    مجتمع   ( من  20)

 الية:الت   الجداول  
 

 (10جدولَرقمَ)
َالستبانةَلمحاورَ َاخلي َ الدَ َساقَ الت َ َصدقَ 

معاملََالمحورَم
 الرتباط

قيمةَ
"Sig" 

 للةمستوىَالدَ 

 0.01عند دالة  0.000 0.839 دريبللت   خطيط  الت   ةه استراتيجي   1
 0.01دالة عند  0.000 0.878 ةدريبي  الت   ياسات  والس    م  ظه الن   ةه استراتيجي   2
 0.01دالة عند  0.000 0.912 يناإلداري    تدريب   ةه استراتيجي   3
 0.01دالة عند  0.000 0.952 بينر   د  المه  تدريب   ةه استراتيجي   4
 0.01دالة عند  0.000 0.956 امك  الحه  تدريب   ةه استراتيجي   5
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 (.0.444( = )0.05( ومستوى داللة )18ة )ري  حه  درجة   ر عند   * قيمةه 
 (.0.561( = )0.01( ومستوى داللة )18ة )حري   درجة   ر عند   * قيمةه 

 جميع   على أن   ، وهذا يدل  إحصائياً  ة  دال   ارتباط   بمعامالت   عه تتمت   االستبانة   محاور   أن   ابق  الس   الجدول   من   نه يتبي  
 عالية. صدق   بمعامالت   عه تتمت   المحاور  

 
َ(11جدولَرقمَ)

َلاألوَ َالمحورَ َلفقراتَ َاخلي َ الدَ َساقَ الت َ َصدقَ 
 للةمستوىَالدَ  "Sigقيمةَ" معاملَالرتباطَم
 0.01دالة عند  0.009 0.570 1
 0.01دالة عند  0.001 0.696 2
 0.01دالة عند  0.001 0.680 3
 0.01دالة عند  0.000 0.723 4
 0.01دالة عند  0.003 0.623 5
 0.01دالة عند  0.002 0.649 6
 0.01دالة عند  0.000 0.763 7
 0.01دالة عند  0.000 0.864 8
 0.05دالة عند  0.017 0.526 9
 0.01دالة عند  0.000 0.921 10
 0.01دالة عند  0.000 0.796 11
 0.01ند دالة ع 0.000 0.732 12
 0.01دالة عند  0.005 0.607 13
 0.01دالة عند  0.001 0.697 14

 
 (.0.444( = )0.05( ومستوى داللة )18) ة  حري   درجة   ر عند   * قيمةه 
 (.0.561( = )0.01( ومستوى داللة )18) ة  حري   درجة   ر عند   * قيمةه 

 على أن   ، وهذا يدل  إحصائياً  ة  دال   ارتباط   بمعامالت   عه تتمت   ل  األو   المحور   فقرات   أن   ابق  الس   الجدول   من   نه يتبي  
 عالية. صدق   بمعامالت   عه تتمت   الفقرات   جميع  
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 (12جدولَرقمَ)

َانيالثَ َالمحورَ َلفقراتَ َاخلي َ الدَ َساقَ الت َ َصدقَ 
 للةمستوىَالدَ  "Sigقيمةَ"َالرتباطَمعاملَ َم
 0.05دالة عند  0.047 0.449 1
 0.05دالة عند  0.037 0.470 2
 0.01دالة عند  0.000 0.748 3
 0.01دالة عند  0.007 0.586 4
 0.01دالة عند  0.000 0.853 5
 0.01دالة عند  0.009 0.567 6
 0.01دالة عند  0.001 0.663 7
 0.01دالة عند  0.000 0.797 8
 0.01دالة عند  0.000 0.731 9
 0.01ند دالة ع 0.000 0.846 10

 
 (.0.444( = )0.05( ومستوى داللة )18ة )حري   درجة   ر عند   * قيمةه 
 (.0.561( = )0.01( ومستوى داللة )18ة )حري   درجة   ر عند   * قيمة  

 لى أن  ع ، وهذا يدل  إحصائياً  ة  دال   ارتباط   بمعامالت   عه اني تتمت  الث   المحور   فقرات   أن   ق  اب  الس   الجدول   من   نه يتبي  
 عالية. صدق   بمعامالت   عه تتمت   الفقرات   جميع  
 

ََ
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َ(13جدولَرقمَ)
َالثالثَ َالمحورَ َلفقراتَ َاخلي َ الدَ َساقَ الت َ َصدقَ 

 للةمستوىَالدَ  "Sigقيمةَ" معاملَالرتباطَم
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.846 1
 0.01عند  ة  دال   0.001 0.700 2
 0.01ند ع ة  دال   0.003 0.631 3
 0.01عند  ة  دال   0.004 0.608 4
 0.01عند  ة  دال   0.001 0.673 5
 0.01عند  ة  دال   0.004 0.617 6
 0.01عند  ة  دال   0.002 0.642 7
 0.01عند  ة  دال   0.009 0.567 8
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.825 9
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.789 10
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.737 11
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.814 12
 0.01عند  ة  دال   0.001 0.678 13
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.826 14

 
 (.0.444( = )0.05( ومستوى داللة )18) ة  حري   درجة   ر عند   * قيمةه 
 (.0.561( = )0.01( ومستوى داللة )18) ة  حري   درجة   ر عند   * قيمةه 

 على أن   ، وهذا يدل  إحصائياً  ة  دال   ارتباط   بمعامالت   عه تتمت   الث  الث   المحور   فقرات   أن   ابق  الس   جدول  ال من   نه يتبي  
 عالية. صدق   بمعامالت   عه تتمت   الفقرات   جميع  

ََ
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 (14جدولَرقمَ)
َابعالرَ َالمحورَ َلفقراتَ َاخلي َ الدَ َساقَ الت َ َصدقَ 

 للةتوىَالدَ مس "Sigقيمةَ" معاملَالرتباطَم
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.835 1
 0.01عند  ة  دال   0.010 0.560 2
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.816 3
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.845 4
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.743 5
 0.05عند  ة  دال   0.034 0.477 6
 0.01عند  ة  دال   0.004 0.609 7
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.785 8
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.752 9
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.871 10
 0.01عند ة  دال   0.000 0.772 11
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.814 12
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.827 13
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.870 14

 
 (.0.444( = )0.05ة )( ومستوى دالل18ة )حري   درجة   ر عند   * قيمةه 
 (.0.561( = )0.01( ومستوى داللة )18ة )حري   درجة   ر عند   * قيمةه 

ة إحصائيا، وهذا يدل على أن دال   ارتباط   بمعامالت   عه تتمت   ابع  الر   المحور   فقرات   أن   ابق  الس   الجدول   من   نه يتبي  
 جميع الفقرات تتمتع بمعامالت صدق عالية.

ََ
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 (15جدولَرقمَ)

َالخامسَالمحورَ َلفقراتَ َاخلي َ الدَ َساقَ الت َ َصدقَ 
 للةمستوىَالدَ َ"Sigقيمةَ" معاملَالرتباطَم
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.732 1
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.718 2
 0.01عند ة  دال   0.000 0.771 3
 0.01عند ة  دال   0.001 0.696 4
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.828 5
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.781 6
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.787 7
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.846 8
 0.01عند  ة  دال   0.001 0.665 9
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.761 10
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.864 11
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.731 12
 0.01عند  ة  دال   0.000 0.756 13

 
 (.0.444( = )0.05( ومستوى داللة )18ة )حري   درجة   ر عند   * قيمةه 

 (.0.561( = )0.01( ومستوى داللة )18ة )حري   * قيمة ر عند درجة  
 على أن   ، وهذا يدل  إحصائياً  ة  دال   ارتباط   بمعامالت   عه تتمت   الخامس   المحور   فقرات   أن   السابق   الجدول   من   نه يتبي  
 عالية. صدق   بمعامالت   عه تتمت   الفقرات   يع  جم

ََ
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َ)الستبانة(:َراسةَ الد َ َأداةَ َثباتَ /َسادساًَ

 من   المجموعة   أخرى على نفس   ةً مر   قت  ب   تقريبًا لو طه  تائج  الن   س  ف  عطي ن  ته  األداة   أن   راسةالد    أداة   ونعني بثبات  
 الي:الت   خالل   من   ة  االستبان   ثبات   من   ده أك  الت   ر، وقد تم  ال تتغي   تائج  الن   األفراد، أي أن  

 
َألفاَكرونباخ:َةَ لَ عادَ مَ َباستخدام َباتَ الثَ  .1
ألفا  ة  ل  عاد  مه  باستخدام   االستبانة   لمحاور   االرتباط   معامالت   حساب   خالل   من   االستبانة   من ثبات   ده أك  الت   تم  

 الي:الت   ل  في الجدو   ن  ي  ب  مه  كرونباخ، كما هو  
 

 (16جدولَرقمَ)
َألفاَكرونباخَةَ لَ عادَ مَ َباستخدام َالستبانةَ َلمحاورَ َالرتباطَ َمعامالتَ 
 معاملَالرتباط المحورَم
 0.932 دريبللت   خطيط  الت   ةه استراتيجي   1
 0.854 ةدريبي  الت   ياسات  والس    م  ظه الن   ةه استراتيجي   2
 0.935 يناري   اإلد تدريب   ةه استراتيجي   3
 0.948 بيندر   تدريب المه  ةه استراتيجي   4
 0.946 امك  الحه  تدريب   ةه استراتيجي   5

 0.979َككلَالستبانةَ 
 
 معامالته  ألفا كرونباخ هي   ة  ل  معاد   باستخدام   االستبانة   لمحاور   االرتباط   معامالت   أن   ابق  الس   الجدول   من   نه يتبي  
 راسة.الد    ي بأغراض  ، وتفعالية   ثبات  

َ
َة:صفيَ الن َ َجزئةَ التَ َبطريقةَ َباتَ الثَ  .2
 جزئة  الت   بطريقة   االستبانة   لمحاور   االرتباط   معامالت   حساب   خالل   من   االستبانة   ثبات   من   أيضاً  ده أك  الت   وتم  
 الي:الت   في الجدول   ن  ي  ب  مه  ، كما هو  ة  صفي  الن   

َ
ََ
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 (17جدولَرقمَ)
َةَ صفيَ الن َ َجزئةَ التَ َبطريقةَ َالستبانةَ َلمحاورَ َالرتباطَ َالتَ معام

َالرتباطَمعاملَ  المحورَم

 عديلالتَ َبعدَ  عديلالتَ َقبلَ 
 0.718 0.561 دريبللت   خطيط  الت   ةه استراتيجي   1
 0.636 0.466 ةدريبي  الت   ياسات  والس    م  ظه الن   ةه استراتيجي   2
 0.876 0.779 يناإلداري    تدريب   ةه استراتيجي   3
 0.750 0.600 بيندر   المه  تدريب   ةه استراتيجي   4
 0.798 0.663 امك  الحه  تدريب   ةه استراتيجي   5

 0.929 0.867َككلَالستبانةَ 
 
 ثبات   معامالته  هي   ة  ي  صفالن    جزئة  الت   بطريقة   االستبانة   لمحاور   االرتباط   معامالت   أن   ابق  الس   الجدول   من   نه يتبي  

 راسة.الد    ، وتفي بأغراض  عالية  
َ

َة:مَ دَ خَ المستَ َةَ اإلحصائيَ َاألساليبَ /َسابعاًَ
 ارتباط   (  )معامله SPSS) ة  االجتماعي   للعلوم   ة  اإلحصائي   زمة  الر   استخدامه  تم   راسة  الد    أسئلة   ن  ع ولإلجابة  

 نة  للعي    Tسمرنوف، اختباره  -كولمجوروف  ، اختباره صفية  الن    جزئة  الت   ألفا كرونباخ، طريقةه  بيرسون، معادلةه 
 حو  على الن   راسة، وهي  للد    الالزمة   ة  اإلحصائي   حليالت  الت   ( في إجراء  One-Way ANOVAالواحدة، اختباره 

 الي:الت  
 اخلي.ساق الد  االت    صدق   (: لقياس  Pearson Correlation Coefficientبيرسون ) ارتباط   معامله  .1
 .االستبانة ثبات   لقياس   (Cronbach's Alpha): ألفا كرونباخ معادلةه  .2
 .االستبانة ثبات   لقياس   (Split-Half Method): ة  صفي  الن    جزئة  الت   طريقةه  .3
 ومحاور   قرات  على ف راسة  الد    نة  عي    استجابات   انخفاض   أو   مدى ارتفاع   الواحدة: لمعرفة   نة  للعي    Tاختباره  .4

 ا الحسابي، إلى جانب  ه  وسط   عن   الفقرات   من   فقرة   لكل    االستجابات   على مدى انحراف   ف  عر  االستبانة، وللت  
 .".Sig"، وقيمة  "T"على قيمة   ف  عر  ئيسة، وللت  الر   المحاور  

في  ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   جود  و  من   ق  حق  (: للت  One Way ANOVA) ي   حاد  األه  ن  بايه الت   تحليل   اختباره  .5
 راسة.الد    رات  ي   غ  ت  على مه  راسة  الد    نة  عي    أفراد   إجابات   طات  متوس   

 عدمه. من   بيعي  الط   وزيع  الت   تتبعه  البياناته  كانت  ما إذا  سمرنوف: الختبار   –كولمجوروف  اختباره  .6
 

ََ
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َراسة:الد َ َإجراءَ َخطواتَ َ/نياًًَاَث
 الية:الت   طوات  الخه  باعه ت   ا تم  
 عليها. عليقه ها والت  راسة، وتلخيصه الد    في مجال   ابقة  الس   راسات  على الد    العه ط   اال .1
 راسة.للد    ظري   الن   اإلطار   راسة، وبناء  الد    في مجال   ق  اب  الس   ظري   الن   على األدب   العه ط   اال .2
 االستبانة. وثبات   صدق   من   قه حق  )االستبانة(، والت   راسة  الد    أداة   بناءه  .3
 راسة.الد    نة  وعي    مجتمع   اختياره  .4
 وجمعها. راسة  الد    نة  )االستبانة( على عي    راسة  الد    أداة   توزيعه  .5
 عليها. عقيبه والت   ا في جداول  ه  ضه ر  وع   البيانات   تحليله  .6
 والمقترحات. وصيات  الت   ا، وصياغةه ه  ومناقشته  تائج  الن   تفسيره  .7

 

َالبيانات:َمصادرَ /َتاسعاًَ
 ا:، وهم  ن  ي  إلى نوع   راسة  الد    في هذه   البيانات   مصادره  تنقسمه 

 تطبيق   بات  تطل  مه  ر  توافه  على درجة   ف  عر  للت   )االستبانة(، وذلك   راسة  الد    في أداة   له وتتمث   :ئيسةَ الرَ َالبياناتَ  .1
 ة.الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  ت   في اال ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي  

 وأبحاث   دراسات   من   المكتباته  وما تحويه   ابق  الس   واألدب   ابقة  الس   راسات  في الد    له : وتتمث  ةانويَ الثَ َالبياناتَ  .2
 راسة.الد    موضوع   في مجال   ومراجع   وكتب  

 

َالبيانات:َتوزيعَ َاختبارَ /َعاشراًَ
 كانت  ما إذا  الختبار   K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف -كولمجوروف  اختبار   استخدامه  تم  

 الي:الت   في الجدول   ن  مبي   وكما ه جه تائ  الن   ه، وكانت  من عدم   بيعي  الط   وزيع  الت   عه ب  تت   البياناته 
 

 (18جدولَرقمَ)
َالستبانةَلمحاورَ َبيعي َ الطَ َوزيعَ التَ َاختبارَ 

 ".Sigقيمةَ"َالمحورَم
 0.092 دريبللت   خطيط  الت   ةه استراتيجي   1
 0.146 ة  دريبي  الت   ياسات  والس    م  ظه الن   ةه استراتيجي   2
 0.183 يناإلداري    تدريب   ةه استراتيجي   3
 0.077 بينر   د  المه  تدريب   ةه استراتيجي   4
 0.200 امك  الحه  تدريب   ةه استراتيجي   5

 0.104َككلَالستبانةَ 
 (، وهذا يدل  0.05) اللة  مستوى الد   من   أكبره  االستبانة   محاور   " لجميع  .Sig" قيمة   أن   ق  اب  الس   الجدول   من   نه يتبي  

 ي.بيع  الط   وزيع  الت   عه ب  تت   االستبانة   محاور   جميع   على أن  
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َةيَ الميدانَراسةَ الد َ َجَ نتائَ َالخامس:َالفصلَ 

 

َمة.دَ قَ المَ 
َ.هاومناقشتَ َلَ األوَ َؤالَ السَ َجَ نتائَ َ/لًَأوَ 

َ.اهَ انيَومناقشتَ الثَ َؤالَ السَ َجَ نتائَ ثانيًا/َ
َ
َ

ََ
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 ةالميدانيَ َراسةَ الد َ َجَ الخامس:َنتائَ َالفصلَ 
َ

َمة:دَ قَ المَ 
 ثم   اتها، ومن  ي  فرض   ، واختبار  راسة  الد    ئلة  أس نع اإلجابةه  ت  تم   ة، حيثه الميداني   راسة  الد    ج  نتائ   هذا الفصله  يتناوله 

 ابقة.الس   راسات  الد    مع   واالختالف   ه  شابه الت   أوجه   إلى بيان   عليها، باإلضافة   عقيبه والت    تائج  الن   تفسيره  تم  
َها:ومناقشتَ َلَ األوَ َؤالَ السَ َجَ أوًل:َنتائَ 

 على ما يلي: له األو   ؤاله الس   ينص  
 ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   د  الموار   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  جةه ما در 

 ة؟الجنوبي   بالمحافظات  
 الي:الت   في الجدول   ن  ي  ب  مه  ، كما هو  ة  د  الواح   نة  للعي    Tاختبار   باستخدام   ؤال  على هذا الس   اإلجابةه  ت  وقد تم  

 
َ(:19جدولَرقمَ)

َالستبانةَرَ محاوَ 

َطَ المتوس َ َالمحورَم
َالحسابي

َالنحرافَ 
َالمعيارَي

َقيمة
T"" 

َقيمة
Sig.""َ

َالوزَن
َسبيالن َ 

 رتيبالتَ 
َدرجة
 الموافقة

 طةمتوس    1 65.213 0.000 31.980- 0.915 3.261 دريبللت   خطيطه الت   1

 ياساته والس    مه ظه الن   2
 طةمتوس    2 60.526 0.000 36.065- 0.880 3.026 ةدريبي  الت  

 طةمتوس    4 58.885 0.000 37.637- 0.867 2.944 يناإلداري    تدريبه  3
 طةمتوس    5 58.471 0.000 33.958- 0.967 2.924 بينر   د  المه  تدريبه  4
 طةمتوس    3 60.000 0.000 32.152- 0.996 3.000 امك  الحه  تدريبه  5

 طةمتوس َ   60.634 0.000 37.506- 0.845 3.032َلككَ الستبانةََ 
 

َ:أنَ َقَ ابَ السَ َالجدولَ َمنَ َنَ وقدَتبيَ 
   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجة 

 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  60.634)بلغ  نسبي    جاءت بوزن   ة  الجنوبي   بالمحافظات  
  بوزن   جاءت   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    بَ دريللتَ َخطيطَ التَ َبات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه 

 طة(.)متوس    (، وهي بدرجة  65.213)بلغ  نسبي   
  ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ةَ دريبيَ لتَ اَياساتَ والس َ َمَ ظَ النَ َبات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه 

 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  60.526)بلغ  نسبي    بوزن   جاءت  
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  بوزن   جاءت ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ينَ اإلداري َ َتدريبَ  بات  متطل   ر  توافه  درجةه 
 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  58.885)بلغ  نسبي   

  جاءت بوزن   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    نَ بيدر َ المَ َتدريبَ َبات  تطل  مه  ر  توافه  درجةه 
 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  58.471)بلغ   نسبي   

  بوزن   جاءت   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ام كَ لحَ اَتدريبَ  بات  متطل   ر  توافه  درجةه 
 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  60.000)  بلغ  نسبي   
 ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  على توافه  تائجه الن   هذه   وتدله 

، سواًء على في ذلك   قصور   ، ووجود  ة  المطلوب   رجة  بالد   ، وليس  طة  متوس    بدرجة   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني  
 ، أو تدريب  بين  ر   د  المه  ، أو تدريب  ين  اإلداري    ، أو تدريب  ة  دريبي  الت   ياسات  والس    م  ظه ، أو الن  دريب  للت   خطيط  مستوى الت  

 واالجتماعي    واالقتصادي    ياسي   الس    اًل في الواقع  ، متمث   هه الذي نعيشه  عب  الص   بالواقع   ذلك   الباحث   ره س   ف  ، ويه ام  ك  الحه 
، ةه ياضي  الر    حاداته ، ومنها االت   ةً كاف   المجتمع   ح  سلبًا على شرائ   سه ، والتي تنعك  ة  المستقر   غير   روف  ، والظ  واألمني   
 ضعف   وكذلك   ةة الغربي  ة والضف  غز   في قطاع   ة  ياضي  الر    حادات  االت    بين   ل  واصه الت   لى صعوبة  إ باإلضافة  
ها، فضاًل سلبًا على أدائ   ره يؤث    لها، والذي بدوره   ي   المال   عم  الد   ة  ، وقل  ة  ياضي  الر    حادات  لدى االت    رة  المتوف    ات  اإلمكاني  
 فيها. ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  عن توافه 

 ة  ة لديها استراتيجي  في غز   ة  الحكومي   غير   مات  ظ  ن  المه  ( من  %80) ( أن  2010)الطهراوي،  دراسةه  وقد أظهرت  
 ة  البشري   الموارد   ة  لتنمي   ات  االستراتيجي   وا عداد   على صياغة   القائمين   ( من  %75) ، وأن  ة  البشري   الموارد   لتنمية  

 تلك   عند   عف  الض   من   ب  جوان   ة  د  ع   أيضًا إلى وجود   ، وخلصت  المهنة   لتلك   ومالئم   مناسبه  لديهم مستوًى مهني  
 ة  تنظيمي   ثقافة   ق  ل  خ   بضرورة   ت  ، وأوص  ة  البشري   الموارد   إلدارة   صة  ص   خ  ت  مه  إدارات   وجود   ها عدمه أهم   من مات، المنظ  
 إلدارة   صة  ص   خ  مت   وحدات   إنشاء   ، وبضرورة  ة  تنافسي   ميزة   ا في خلق  ه  ودور   ة  البشري   الموارد   إدارة   ة  أهمي   حول  

 ة  قوي   ة  إيجابي   ة  طردي   عالقة   ( وجود  2014)كحيل،  دراسةه  نت  بي   ، وقد  ة  نظيمي  الت   الهياكل   ضمن   ة  البشري   الموارد  
 وتحقيق   حفيز  األداء، الت   ، تقييم  االستقطاب  في  لة  المتمث    ،ة  البشري   الموارد   إدارة   ات  استراتيجي   أبعاد   تطبيق   ن  بي

هي  حفيز  والت   داء   األوتقييم   االستقطاب   ن  حيثه أ ،ةغز   في قطاع   ة  الفلسطيني   في الجامعات   العاملين   أداء   كفاءة  
 ها عدمه أهم   عف  الض   من   جوانب   أيضًا إلى وجود   صت  وخل، يضاً أ دريبالت    كذاة  البشري   الموارد   وظائف   هم    أ من  

 في الجامعات   ة  بشري   موارد   إدارات   استحداث   بضرورة   راسةه الد    ، وأوصت  صة  ص   خ  مت   ة  بشري   موارد   إدارات   وجود  
 ف  في المصار   ة  البشري   الموارد   ات  استراتيجي   مستوى ممارسات   ( أن  2013)زعتري،  وترى دراسةه  ،ة  الفلسطيني  
 ة  األردني   ة  جاري  الت    المصارف   جميع   ( أن  2013)فوطة والقطب،  ةه مرتفعًا، وترى دراس   كان   ة  الفلسطيني   ة  اإلسالمي  

 مرتفعة. ، وبدرجة  ة  البشري   الموارد   إدارة   ممارسات   قه ب   ط  ته 
ََ
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َ(20قمَ)جدولََر
َلاألوَ َالمحورَ َفقراتَ 

َطَ المتوس َ َالفقرةَم
َالحسابي

َالنحرافَ 
َالمعيارَي

َقيمة
T"" 

َقيمة
Sig.""َ

َالوزَن
َسبيالن َ 

َدرجةَ  رتيبالتَ 
 الموافقة

َفيَ 1 َالبشري   ر  َالكاد  َخط ة َتدريب  أهداف 
ة َمَ َالت  حادَ   متوسطة 3 67.368 0.000 24.184- 1.162 3.368َسبقًا.واضحة َوم عد 

2َ
َ َالكادر  َالموضوعة َلتدريب  األهداف 

َ َتتناسب  َفيَالت  حاد  البشري  
َالم تاحة. َواإلمكاني ات 

 متوسطة 14 58.947 0.000 29.315- 1.112 2.947

3َ
َ َالكادر  َالموضوعة َلتدريب  األهداف 
َ َفيَالت  حادَقابلة َللت طبيق  البشري  

َوالقياس.
 متوسطة 5 66.140 0.000 26.578- 1.082 3.307

4َ
َ َالم قترحات  َبإعداد  يهتم َالت  حاد 

َم َبَرراسي ة َوالب حثي ة َالتيَتخدالد َ  امج 
َوالتيَتساهم َ َبالت دريب  َبالكادر  الرتقاء 

َ َالت  حاد.فيَالبشري  

 متوسطة 11 63.509 0.000 24.996- 1.207 3.175

فة َيتم َوضع َخط ة َتدريبي ة َواضحة َوهاد 5
َفيَالت  حاد. َبالكادرَالبشري   َلالرتقاء 

 متوسطة 8 65.614 0.000 24.631- 1.179 3.281

6 
ََتعيَقيادة َالت  حادَ  َوق درات  أهداف 

َ َإليه َاألدوار  َت سن د  َحيث  َالبشري   الكادر 
َمعَق درات ه. َالتيَتتناسب 

 متوسطة 4 66.842 0.000 23.160- 1.225 3.342

7َ
ََيتم َتحقيقَ  َالموضوعة َلتدريب  األهداف 

َاإلدارة َالع لياَفيَ َمنَق ب ل  َالبشري   الكادر 
َالت  حاد.

 متوسطة 12 62.456 0.000 25.173- 1.220 3.123

8 
َالت  حاد َعلىَتقييم َبرامجه َ يعت م د 

َمنَ ة َبكادره َالبشري   الت دريبي ة َالخاص 
َالت غذيةَالر اجعة. َخالل 

 متوسطة 12 62.456 0.000 25.025- 1.228 3.123

9َ

َ َىَلإيسعىَالت  حاد  ورات  َالد  عقد 
اخلي ة َالتيَ الت دريبي ة َالخارجي ة َوالد 
َ َعلىَأحدث  َإلىَالت دريب  تهدف 
َ َالحديثة َفيَالت دريب  الت  جاهات 

ياضي. َالر  

 متوسطة 9 65.439 0.000 21.863- 1.332 3.272

10 
َالت  حادَ  َيعتمد  َعلىَاستراتيجي ة َتدريب 

ََو َتكون  َالبشري   فيََاضحةًَللكادر 
َعمله.

3.298 
 متوسطة 7 65.965 0.000 24.406- 1.182 

11ََ َاستراتيجي ة َالت دريب  َالت  حاد  ي طب  ق 
َالبشري. َللكادر 

 متوسطة 10 64.386 0.000 27.313- 1.087 3.219

12 
َاستراتيجي ةَت َلكل  َات  حاد  َيوجد  دريب 

ة َبهَ ياضة َالخاص  َالر   َنوع  ة َحسب  خاص 
َمستوىَالكادرَالبشري. َوحسب 

 كبيرة 1 70.175 0.000 24.752- 1.075 3.509

13 َ َفيَوضع  َإدارة َالت  حاد  ي شار ك َمجلس 
َوتنفيذها.طَ خَ  َالبشري   َالكادر  َتدريب   متوسطة 5 66.140 0.000 23.564- 1.220 3.307َط 

14َ
ذَ  نوي ة ََي نف   الت  حاد َخط ط ه َالت دريبي ة َالس 

َ َبالكادر  هري ة ََلالرتقاء  والموسمي ة َوالش 
َالبشري.

 متوسطة 2 67.544 0.000 24.740- 1.132 3.377

 متوسطة  65.213 0.000 31.980- 0.915 3.261َالمحورَككل
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َ:أنَ َابقَ السَ َالجدولَ َمنَ َنَ وقدَتبيَ 

   بوزن   جاءت   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    دريبَ للتَ َخطيطَ التَ  بات  طل  مت ر  توافه  درجة 
 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  65.213)بلغ   نسبي   

 ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    دريب  للت   خطيط  الت   بات  متطل   ر  على توافه  وهذا يدل  
 حاداته االت    به   الذي تمر   ر   ق  المست   غير   الوضع  إلى  ذلك   ، ويعزو الباحثه الكافية   رجة  بالد   ، وليس  طة  متوس    بدرجة  
 ة.الغربي   ة  والضف   ة  غز   في قطاع   ة  ياضي  الر    حادات  االت    بين   الكامل   ل  واصه الت   ، وعدم  ةه ياضي  الر   
 باب  الش   مراكز   داخل   االستراتيجي    خطيط  الت   في تطبيق   قصور   ( وجود  2008)سيد ومحمد،  دراسةه  ت  بي نقد و 

 .زالمراك   تلك   داخل   اإلداري    األداء   ة  جود   ي إلى عدم  يؤد    والذي بدوره  
   ة  حسب  نوع  الر  ياضة  ت (، وهي )يوجده لكل   ات  حاد  استراتيجي ةه 12رقم ) فقرة  هو  لل أعلى ترتيب دريب  خاص 

ة  به وحسب  مستوى الكادر البشري(، وقد جاءت    )كبيرة(. بدرجة   (، وهي  70.175)بلغ   نسبي    بوزن   الخاص 
 ةالجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    ، لجميع  ة  خاص   تدريب   ة  استراتيجي   ر  على توف   وهذا يدل  

 إلى  ذلك لديه، ويعزو الباحثه  البشري    مستوى الكادر   ، وحسب  حاد  ات    بكل    ة  الخاص   ياضة  الر    حسب   وذلك  
 فيه. ين  واإلداري    ام  ك  والحه  بين  ر   د  المه  ، وطبيعة  حاد  ات    كل    ومهام    عمل   طبيعة   اختالف  

 ة  لديها استراتيجي   ة  في غز   ة  الحكومي   غير   مات  ظ  ن  لمه ا ( من  %80) ( أن  2010)الطهراوي،  دراسةه  وقد أظهرت  
 ة  البشري   الموارد   لتنمية   ات  االستراتيجي   وا عداد   على صياغة   مين  القائ   ( من  %75) ، وأن  ة  البشري   الموارد   لتنمية  
 المهنة. لتلك   مالئمه الو  مناسبه ال مهني  المستوى اللديهم 

   (، وهي )األهدافه الموضوعةه لتدريب  الكادر  البشري   في االت  حاد  تتناسبه 2رقم ) ة  فقر هو لل أدنى ترتيب
 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  58.947)بلغ  نسبي    بوزن   واإلمكاني ات  المهتاحة(، وقد جاءت  

 بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  اضي  يالر    حادات  في االت    البشري    الكادر   لتدريب   الموضوعة   األهداف   على أن   وهذا يدل  
كبيرة،  المأمولة   األهداف   ألن   ، وذلك  المطلوبة   رجة  بالد   ليس   تاحة، ولكن  المه  ات  اإلمكاني   مع   تتناسبه  ة  الجنوبي  

 بينهما. أحيانًا فجوةً  نه و   ك  ، فته قليلة   المتاحة   واإلمكانات  
َدراسةَ  ََوترى َوآخرون، من  ، التي يتم  واألنشطة   م  ظه الن   مجموعاته  سة  المؤس  في  يوجده  هه أن   (2013)الشافعي
 ،ن  ي  ع  مه  ومستوىً  ،ن  ي  ع  مه  )عدد   ر  بتوافه  ة  ياضي  الر    األنشطة   من   ن  ي  ع  مه  مستوىً  تحقيقه  وأيضاً  ،األهداف   خاللها تحقيقه 

على مستوى  لبي   الس   أثير  ي إلى الت  ؤد   تس العناصر   في هذه   أو نقص   زيادة   الة(، وأي  م  الع   من   دة  حد  مه  ة  وتركيب  
 حادات  االت    أهداف   ة  قابلي   ( إلى عدم  2009)قشطة،  لت دراسةه ، وتوص  دراسةه  وأشارت  ، ياضي   الر    شاط  الن  
 ة  ياضي  الر    حادات  االت   في  الموضوعة   ة  الميزاني   كفاية   ة، وعدم  زمني   فترة   كل   عديل  للت   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر   

 ابطة  الر   ج  وبرام   ط  ط  خه  ، لدعم  وتسويق   تمويل   عن مصادر   ( بالبحث  2010)األعرج،  دراسةه  ة، وأوصت  الفلسطيني  
 .ة  العربي   للمرأة   ة  ياضي  الر   
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َ(21جدولَرقمَ)
َانيالثَ َالمحورَ َفقراتَ 

َالمتوسطََالفقرةَم
َالحسابي

َالنحرافَ
ََيالمعياَر

َقيمة
T"" 

َقيمة
Sig.""َ

َالوزنَ
َالنسبي

َدرجة الترتيب
 الموافقة

َفيهاَ 1 َالبشري   َالكادر  َلتطوير  َعمل  ي نظ  م َالت  حاد َور ش 
َالفتراتَالنتقالي ة. َخالل 

 متوسطة 4 64.912 0.000 23.624- 1.245 3.246

2 
َفيَالت  حادَإلىَتقديم َ َالبشري   تسعىَإدارة َالكادر 

مَ  د  َالخ  َالستمرار  َللم ستفيدينَ)الالعبين(ََمنَأجل  ات 
م. َوالت قد 

 متوسطة 3 65.088 0.000 26.003- 1.127 3.254

3 
َالفني ة َ َالكوادر  َوتطوير  يعمل َالت  حاد َعلىَتأهيل 

ولي. َالد  ر   متوسطة 4 64.912 0.000 24.940- 1.179 3.246َواإلداري ة َلم واكبة َالت طو 

4 
َبهدفَتحديدََيوجدَ  َبينَجميعَالت  حادات  تنسيق 

َبماَيخدمَتطويرَ َالبشري   الحتياجاتَالت دريبي ة َللكادر 
َعام. ياضة َبشكل  َالر 

 متوسطة 8 54.912 0.000 28.361- 1.225 2.746

5 
َ نهمَمنَتنفيذ  َبكفاءة َعالية َت مك   بون  يتمت ع َالمدر  

َالتيَت قاسترا َالت دريب   متوسطة 6 62.632 0.000 26.850- 1.141 3.132َهاَالت  حادات.رَ تيجي ات 

َونَ  6 َلوائح  َالت  حادات  َالعالقةَفيماَبينهاَظَ تمتلك  د  م َت حد  
 كبيرة 1 69.474 0.000 24.027- 1.123 3.474َوبينَكوادرهاَالبشري ة.

َبالك 7 َالكم َ يهتم َالت  حاد  َالبشري ة َمنَحيث   متوسطة 2 66.667 0.000 23.259- 1.224 3.333َوع.والنَ َفاءات 

8 
َانسجام َبينَمجالسَ  َوكوادرهاََإداراتَ َيوجد  الت  حادات 

َوالت كاملَبينها. َالندماج  ق  َالبشري ة َبماَي حق  
 متوسطة 7 61.404 0.000 26.845- 1.165 3.070

9 
َالحَو َكوادره َالبشري ة َمن  َيعمل َالت  حاد َعلىَتأمين  ادث 

َتأمين. َشركات  َمنَخالل   قليلة 10 43.158 0.000 29.868- 1.373 2.158َواألخطار 

1
0 

َمنَ َفيَالت  حادَبالر  ضاَالوظيفي   َالبشري  َالكادر  يشعر 
 متوسطة 9 52.105 0.000 30.343- 1.195 2.605َله.َةَ ف  رَ وَ تَ المَ َالمعنوي ةَ َوالبيئةَ َالمادي ةَ َالبيئةَ َخاللَ 

 متوسطة  60.526 0.000 36.065- 0.880 3.026َرَككلالمحَو

 

 :أن   ابق  الس   الجدول   من   ن  وقد تبي  
   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ةَ دريبيَ التَ َياساتَ والس َ َمَ ظَ النَ َبات  متطل   ر  توافه  درجة 

 طة(.)متوس    بدرجة   ي  (، وه60.526)بلغ   نسبي    بوزن   جاءت  
 بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  دريبي  الت   ياسات  والس    م  ظه الن   بات  متطل   ر  على توافه  وهذا يدل  
 به   مر  الذي ت المستقر    غير   إلى الواقع   ذلك   عه المطلوبة، وقد يرج   رجة  بالد   ، وليس  طة  متوس    بدرجة   ة  الجنوبي  
 المالي    ة(، والوضع  غز   قطاعه  – ةه الغربي   ةه الوطن )الضف   ي  ر  ط  ش   بين   باالنقسام   الً ، متمث   ةياضي  الر    حاداته االت   

 .الخ.. عب  الص   واالقتصادي   
ة، البشري   بالموارد   قة  المتعل    عات  يشر والت   األنظمة   تحديث   ( بضرورة  Bae&Lawler، 2000) دراسةه  وقد أوصت  
 عاب.الص    على مواجهة   قادرةً  حتى تكون  

   ده العالقة   اً مظه )تمتلكه االت  حاداته لوائح  ونه  (، وهي  6رقم ) فقرة  هو لل أعلى ترتيب كوادرها  فيما بينها وبين   تهحد  
 )كبيرة(. بدرجة   (، وهي  69.474)بلغ   نسبي    بوزن   البشري ة(، وقد جاءت  
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فيما  العالقة   ده ، تحد   اً مظه ونه  لوائح   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    الك  على امت وهذا يدل  
 إلى عمل   الوصول   أجل   ، من  م  ظه والن   وائح  الل   هذه   وجود   ضرورة  ى لإ ذلك   ، ويعوده ة  ا البشري  ه  ر  كواد   بينها، وبين  

 ز.متمي    وأداء   صحيح  
إليها، وال  الموكلة   ة  اإلداري   بالمهام    ال تلتزمه  ة  الفرعي   جان  الل    أن  إلى  (2009)إبراهيمَومكي،ََدراسةَ َارتَ وقدَأش
 )كحيل دراسةه  ، وأوصت  ات  وسلبي   ات  إيجابي   من   نظيم  الت   ةه عملي   عنهه  ما أسفرت   حه يوض    تنظيمي   دليل   يوجده 

 ( بضرورة  Bae&Lawler، 2000) دراسةه  ، وأوصت  ة  م  خد  ست  المه  حفيز  الت   وسياسات   أنظمة   ( بتطوير  2014
 عاب.الص    على مواجهة   قادرةً  ة، حتى تكون  البشري   بالموارد   قة  المتعل    عات  يشر والت   األنظمة   تحديث  

   من  الحوادث  واألخطار  من )يعمله االت  حاده على تأمين  كوادره  البشري ة   (، وهي  9رقم ) فقرة  هو لل أدنى ترتيب
 )قليلة(. بدرجة   (، وهي  43.158)بلغ   نسبي    خالل  شركات  تأمين(، وقد جاءت بوزن  

 من   ة  رها البشري  كواد   على تأمين   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    عمل   على عدم   وهذا يدل  
 .أمين  الت   شركات   ل  خال واألخطار، من   ث  الحواد  

 للعاملين. صحي    تأمين   نظام   ( بتصميم  2010)الطهراوي،  دراسةه  وقد أوصت  
 
 
 
 
 
 

ََ
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َ(22جدولَرقمَ)
َالثالثَ َالمحورَ َفقراتَ 

َطَ المتوس َ َالفقرةَم
َالحسابي

َالنحرافَ 
َالمعيارَي

َقيمة
T"" 

َقيمة
Sig.""َ

َالوزنَ 
َسبيالن َ 

َرالتَ 
 تيب

َدرجةَ 
الموافق
 ة

ََيتمَ  1 ورات  َالد  َلتقييم َفاعلي ة َأداء  وضعَالن ظ م َوالمعايير 
 3 63.509 0.000 27.047- 1.115 3.175َين.الت دريبي ة َلإلداري َ 

متوسط
 ة

2َ
َ َتهدف  َخط ط َتدريب  َلدىَالت  حاد  تنمية َىَلإتوجد 

َاإلداري. َالبشري    5 62.807 0.000 24.623- 1.240 3.140َالكادر 
متوسط
 ة

3 
َيحَر َاإلداري   َالبشري   َالكادر  َالت  حادَعلىَتدريب  ص 

رة.َمنَخاللَ  َمتطو   َتدريب  متوسط 6 62.105 0.000 27.500- 1.124 3.105َبرامج 
 ة

4َ
َأوَ َعلمي   َمؤه  ل  َوفق  َفيَالت  حاد  َاإلداري   يتم َاختيار 

َتدريبي ة. دة َأوَدورات  َم تعد   متوسط 8 61.754 0.000 24.426- 1.273 3.088َخبرات 
 ة

َتأهيلي ًةَمحلي ًةَوعربي ًةَودولي ًةَ 5 ي نظ  م َالت  حاد َدورات 
َين.لإلداري َ 

متوسط 10 56.140 0.000 27.815- 1.226 2.807
 ة

6 َ َذيَالكفاءات  َالبشري   َالكادر  يعمل َالت  حاد َعلىَجلب 
َالعالية َفيَاإلدارة.

متوسط 9 60.175 0.000 27.629- 1.156 3.009
 ة

َاإلداري ة.ىَلإيسعىَالت  حاد 7ََ َكوادره َالبشري ة  متوسط 7 61.930 0.000 27.279- 1.136 3.096َتحفيز 
 ة

8 
َ َلتحفيز  َوالمعنوي   عم َالمادي   َالد  َلتوفير  َالت  حاد  يجتهد 

ر ه َالبشري ة َاإلداري ة. متوسط 4 63.333 0.000 24.115- 1.254 3.167َكواد 
 ة

9َ
َبينَ َتواف ق  َفيَخلق  َالت  حاد  َعمل  تساهم َآلي ات 

َاإلدارة َولجنة َالمسابقات.  كبيرة 2 70.351 0.000 24.481- 1.083 3.518َمجلس 

َبينَ 10 َتواف ق  َفيَخلق  َالت  حاد  َعمل  تساهم َآلي ات 
َاإلدارة َوالل جنة َالفني ة. َمجلس 

 يرةكب 1 71.053 0.000 23.295- 1.122 3.553

1
1َ

َ ر ه َالبشري ة  َلكواد  َواأل جور  واتب  َالر  َالت  حاد  ي ؤم  ن 
َلهمَحياًةَكريمة. َاإلداري ة َبماَي وف  ر 

 قليلة 13 50.000 0.000 31.959- 1.169 2.500

1
2 

َ ب ل َالكفيلة َبحماي ة َكوادره َالبشري ة  َالس  َالت  حاد  ي وف  ر 
َالتيَ َاألضرار  َلها.اإلداري ة َمن   قليلة 12 50.526 0.000 31.934- 1.161 2.526َقدَيتعر ضون 

1
3 

َ َعند  َلكوادره َالبشري ة َاإلداري ة َرواتب  يكف ل َالت  حاد 
َالت قاع د.  قليلة 14 40.000 0.000 36.584- 1.167 2.000َبلوغهمَسن 

1
4َ

َخارجي ة َلتنميةَ ىَالإيسعىَالت  حاد َ َمعَكفاءات  َلت عاق د 
ر ه َالبشري ة َاإلداري ة.  قليلة 11 50.702 0.000 30.130- 1.228 2.535َكواد 

  58.885 0.000 37.637- 0.867 2.944َالمحورَككل
متوسط
 ة

َ:أنَ َقَ ابَ السَ َالجدولَ َمنَ َنَ وقدَتبيَ 
   بوزن   جاءت   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ينَ اإلداري َ َتدريبَ َبات  متطل   ر  توافه  درجة 

 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  58.885)بلغ   نسبي   
 بدرجة   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ين  اإلداري    تدريب   بات  متطل   ر  على توافه  وهذا يدل  

، ةياضي  الر    حاداته بها االت    التي تمر   ة  المادي   اإلمكانات   ة  إلى قل   ذلك   عوده ، ويالكافية   رجة  بالد   ، وليس  طة  متوس   
 .وحالة الحصار التي جعلت المحافظات الجنوبية في حالة عزلة وعدم تواصل مع محيطها االقليمي والدولي

َأوصتَ  ََدراسةَ َوقد  وأوصت   ،مات  المنظ    في دعم   عليم، تساهمه والت   دريب  للت   ص  ر  فه  بتوفير   (2010)الطهراوي،
 تجمعه  برامج   ، واستحداث  ياضي   الر    في المجال   ة  النسوي   القيادات   لتنمية   ط  ط  خه  ( بإعداد  2010)األعرج،  دراسةه 

 دريب  والت   ة  دي  واألن ة  البشري   الموارد   في إدارة   ة  النسوي   للقيادات   العملي    الجانب   تطوير   ظري   الن   دريس  الت   إلى جانب  
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 اإلداري(، وتطبيق   ب، الالعبدر   )المه  المستفيدين   احتياجات   ( بتلبية  2009)قشطة،  دراسةه  حكيم، وأوصت  والت  
 المستمر. حسين  والت   طوير  للت   متكامل   نظام  

   ق  بين مجلس  اإلدارة  والل جنة  مه آلي اته عمل  االت  حاد  في خلق  توافه اه  س  )ته  (، وهي  10رقم ) فقرة  هو لل أعلى ترتيب
 )كبيرة(. بدرجة   (، وهي  71.053)بلغ  نسبي    بوزن   الفني ة(، وقد جاءت  

 بين   ق  توافه  في خلق   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    عمل   ات  آلي   على مساهمة   وهذا يدل  
 جان  والل    اإلدارة   مجالس   بين   ي   ل  كامه الت   العمل   طبيعة  ى لإ ذلك   ، ويعزو الباحثه ة  ني  الف جان  والل    اإلدارة   مجالس  
 اآلخر. عمل   له م   ك  منهما يه  كل    عمل   ، وبأن  ة  الفني  

   سن   م  ه  له االت  حاده لكوادره  البشري ة  اإلداري ة  رواتب  عند  بلوغ  )يكف (، وهي  13رقم ) فقرة  هو لل أدنى ترتيب
 )قليلة(. بدرجة   (، وهي  40.000)بلغ  نسبي    بوزن   الت قاعهد(، وقد جاءت  

 ة  لكوادرها البشري   رواتب   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    تأمين   على عدم   وهذا يدل  
 الوطن   ي  ر  ط  ش   بين   واالنقسام   المستقر    غير   المالي    الواقع   بسبب   د، وذلك  قاعه الت   بلوغهم سن   ة، عند  اإلداري  
 .ةه ياضي  الر    حاداته االت    به   ر  الذي تمه  صار  والح  

 العاملين. قدرات   وتطوير   في تنمية   مه يساه   رواتب   م  ل  سه  ( باعتماد  2010)الطهراوي،  دراسةه  وقد أوصت  
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َ(23جدولَرقمَ)
َفقراتَالمحورَالرابع

َطَ المتوس َ َرةالفقَم
َالحسابي

َالنحرافَ 
َالمعيارَي

َقيمة
T""َ

َقيمة
Sig.""َ

َالوزنَ 
َسبيالن َ 

َدرجةَ  رتيبالتَ 
 الموافقة

َلتقييم َفاعلي ة َ 1 يتم َوضع َن ظ م َومعايير 
بين. َالت دريبي ة َللمدر   ورات  َالد  َأداء 

 طةمتوس    5 62.807 0.000 24.766- 1.233 3.140

َالت َ 2َ َتدريبي ًةَممي زًةَيمتل ك  َكفاءات  حاد 
رة.  طةمتوس    3 64.035 0.000 23.781- 1.256 3.202َومتطو  

3َ
َ َتهدف  َخ ط ط َتدريب  َلدىَالت  حاد  توجد 
َالت دريبي. َالبشري    طةمتوس    2 64.211 0.000 25.272- 1.179 3.211َإلىَتنمية َالكادر 

4َ
َيحَر َالكادر  َالت  حاد َعلىَتدريب  ص 
َبرامجَ لبشَرا َمنَخالل  َالت دريبي   َي  

رة. َمتطو   َتدريب 
 طةمتوس    8 61.579 0.000 25.406- 1.228 3.079

5 
َ بَفيَالت  حادَوفق  َالمدر   يتم َاختيار 
دة َأوَ َم تعد   َأوَخبرات  َعلمي   مؤه  ل 

َتدريبي ة. َدورات 
 طةمتوس    1 66.842 0.000 21.457- 1.323 3.342

َتأهيلي ًةَمحلي ًةَي نظ  م َا 6 َدورات  لت  حاد 
بين.  طةمتوس    6 62.281 0.000 23.190- 1.329 3.114َوعربي ًةَودولي ًةَللمدر  

7َ
َ يعمل َالت  حاد َعلىَجلبَالكادر 
َالعالي ة َفيَ َذيَالكفاءات  البشري  

َالت دريب.
 طةمتوس    7 62.105 0.000 23.306- 1.326 3.105

َكوادره َيسعىَالت  حادَ  8 َإلىَتحفيز 
 طةمتوس    3 64.035 0.000 23.649- 1.263 3.202َالبشري ة َالت دريبي ة.

9َ
َ عم َالمادي   َالد  َفيَتوفير  َالت  حاد  يجتهد 

َكوادره َالبشري ة َ َلتحفيز  والمعنوي  
َالت دريبي ة.

 طةمتوس    8 61.579 0.000 24.691- 1.263 3.079

10 
َت ساهم َآلي اتَ  َفيَخلق  َالت  حاد  َعمل 

َاإلدارة َولجنة َ َبينَمجلس  تواف ق 
َالت دريب.

 طةمتوس    10 60.351 0.000 27.105- 1.175 3.018

11َ
َلكوادر ه ََ َواألجور  َالت  حاد َالرواتب  يؤم  ن 
َلهمَحياًةَ البشري ة َالت دريبي ة َبماَي وف  ر 

َكريمة.
 قليلة 12 47.193 0.000 30.775- 1.263 2.360

12 
ب ل َالكفيليوف َ  َالس  َالت  حاد  َبحمايةَ َةَ ر 

ََكوادره َالبشري ة َالت دريبي ة َمنَ  األضرار 
َلها. ضون  َالتيَقدَيتعر 

 قليلة 13 46.842 0.000 31.688- 1.233 2.342

َلكوادره َالبشري ة َالت دريبي ة َيكف 13 ل َالت  حاد 
َالتَ  َبلوغهمَسن  َعند  َقاعد.رواتب 

 قليلة 14 40.175 0.000 34.643- 1.230 2.009

14َ
َ َمعَكفاءات  َإلىَالت عاقد  يسعىَالت  حاد 

خارجي ة َلتنمية َكوادرهَالبشري ة َ
َالت دريبي ة.

 متوسطة 11 54.561 0.000 27.636- 1.264 2.728

 متوسطة  58.471 0.000 33.958- 0.967 2.924َالمحورَككل

َ:أنَ َقَ ابَ السَ َالجدولَ َمنَ َنَ وقدَتبيَ 
   بوزن   جاءت   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    بينَ ر َ دَ المَ َتدريبَ  بات  متطل   ر  توافه  درجة 

 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  58.471)بلغ  نسبي   
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 بدرجة   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    في بين  در   المه  تدريب   بات  متطل   ر  على توافه  وهذا يدل  
 بين.در   المه  لتدريب   ة  مركزي   منظومة   وجود   إلى عدم   ذلك   عه يرج   ، وقد  ة  المطلوب   رجة  بالد   ، وليس  طة  متوس   

َأوصتَ  ََدراسةَ َوقد  ة  هلي   األغير   مات  ظ  ن  في المه  لعاملين  ل عليموالت   دريب  للت   ص  ر  فه  بتوفير   (2010)الطهراوي،
 لهما األثره  كان   طوير  والت   دريب  الت   ( إلى أن  2013)فوطة والقطب،  دراسةه  مات، وأشارت  المنظ   في دعم   تساهمه 
في  ة  النسوي   ادات  القي لتنمية   ط  ط  خه  ( بإعداد  2010)األعرج،  دراسةه  وأوصت   مكين  والت   مو   والن   م  عل  على الت   األكبره 
 ة  النسوي   للقيادات   العملي    الجانب   تطوير   ظري   الن   دريس  الت   إلى جانب   تجمعه  برامج   ياضي، واستحداث  الر    المجال  

 احتياجات   ( بتلبية  2009)قشطة،  دراسةه  حكيم، وأوصت  والت   دريب  والت   ة  واألندي   ة  البشري   الموارد   في إدارة  
 المستمر. حسين  والت   طوير  للت   متكامل   نظام   اإلداري(، وتطبيق   ب، الالعبر   د  )المه  دين  المستفي

   دة  أو  في االت  حاد   )يتم  اختياره المدر  ب   (، وهي  5رقم ) فقرة  هو لل أعلى ترتيب وفق  مؤه  ل  علمي   أو خبرات  مهتعد  
 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  66.842)بلغ  نسبي    دورات  تدريبي ة(، وقد جاءت بوزن  

 ل  على المؤه    بين  ر   د  المه  اختيار   عند   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    على اعتماد   وهذا يدل  
 وأوضحت   .اإلطالقعلى  التي حصلوا عليها، ولكن ليس   ة  دريبي  الت   ورات  الد   أو   دة  المتعد    أو الخبرات   العلمي   
 الفلسطيني ة   الر  ياضي ة   االت  حادات   في اإلدار  يين   تعيين   عند   الخبرة   على الت ركيزه  يتم   أن هه ( 2009 قشطة،) دراسةه 
 .العلمي ة   المؤه  الت   على االعتماد   دون  

 ،هرةاالم العمالة   الستقطاب   موازنات   في تخصيص   مات  المنظ   بقصور   ( وجود  2010)الطهراوي،  وترى دراسةه 
في  العاملة   الكوادر   في اختيار   األحسن   األسلوب   هو   ره ب  عت  يه  عيين  الت   ( أن  2001)الدباغ،  دراسةه  واستنتجت  

 .ة  ياضي  الر    حادات  االت   
   ة  رواتب  عند  بلوغهم سن  له االت  حاده لكوادره  البشري ة  الت دريبي  )يكف (، وهي  13فقرة رقم )هو  لل أدنى ترتيب

 )قليلة(. بدرجة   (، وهي  40.175)بلغ   نسبي    الت قاعد(، وقد جاءت بوزن  
 ة  ا البشري  ه  ر  لكواد   رواتب   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    تأمين   على عدم   وهذا يدل  

 ة.ياضي  حادات الر   عاني منها االت   ته التي  ة  المالي   اإلمكانات   ضعف   بسبب   د، وذلك  قاعه الت   بلوغهم سن   ، عند  ة  دريبي  الت  
 العاملين. قدرات   وتطوير   في تنمية   مه ساه  يه  رواتب   م  ل  سه  ( باعتماد  2010)الطهراوي،  دراسةه  وقد أوصت  

 
ََ
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َ(24جدولَرقمَ)
َالخامسَالمحورَ َفقراتَ 

َطالمتوس َ َالفقرةَم
َبيالحسا

َالنحرافَ 
َالمعيارَي

َقيمة
T"" 

َقيمة
Sig.""َ

َالوزَن
َالنسبي

َدرجةَ  رتيبالتَ 
 الموافقة

ام. 1 َالت دريبي ة َللح ك  ورات  َلتقييم َفاعلي ة َأداءَالد   طةمتوس    1 67.544 0.000 21.666- 1.293 3.377َيتم َوضع َن ظ م َومعايير 
َتهدفَ 2َ َلدىَالت  حادَخ ط ط َتدريب  ام.توجد  ك  َالح  َمن  َالبشري    طةمتوس    4 65.088 0.000 22.873- 1.282 3.254ََإلىَتنمية َالكادر 
رة.3َ َمتطو   َتدريب  ام َمنَخاللَبرامج  ك  َالح  َمن  َالبشري   َالكادر  َالت  حاد َعلىَتدريب   طةمتوس    6 64.737 0.000 23.208- 1.271 3.237َيحرص 
م َفي4ََ ك  َتدريبي ة.يتم َاختيارَالح  أوَدورات  دةَ  َمتعد   َأوَخبرات  َعلمي   َمؤه  ل  َوفق   طةمتوس    3 66.491 0.000 22.955- 1.244 3.325َالت  حاد 
ام. 5 َتأهيلي ًةَمحلي ًةَوعربي ًةَودولي ًةَللحك  َدورات   طةمتوس    9 58.596 0.000 24.431- 1.342 2.930َي نظ  م َالت  حاد 
َذيَالكفاءاتَالعالية َفيَالت حكيم.يعمل َالت  ح 6 َالبشري   َالكادر   طةمتوس    8 63.158 0.000 23.706- 1.280 3.158َاد َعلىَجلب 
ام.7َ َالح ك  َكوادره َالبشري ة َمن  َإلىَتحفيز   طةمتوس    7 63.509 0.000 23.862- 1.264 3.175َيسعىَالت  حاد 
عمَ 8 َالد  َفيَتوفير  َالت  حاد  ام.يجتهد  َالح ك  َكوادره َالبشري ة َمن  َلتحفيز  َوالمعنوي    طةمتوس    5 64.912 0.000 22.613- 1.301 3.246َالمادي  
َاإلدارة َولجنة َالت حكيم.9َ َمجلس  َبين  َتواف ق  ل ق  َفيَخ  َالت  حاد  َعمل   طةمتوس    2 66.667 0.000 23.259- 1.224 3.333َت ساه م َآلي ات 

10 َ َلهمَحياًةَكريمة.ي ؤم  ن  ام َبماَي وف  ر  ك  َالح  َلكوادره ََالبشري ة َمن  َواألجور  واتب   طةمتوس    11 52.105 0.000 27.435- 1.321 2.605َالت  حاد َالر 

َالتيَقد11ََ َاألضرار  ام َمن  َالح ك  ب ل َالكفيلة َبحماية َكوادره َالبشري ة َمن  َالس  َالت  حاد  ي وف  ر 
ضو َنَلها.يتعر 

 قليلة 12 50.702 0.000 30.130- 1.228 2.535

َالت قاعد.يكف 12 َعندَبلوغهمَسن  ام َرواتب  ك  َالح  َلكوادره َالبشري ة َمن   قليلة 13 41.754 0.000 34.767- 1.201 2.088َل َالت  حاد 
َإلىَالت عاقدَ  13 َخارجي ة َلتنمية َكوادره َالبَيسعىَالت  حاد  ام.معَكفاءات  ك  َالح   طةمتوس    10 54.737 0.000 25.798- 1.351 2.737َشري ة َمن 

 طةمتوس     60.000 0.000 32.152- 0.996 3.000َالمحورَككل
 

 :أن   ق  اب  الس   الجدول   من   ن  وقد تبي  
   بوزن   جاءت   ة  الجنوبي   محافظات  بال ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ام كَ الحَ َتدريبَ  بات  متطل   ر  توافه  درجة 

 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  60.000)بلغ   نسبي   
 بدرجة   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ام  ك  الحه  تدريب   بات  متطل   ر  على توافه  وهذا يدله 

 ام.ك  الحه  لتدريب   ة  مركزي   منظومة   وجود   لى عدم  إ ذلك   ، ويعوده الكافية   رجة  بالد   ، وليس  طة  متوس   
 ة  الحكومي   غير   مات  ظ  ن  في المه  للعاملين   عليم  والت   دريب  للت   ص  ر  فه  ( بتوفير  2010)الطهراوي،  دراسةه  أوصت   وقد  

 لهما األثره  كان   طوير  ت  وال دريب  الت   ( إلى أن  2013)فوطة والقطب،  دراسةه  ، وأشارت  مات  ظ  ن  المه  في دعم   تساهمه 
في  ة  النسوي   القيادات   لتنمية   ط  ط  خه  ( بإعداد  2010)األعرج،  دراسةه  وأوصت   مكين  والت   مو   والن   م  عل  على الت   األكبره 
 ة  النسوي   ت  للقيادا العملي    الجانب   تطوير   ظري   الن   دريس  الت   إلى جانب   تجمعه  برامج   ، واستحداث  ياضي   الر    المجال  

 احتياجات   ة  ( بتلبي  2009)قشطة،  دراسةه  ، وأوصت  حكيم  والت   دريب  والت   واألندية   ة  البشري   الموارد   في إدارة  
 المستمر. حسين  والت   طوير  للت   متكامل   نظام   اإلداري(، وتطبيق   ب، الالعبدر   )المه  المستفيدين  

   ام(الد   )يتم  وضعه نهظهم  ومعايير  لتقييم  فاعلي ة  أداء   (، وهي  1فقرة رقم )هو لل أعلى ترتيب ك   ورات  الت دريبي ة  للحه
 طة(.)متوس    بدرجة   (، وهي  67.544)بلغ   نسبي    بوزن   وقد جاءت  
 أداء   ة  فاعلي   قييم  ، لتومعايير   اً مظه نه  ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    على وضع   وهذا يدل  

 ة  و  القه  اط  ق  ن   ، ومعرفة  ة  دريبي  الت   ورات  الد   تقييم   ة  ألهمي   ، وذلك  كما يجبه  ليس   ام، ولكن  ك  للحه  ة  دريبي  الت   ورات  الد  
 الحقًا. وعي   الن   عمل  ، وال، والجودة  المستمر    حسين  ي إلى الت  سيؤد    ذلك   ، ألن  ل  ل  الخ   ن  واط  م   فيها، وعالج   عف  والض  
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 عي  ( بالس  2014)كحيل،  دراسةه  ، وتوصي  األداء   تقييم   أنظمة   ( ضعف  2010)الطهراوي،  دراسةه  وقد أوضحت  
 ف  عر  إلى الت   بحاجة   اإلدارة   مجالس   ( أن  2009)إبراهيم ومكي،  ، وترى دراسةه األداء   تقييم   نتائج   من   لالستفادة  

ها قه تطب    المناسب   ر  د  بالق   معايير   وجود   ( إلى عدم  2009)قشطة،  دراسةه  الحديثة، وأشارت   قابة  الر   على أساليب  
 الالعبين. الختيار   ةه ي  الفلسطين ةه ياضي  الر    حاداته االت   
   ام  رواتب  عند  )يكف (، وهي  12رقم ) فقرة  هو لل أدنى ترتيب ك  بلوغهم سن   له االت  حاده لكوادره  البشري ة  من  الحه

 )قليلة(. بدرجة   (، وهي  41.754)بلغ   نسبي    بوزن   الت قاعد(، وقد جاءت  
 من   ة  لكوادرها البشري   رواتب   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    تأمين   على عدم   وهذا يدل  

 ة.ياضي  الر    حادات  االت    به   الذي تمر   عب  الص   ي   المال   الواقع   بب  بس د، وذلك  قاعه الت   بلوغهم سن   ام، عند  ك  الحه 
 العاملين. قدرات   وتطوير   في تنمية   يساهمه  رواتب   م  ل  سه  ( باعتماد  2010)الطهراوي،  دراسةه  وقد أوصت  

َ
َها:انيَومناقشتَ الثَ َؤالَ السَ َثانيًا:َنتائجَ 

 اني على ما يلي:الث   ؤاله الس   ينص  
 بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى ) عند   ة  إحصائي   داللة   ذاته  فروق   وجده تهل 
عزى ته  ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق  
 حاد(؟االت    ل، نوعه م  الع   ة، طبيعةه م  د  الخ    سنوات   العلمي، عدده  له ، المؤه   رم  : )العه رات  لمتغي   

 الية:الت   ات  الفرضي   صياغةه  تم   ؤال  على هذا الس   ولإلجابة  
 بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى ) عند   ة  إحصائي   داللة   ذاته  فروق   وجده تال  .1

 ةغز  _ةالجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق  
 .رمَ العَ ر  ي   غ  ت  عزى لمه ته 

في  ن  مبي   ، كما هو  One-Way ANOVAاختبار  باستخدام   ة  الفرضي   هذه   ة  صح   من   قه حق  الت   ولقد تم  
 ي:الالت   الجدول  

 
َ(25جدولَرقمَ)

َرمَ العَ َرَ ي َ غَ تَ لمَ َسبةَ بالن َ َروقاتَ الفَ 

َطَ المتوس َ َالعددَرمَ العَ  
 الحسابي

َالنحرافَ 
 المعيارَي

َقيمة
"F"َ

َقيمة
Sig.""َ

َمستوَى
 للةالدَ 

االستبانة 
 ككل

 0.891 2.863 24 اً عام 30من  أقل  
 0.851 3.095 52 اً عام 40-30من ةدال   غيره  0.512 0.673

 0.808 3.079 37 اً عام40من  أكثره 
 3.070( = 0.05مستوى داللة ) ( وعند  111، 2ة )حري   درجة   عند   ة  " الجدولي  F" * قيمةه 
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َ:َأنَ َقَ ابَ السَ َالجدولَ َمنَ َنَ وقدَتبيَ 
   قيمة "F  قيمة   من   أقل   " المحسوبة "F  عند   ة  إحصائي   اللة  د ذات   فروق   وجود   على عدم   ، وهذا يدل  ة  " الجدولي 

في  ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى )
 ر.مَ العَ ر  ي   غ  ت  عزى لمه ته  ةغز   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   

 ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   تقديرات   ط  في متوس    ر  م  العه  ر  ي   غ  ت  مه  تأثير   على عدم   وهذا يدل  
 ره فس   هم، ويه حادات  في ات    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   ة  الجنوبي   بالمحافظات  

 ةه ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   ها جميعه التي يعيشه  ة  واالقتصادي   ة  واالجتماعي   ة  ياسي  الس    روف  الظ   فاق  بات    ذلك   الباحثه 
 ة.الفلسطيني  

 بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى ) عند   ة  إحصائي   داللة   ذاته  فروق   وجده تال  .2
 غزة_ ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق  

 .العلميَلَ المؤه َ ر  ي   غ  ت  ى لمه عز  ته 
 في الجدول   ن  ي  ب  مه  ، كما هو  One-Way ANOVAاختبار   باستخدام   ة  الفرضي   هذه   ة  صح   من   قه حق  الت   م  ولقد ت  

 الي:الت  
 

َ(26جدولَرقمَ)

َالعلميَلَ المؤه َ َرَ ي َ غَ تَ لمَ َسبةَ بالن َ َالفروقاتَ 
ََلَ المؤه َ  

َالعلمي
َطَ المتوس َ َالعدد

 الحسابي
َالنحرافَ 
 المعيارَي

َقيمة
"F"َ

َقيمة
Sig.""َ

َمستوىَ
 للةالدَ 

 االستبانة ككل
 0.908 2.916 38 دبلوم فأقل

 0.778 3.156 57 بكالوريوس ةدال   غيره  0.292 1.245
 0.897 2.890 19 ت عليادراسا

 
 3.070( = 0.05مستوى داللة ) ( وعند  111، 2ة )حري   درجة   عند   ة  " الجدولي  F* قيمة "
 : أن   ق  اب  الس   الجدول   من   ن  وقد تبي  

   قيمة "F  قيمة   من   أقل   " المحسوبة "F  عند   ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجود   على عدم   ، وهذا يدل  ة  " الجدولي 
في  ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى )

 العلمي.َلَ المؤه َ ر  ي   غ  ت  عزى لمه ته  غزة ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   
 ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   تقديرات   ط  في متوس    العلمي    ل  المؤه    ر  ي   غ  ت  مه  تأثير   على عدم   وهذا يدل  

 .مه  حادات  في ات   ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   ة  الجنوبي   بالمحافظات  
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في  االستراتيجي    خطيط  الت   قات  في معو    ة  حصائي  إ داللة   ذاته  فروق   توجده ال  هه ( أن  2010)محمد،  دراسةه  وأظهرت  
( 2010 )عبد الحق وسلمان دراسةه  العلمي، وأشارت   ل  المؤه    ر  ي   غ  ت  تبعًا لمه  ة  واليمني   ة  األردني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   

 ة  ياضي  الر    ق  ر  الف   مشاركة   في تفعيل   ة  ياضي  الر    حادات  ت   اال في دور   ة  حصائي  إ داللة   ذات   فروق   وجود   إلى عدم  
 داللة   ذات   فروق   وجود   ( عدم  2010)األعرج،  رى دراسةه ، وت  العلمي    ل  عزى للمؤه   ته  ة  ياضي  الر    بالبطوالت  

 ة  العربي   ول  في الد   ياضي   الر    في المجال   ةً قيادي   يها مراكز  في تول    ة  العربي   المرأة   واجهه التي ته  قات  في المعو    ة  حصائي  إ
 العلمي. ل  عزى للمؤه   ته  ة  اآلسيوي  

 بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى ) عند   ة  إحصائي   داللة   ذاته  فروق   وجده تال  .3
 غزة_ ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق  

 .ةمَ دَ الخَ َسنواتَ َعددَ ر  ي   غ  ت  عزى لمه ته 
 في الجدول   ن  ي  ب  مه  ، كما هو  One-Way ANOVAاختبار   باستخدام   ة  الفرضي   هذه   ة  صح   من   قه حق  الت   ولقد تم  

 الي:الت  
 

َ(27جدولَرقمَ)

َةمَ دَ الخَ َسنواتَ َعددَ َرَ ي َ غَ تَ لمَ َسبةَ بالن َ َالفروقاتَ 
َطَ المتوس َ َالعددَةَ دمَ الخ َ َسنواتَ َعددَ  

 الحسابي
َالنحرافَ 
 المعيارَي

َقيمة
"F"َ

َقيمة
Sig.""َ

َمستوَى
 للةالدَ 

 االستبانةه 
 ككل

 0.8 2.84 25 سنوات 5من  أقل  
0.968 0.383 

غير 
 ةدال  

 0.86 3.03 33 سنوات 10-5من 
 0.86 3.12 56 سنوات 10من  أكثره 

 
 3.070( = 0.05مستوى داللة ) ( وعند  111، 2) ة  حري   درجة   عند   ة  " الجدولي  F* قيمة "
 : أن   ق  اب  الس   الجدول   من   ن  وقد تبي  

 " قيمةF  قيمة   من   أقل   " المحسوبة "F  عند   ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجود   على عدم   ، وهذا يدل  ة  " الجدولي 
في  ة  البشري   د  الموار   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى )

 مة.دَ الخَ َسنواتَ َعددَ ر  ي   غ  ت  عزى لمه ته  غزة ةالجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   
 ة  ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   تقديرات   ط  هم في متوس   ت  م  د  خ   سنوات   عدد   ر  ي   غ  ت  مه  أثير  ت على عدم   وهذا يدل  
هم، حادات  في ات    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني  
 أعضاء   بجميع   المحيطة   ة  واألمني   ة  واالقتصادي   ة  واالجتماعي   ة  ياسي  الس    روف  الظ   اختالف   إلى عدم   ذلك   عه وقد يرج  

 .ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   
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في  االستراتيجي    خطيط  الت   قات  في معو    ة  حصائي  إ داللة   ذاته  فروق   ال توجده  هه أن   (2010)محمد،ََأظهرتَدراسةَ 
)عبد الحق وسلمان،  دراسةه  ة، وأشارت  م  د  الخ    سنوات   عدد   ر  ي   غ  ت  تبعًا لمه  ة  واليمني   ة  األردني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   

 ق  ر  الف   مشاركة   في تفعيل   ة  ياضي  الر    حادات  االت    في دور   ة  حصائي  إ داللة   ذات   فروق   وجود   ( إلى عدم  2010
 ذات   فروق   وجود   ( عدم  2010)األعرج،  ، وترى دراسةه ة  م  د  الخ    سنوات   عزى لعدد  ته  ة  ياضي  الر    بالبطوالت   ة  ياضي  الر   

 ول  في الد   ياضي   الر    في المجال   ةً قيادي   يها مراكز  في تول    ة  العربي   المرأة   هه التي تواج   قات  في المعو    ة  حصائي  إ داللة  
 ة.م  د  الخ   سنوات   عزى لعدد  ته  ة  اآلسيوي   ة  العربي  

 بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى ) عند   ة  إحصائي   داللة   ذاته  فروق   وجده تال  .4
 غزة _ ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق  

 .العملَطبيعةَ  ر  ي   غ  ت  مه عزى لته 
 في الجدول   ن  ي  ب  مه  ، كما هوه One-Way ANOVAاختبار   باستخدام   ة  الفرضي   هذه   ة  صح   من   قه حق  الت   تم   ولقد  
 الي:الت  
 

َ(28جدولَرقمَ)

َالعملَطبيعةَ َرَ ي َ غَ تَ لمَ َسبةَ بالن َ َروقاتَ الفَ 
َطَ المتوس َ َالعددَالعملَطبيعةَ  

 الحسابي
َفَ النحرا

 المعيارَي
َقيمة

"F"َ
َقيمة
Sig.""َ

َمستوَى
 للةالدَ 

 ككل االستبانةه 
 0.614 3.361 19 حادت   ا إداري  

 0.959 2.979 54 حادت   ا به ر   د  مه  ةغير دال   0.168 1.812
 0.676 2.953 37 حادت   ا مه ك  ح  

 
 3.070( = 0.05ى داللة )مستو  ( وعند  111، 2) ة  حري   درجة   عند   ة  " الجدولي  F" * قيمةه 
 : أن   ابق  الس   الجدول   من   ن  وقد تبي  

   قيمة "F  من قيمة   أقل   " المحسوبة "F  عند   ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجود   على عدم   ل  ، وهذا يده ة  " الجدولي 
في  ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  راتيجي  است تطبيق   بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى )

 العمل.َطبيعةَ َر  ي   غ  ت  عزى لمه ته  ةغز  _ ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   
 ة  فلسطيني  ال ة  ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   تقديرات   ط  في متوس    العمل   طبيعة   ر  ي   غ  ت  مه  تأثير   على عدم   وهذا يدل  

 حاداتهم، وأن  في ات    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   ة  الجنوبي   بالمحافظات  
 .ام  ك  والحه  بين  ر   د  والمه  ين  اإلداري    بين   متقاربة   ظر  الن   وجهات  
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ََوترىَدراسةَ   ة  العربي   المرأة   التي تواجهه  قات  في المعو    ة  حصائي  إ ة  دالل ذات   فروق   وجود   عدم   (2010)األعرج،
 العمل. عزى لطبيعة  ته  ة  اآلسيوي   ة  العربي   ول  في الد   ياضي   الر    في المجال   ةً قيادي   يها مراكز  في تول   

 
 بات  متطل   ر  توافه  ة  لدرج قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى ) عند   ة  إحصائي   داللة   ذاته  فروق   وجده تال  .5

 غزة_ ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق  
 .حادالت َ َنوعَ  ر  ي   غ  ت  عزى لمه ته 

في  ن  ي  ب  مه  ، كما هو  One-Way ANOVAاختبار   باستخدام   ة  الفرضي   هذه   ة  صح   من   قه حق  الت   ولقد تم  
 الي:الت   الجدول  

 
َ(29جدولَرقمَ)

َحادالت َ َنوعَ َرَ ي َ غَ تَ لمَ َسبةَ بالن َ َالفروقاتَ 
َطَ المتوس َ َالعددَحادالت َ َنوعَ  

 الحسابي
َالنحرافَ 
 المعيارَي

َقيمة
"F"َ

َقيمة
Sig.""َ

َمستوَى
 للةالدَ 

 االستبانة ككل

 0.566 3.323 34 كرة قدم حاده ات   

 ةدال   0.000 13.178
 0.908 2.354 33 كرة طائرة حاده ات   
 0.746 3.311 19 ألعاب قوى  حاده ات   
 0.677 3.287 28 كرة طاولة حاده ات   

 
 2.680( = 0.05مستوى داللة ) ( وعند  110، 3ة )درجة حري   عند   ة  " الجدولي  F" * قيمةه 
  :أن   ق  اب  الس   الجدول   من   ن  وقد تبي  

   قيمة "F  من قيمة   أكبر " المحسوبة "F  عند   ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجود   على عدم   ل  ، وهذا يده ة  " الجدولي 
في  ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط  ( في متوس   α≤0.05مستوى )

 نوعَالتحاد.َر  ي   غ  ت  عزى لمه ته  ةغز  _ ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   
 ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    أعضاء   تقديرات   ط  في متوس    حاد  االت    نوع   ر  ي   غ  ت  مه  على تأثير   وهذا يدل  

أكثرهم  حاداتهم، وأن  في ات    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   ة  الجنوبي   بالمحافظات  
 ،ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    ح  وأنج   ط  ش  ن  أ   من   القدم   كرة   حاده ات    ره ب  عت  يه  حيثه  ،القدم كرة   حاد  ات    تقديرًا هم أعضاءه 

 ومصروفة   مرصودة   ة  نوي  الس   موازنتهه كما أن   ،جداً  ملحوظ   بشكل   يه  ف الوطن   ي  ر  ط  ش   بين   وحدة   وجود   بسبب   وذلك  
 .(FIFAدم )الق   لكرة   ولي   الد   حاد  االت    من   م  ظ  ن  مه  بشكل  



103 
 

ما أ اولةالط   كرة   حاد  ات    أعضاءه  وى، ثم  القه  ألعاب   حاد  ات    أعضاءه  كرة القدم من حيثه الت قدير حاد  ات    أعضاء  يلي  ثم   
 عمل   طبيعة   اختالف  ب ذلك   الباحثه  ره فس   ائرة، ويه الط   كرة   حاد  ات    أعضاءه هم  واضحة   وبصورة   م تقديراً هه أكثره 
 لها. ة  ع  اب  الت   ة  البشري   الكوادر   ، واختالف  ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   

في  االستراتيجي    خطيط  الت   قات  في معو    ة  حصائي  إ داللة   ذاته  فروق   ال توجده  هه ( أن  2010)محمد،  دراسةه  أظهرت  
( إلى 2010 )عبد الحق وسلمان دراسةه  ، وأشارت  حاد  االت    نوع   ر  ي   غ  ت  تبعًا لمه  ة  واليمني   ة  األردني   ة  ياضي  الر    حادات  االت   
 ة  ياضي  الر    ق  ر  الف   مشاركة   في تفعيل   ة  اضي  يالر    حادات  االت    ر  و  في د   ة  حصائي  إ داللة   ذات   فروق   وجود   عدم  

 ة  حصائي  إ داللة   ذات   فروق   وجود   ( عدم  2010)األعرج،  ، وترى دراسةه حاد  االت    عزى لنوع  ته  ة  ياضي  الر    بالبطوالت  
 ة  اآلسيوي   ة  العربي   ل  و  في الد   ياضي   الر    في المجال   ةً قيادي   يها مراكز  في تول    ة  العربي   المرأة   هه التي تواج   قات  في المعو   

 حاد.االت    عزى لنوع  ته 
 

ََ



104 
 

َوصياتلتَ واَجَ تائَ النَ َ:ادسالسَ َالفصلَ 
 

َمة:دَ قَ المَ 
َراسة.الد َ ًَل:َنتائجَ أوَ 

َراسة.الد َ َثانيًا:َتوصياتَ 
 ة.حَ رَ قتَ المَ َراساتَ ثالثًا:َالد َ 
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َوصياتوالتَ َتائجَ ادس:َالنَ السَ َالفصلَ 
َ

َمة:دَ قَ مَ 
ا بناًء على ه  اقتراحه  التي سيتم   وصيات  الت   ، وكذلك  إليها هذا البحثه  ل  التي توص   تائج  الن   صًا ألهم   خ  ل  هنا مه  ونعرضه 

ات  مهتطل بات  تطبيق  استراتيجي ة  تدريب  الموارد  البشري ة  في االت  حاد إليها فيما يخص   له وص  الت   التي تم   تائج  الن  
 ، وسيتم  ة  و  القه  قاط  ن   في تعزيز   مه وستساه   عف  ض  ال قاط  ن   جه عال  الر  ياضي ة  الفلسطيني ة  بالمحافظات  الجنوبي ة، والتي سته 

 الي.الت   حو  ا على الن  ه  توضيحه 
 

َ:راسةَ الد َ َجَ ًل:َنتائَ أوَ 

 :الستبانةَ َمحاورَ َجَ نتائَ  .1
  ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   ق  تطبي بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه 

 طة(.)متوس    (، وهي بدرجة  60.634)بلغ   نسبي    بوزن   جاءت   ة  الجنوبي   بالمحافظات  
  بوزن   جاءت   ة  الجنوبي   حافظات  بالم ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت   َخطيطَ التَ َبات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه 

 طة(.)متوس    وهي بدرجة  (، 65.213) بلغ   نسبي   
  بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت   َةَ دريبيَ التَ َياساتَ والس َ َم ظَ النَ َبات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه 

 طة(.)متوس    وهي بدرجة  (، 60.526) بلغ   نسبي    بوزن   جاءت   ة  الجنوبي  
  جاءت   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    يناإلداري َ َتدريبَ َبات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه 

 طة(.)متوس    وهي بدرجة  (، 58.885) بلغ   نسبي    بوزن  
  جاءت   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ي  ياضالر    حادات  في االت   َبينر َ دَ المَ َتدريبَ َبات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه 

 طة(.)متوس    وهي بدرجة  (، 58.471) بلغ   نسبي    بوزن  
  جاءت   ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    امكَ الحَ َتدريبَ  بات  ل  ط  ت  مه  ر  توافه  درجةه 

 طة(.)متوس    ة  وهي بدرج(، 60.000) بلغ   نسبي    بوزن  
 
َ:راسةَ الد َ َاتَ فرضيَ َنتائجَ  .2
  عند   ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجود   عدمه ( مستوىα≤0.05   في متوس )  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط 

 ات  بالمحافظ ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل  
 ر.مَ العَ  ر  ي   غ  ت  عزى لمه ته  غزة_ ة  الجنوبي  
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  عند   ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجود   عدمه ( مستوىα≤0.05   في متوس )  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط 
 حافظات  بالم ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل  

 العلمي.َلَ المؤه َ َر  ي   غ  ت  عزى لمه ته  غزة_ ة  الجنوبي  
  عند   ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجود   عدمه ( مستوىα≤0.05   في متوس )  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط 

 بالمحافظات   ة  طيني  الفلس ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل  
 ة.مَ دَ الخَ َسنواتَ َعددَ ر  ي   غ  ت  عزى لمه ته  غزة_ ة  الجنوبي  

  عند   ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجود   عدمه ( مستوىα≤0.05   في متوس )  ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط 
 بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  ر   ال حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل  

 العمل.َطبيعةَ  ر  ي   غ  ت  عزى لمه ته  غزة_ ة  الجنوبي  
   عند   ة  إحصائي   داللة   ذات   فروق   وجود ( مستوىα≤0.05   في متوس )  بات  متطل   ر  توافه  لدرجة   قديرات  الت   ط 

 غزة_ ة  الجنوبي   بالمحافظات   ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق  
 حاد كرة القدم.ات    أعضاء   ح  لصال  ،َحادالت َ َنوعَ  ر  ي   غ  ت  عزى لمه ته 

 

َراسة:الد َ َثانيًا:َتوصياتَ 

 تساهم والتي الجنوبية بالمحافظات الفلسطينية الرياضية االتحادات في التدريب تخطيط متطلبات تطوير 
 .باالتحادات البشري  بالكادر اءباالرتق

 الت غذية   خالل   من   الجنوبية بالمحافظات الفلسطينية الرياضية االتحادات في التدريب تخطيط متطلبات تطوير 
 .الر اجعة

 استراتيجية بتطبيق الجنوبية بالمحافظات الفلسطينية الرياضية االتحادات في التدريب تخطيط متطلبات تطوير 
 .البشري  للكادر التدريب

 تنفيذ خالل من الجنوبية بالمحافظات الفلسطينية الرياضية االتحادات في التدريب تخطيط متطلبات تطوير 
 .البشري  بالكادر لالرتقاء والشهرية والموسمية السنوية التدريبية الخطط

 تأهيل خالل من الجنوبية بالمحافظات الفلسطينية الرياضية االتحادات في التدريبية والسياسات النظم تطوير 
 .الدولي التطور لمواكبة واالدارية الفنية الكوادر وتطوير

 التنسيق خالل من الجنوبية بالمحافظات الفلسطينية الرياضية االتحادات في التدريبية والسياسات النظم تطوير 
 .الفلسطينية ضةالريا تطوير يخدم بما البشري  للكادر التدريبية االحتياجات تحديد بهدف االتحادات جميع بين
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 تنظيم خالل من الجنوبية بالمحافظات الفلسطينية الرياضية االتحادات في التدريبية والسياسات النظم تطوير 
 .البشري  الكادر لتطوير عمل ورش

 باالتحادات الخاص االداري  البشري  الكادر كفاءة لرفع متطورة تدريب برامج الرياضية االتحادات تنظيم 
 .الرياضية

 قبل من موازنات توفير خالل من الرياضية االتحادات في والحكام والمدربين االداريين تدريب طلباتمت توفير 
 .االتحادات في البشري  للكادر واألجور الرواتب لتأمين الفلسطينية االولمبية واللجنة والرياضة الشباب وزارة

 والحكام والتدريبية االدارية البشرية كوادره لتنمية خارجية وخبرات كفاءات مع الرياضية االتحادات تعاقد. 
 والحكام واالداريين للمدربين التدريبية الدورات أداء فعالية لتقييم ومعايير نظم تطوير. 
 المتعددة والخبرات العلمي المؤهل على الفلسطينية الرياضية االتحادات في المدربين اختيار عملية اعتماد 

 (.الذاتية السيرة) التدريبية والدورات
 األضرار من( حكم – مدرب – اداري ) البشرية الكوادر لحماية الكفيلة السبل لتوفير الرياضية االتحادات سعي 

 .لها يتعرضون  قد التي
 التحكيم منظومة لتطوير والدولية القارية االتحادات مع الفلسطينية الرياضية االتحادات تنسيق. 
 ذاته لتطوير العالمية ثم القارية الى المحلية ةالدرج من الفلسطيني الحكم درجات تطوير توفير ضمان. 
  ام و لإلداري  ين ودولي ةً  وعربي ةً  محلي ةً  وتطويري ةً  تأهيلي ةً  دورات   االت  حادات   تنظيم   ضرورةه ك  ر  بين و للحه  .للمهد 
  ره  التي المعنوي ة، والبيئة   المادي ة   للبيئة   االت  حادات   جميع   توفيره  .الوظيفي    بالر  ضا فيها البشري   در  الكا تهشع 
  راسي ة   المهقترحات   بإعداد   االت  حادات   جميع   اهتمامه مه  التي والب حثي ة   الد    االرتقاء   في تساهمه  والتي الت دريب   برامج   تخد 

 .االت  حادات   جميع في البشري    بالكادر  
  ر  بين   جلب   على الحرصه نهمته  عالية   كفاءات   ذوي  مهد   .االت  حادات تهقر  ها التي الت دريب   استراتيجي ات   تنفيذ   من مك  

 

  

ََ
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َ:ةَ حَ المقترَ َراساتَ ثالثًا:َالد َ 
َ

   المحافظات  ب ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   تفعيل   اته آلي 
 ة.الجنوبي  

  ة  لفلسطيني  ا ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  توافه  درجةه 
 ة.مالي  الش   بالمحافظات  

  ة  لفلسطيني  ا ة  ياضي  الر    حادات  في االت    ة  البشري   الموارد   تدريب   ة  استراتيجي   تطبيق   بات  متطل   ر  توافه  درجةه 
 .ة  الجنوبي   بالمحافظات  

 
َ

ََ
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َوالمراجعَالمصادرَ َقائمةَ 
َ:بَ تَ ًل/َالكَ أوَ 
َاليدَ َلكرةَ َالمصري َ َالت  حادَ َفيَللعاملينَ َمقتر حَ َبرنامجَ َ(:2016) أحمد محمد إيمان، فريخة أبو -1

َ.مصر، ياضي ةوالر    البدني ة   الت ربية   لعلوم   العلمي ةه  المجل ةه ، المنظومة دار،َالعربي ةَمصرَبجمهوري ةَ 
 شر، القاهرة.باعة والن  ، دار غريب للط   ةستراتيجيَ الَةَ البشريَ َالمواردَ َإدارةَ (: 2001السلمي، علي ) -2
بعة طالشر باعة والن  للط   ( (G.M.Sدار  ،طبيقوالتَ َةَ ظريَ ياضيَالنَ الر َ َدريبَ التَ (: 2001عويس ) ،الجبالي -3

 ة مصر العربية.جمهوري   ،ةانيالث  
بعة طالوزيع والت   شر  إثراء للن   ،ليتكامَ َاستراتيجيَ َمدخلَ َةَ البشريَ َالمواردَ َإدارةَ (: 2009مؤيد سعيد ) ،لسالما -4

 األردن. ،ولىاأل
بعة ط  الوزيع والت   شر  قافة للن  دار عالم الث   ،ةالبشريَ َالمواردَ َدارةَ ا ََوَتنميةَ (: 2008طاهر محمود ) ،الكاللدة -5

 ردن.األ ،ولىاأل
 ة.االسكندري   ،ةارَالجامعيَ الدَ َ،ةالبشريَ َللمواردَ َةَ الستراتيجيَ َدارةَ اإل(: 2003جمال الدين ) ،المرسي -6
 شر  دار صفاء للن   ،ةَ البشريَ َالمواردَ َوتطويرَ َتنميةَ َاتَ واستراتيجيَ َقَ طرَ (: 2012محمد سرور ) ،الحريري  -7

 ان.عم   ،وزيعوالت  
بعة الط   شر  دار وائل للن   ،استراتيجيَمدخلَ َةَ البشريَ َالمواردَ َدارةَ إ(: 2003خالد عبد الرحيم ) ،الهيتي -8

 ردن.األ ،األولى
(: 1995السيد مدحت ) ،حيدر؛ الطراونة ،علي؛ فريحات ،مهدي؛ عالونة ،كامل؛ زويلف ،المغربي -9

 ردن.األ ،وزيعوالت   شر  والن   باعة  دار الفكر للط    ،دارةَ فيَاإلَاتَ أساسيَ 
ماتَ َوجودةَ َكفاءةَ (: 2002) الرحمن عبد ثابت ،إدريس -10 د  ار ،اللوجستي ةَالخ   .اإلسكندري ة الجامعي ة الد 
ار ،البشري ةَالمواردَ َوتنميةَ َلتخطيطَ َاستراتيجيَ َمدخلَ (: 2003) راوية حسن، -11  .االسكندري ة الجامعي ة، الد 
َبابَ الشَ َيَ قطاعَ فيََياضي َ الر َ َائي َ خصَ األَوتدريبَ َلتأهيلَ َمقترحةَ َةَ طَ خَ (: 2016سيد، عادل حسن ) -12

 ربية  الت   وفنون   سيوط لعلوم  ة أدار المنظومة، مجل  ،َالعولمةَظل َ َفيَللعملَ َةَ العربيَ َمصرَةَ بجمهوريَ َياضةَ والر َ 
 ة، مصر.ياضي  الر   

َنَ هَ المَ َنقابةَ َعَ فرَ َفيَأينَ للعاملَحَ مقترَ َداري َ َإتدريبَ َبرنامجَ (: 2009عبد الحميد، مؤمن عبد العزيز )  -13

 الث، مصر.الث   ولي  الد   العلمي   دار المنظومة، المؤتمره ة،َمصرَالعربيَ َةَ بجمهوريَ َةَ ياضيَ الر َ 

ََ
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َة:العلميَ َسائلَ ثانًيا/َالرَ 
َداءَ األَفيَتطويرَ َةَ البشريَ َالمواردَ َتنميةَ َاتَ استراتيجيَ َدورَ (: 2010الطهراوي، عبد المنعم رمضان ) -1

َالمنظَ َي َ ساتَ المؤسَ  َغزَ َةَ الحكوميَ َغيرَ َماتَ في  ،غزة ،ة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمي  ةفي
 فلسطين.

َالمبادئَ َ(:2013نادية لطفي ) ،؛ عبد الفتاحنصر للا عمر ،حسن أحمد؛ قشطة ،افعيالش   -2
 ،سكندريةجامعة اإل ،ة  بحثي   ورقة   ،ةَ ضيَ ياالر َ َساتَ فيَالمؤسَ َةَ البشريَ َالمواردَ َفيَتخطيطَ َةَ األساسيَ 
 ة.ة مصر العربي  جمهوري  

ياضي ةَ َالت  حاداتَ َفيَالعملَ َحياةَ َجودةَ (: 2012) رياض االشريفي، -3 ل ةَ َبكرةَ َالفرعي ةَ َالعراقي ةَ َالر   َمنَالس 
 .العراق تير،ماجس رسالة ،والت حكيمي ةَوالت دريبي ةَ َاإلداري ةَ َمالكاتهاَنظرَ َوجهةَ 

َتطبيقَ َباتَ ل َطَ تَ مَ (: 2013نادية لطفي ) ،؛ عبد الفتاحنصر للا عمر ،حسن أحمد؛ قشطة ،افعيالش   -4
 ةسكندري  جامعة اإل ،ةَ ياضيَ الر َ َساتَ المؤسَ َفيَبعضَ َةَ البشريَ َالمواردَ َإدارةَ َلتفعيلَ َمقترحةَ َةَ ستراتيجيَ ا

 ة.مصر العربي   ةه جمهوري  
ياضي ةَ َالت  حاداتَ َألعضاءَ َاإلداري ةَ َالكفاياتَ َممارسةَ َدرجةَ (: 2001) نجوى  الترك، -5 َ،األردنَفيَالر  

 .األردن األردني ة، الجامعة ماجستير، رسالة
ركاتَ َفيَالعاملينَ َأداءَعلىَوأثرهاَالت دريبَ َاستراتيجي ةَ (: 2008" )تيسير محمد" للا عطا الشرعة، -6 َالش 

 .األردن الكرك، والمصرفي ة ، المالي ة   للعلوم   العربي ةه  األكاديمي ةه  ،األردني ةَناعي ةالصَالعام ةَالمساهمة
قاتَ (: 2010)سمر األعرج، -7 ياضي َ َالمجالَ َفيَقيادي ةًََمراكزَ َالعربي ةَ َالمرأةَ َتول  يَ َمعو   ولَ َفيَالر   َالد 

 .فلسطين لحم، يتب لحم، بيت جامعة الت ربية، كلية اآلسيوي ة،َالعربي ةَ 
ت يَ َبينَ َمقارنةَ َدراسةَ (: 2001) سعيد أحمد الدباغ، -8 ياضي ةَ َالت  حاداتَ َفيَوالت عيينَ َالنتخابَ َطريق   ،الر  

ل  ي ةه   .العراق بغداد، جامعة الر  ياضي ة ، الت ربية   كه
َألعضاءَ َةَ اإلداريَ َنميةَ للتَ َبرنامجَ (: 2009عادل محمد عبد المنعم ) ،مكي ،عمرو محمد ،إبراهيم -9

 ةه ي  كل    ،الثالث   ي  ل  و  الد   العلمي   المؤتمره  ،ة  بحثي   ورقة   ،باحةللس َ َالمصري َ َحادَ الت َ َعَ أفرَ َإدارةَ َمجالسَ 
 ة.مصر العربي   ةه جمهوري   ،جامعة الزقازيق ،للبنين ة  ياضي  الر    ربية  الت  

َالمرونةَ َفيَودور هاَالبشري ةَ َالمواردَ َتراتيجي اتَ اسَممارساتَ (: 2013) هاني العزيز عبد زعتري، -10
ل  ي ةه  ماجستير، رسالة ،الفلسطيني ةَاإلسالمي ةَ َالمصارفَ َفيَالستراتيجي ةَ  رق  جامعة األعمال، كه  الش 

 .األردن عم ان، األوسط،
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ياضي ةَ َالت  حاداتَ َدورَ (: 2010) رفعت بدر سلمان، صالح؛ عماد الحق، عبد -11 َمشاركةَ َتفعيلَ َفيَالر  
قَ  ياضي ةَ َالف ر  ياضي ةَ َبالبطولتَ َالر   بينَنظرَ َوجهةَ َمنَالر   ر    الن جاح   جامعة الر  ياضي ة ، الت ربية   كل  ي ةه  ،الم د 

 .فلسطين نابلس، الوطني ة،
ياضي ةَ َالت  حاداتَ َتواجهَ َالتيَاإلداري ةَ َالمشكالتَ (: 2013) عوض للا، عبد -12 ودانيةَاألولمبي ةَ َالر    ،الس 

 .السودان والتكنولوجيا، للعلوم السودان جامعة ماجستير، رسالة
ياضي ةَ َلالت  حاداتَ َالستراتيجيَ َالت خطيطَ َ(:2004) للا نصر عمر قشطة، -13 َلقطاعَ َالفلسطيني ةَ َالر 

 .اإلسكندرية والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار ،البطولة
املةَ َالجودةَ َإدارةَ َوأهمي ةَ َبمفهوم َالوعيَ (: 2009) للا نصر عمر قشطة، -14 َإدارةَ َعملَ َلتطويرَ َالش 

ياضي ةَ َالت  حاداتَ  ل  ي ةه  ،الفلسطيني ةَالر    .فلسطين غزة، األقصى، جامعة والر  ياضي ة ، البدني ة   الت ربي ة   كه
َأداءَ َكفاءةَ َتطويرَ َفيَودور هاَلبشري ةَ اَالمواردَ َإدارةَ َاستراتيجي اتَ (: 2014) صبحي محمد كحيل، -15

ياسة   اإلدارة   أكاديمي ةه  ماجستير، رسالةه  ،غز ةَقطاعَ َفيَالفلسطيني ةَ َالجامعاتَ َفيَالعاملينَ   للد  راسات   والس  
 .فلسطين غز ة، األقصى، جامعة العليا،

َلحالةَ َاإلشارةَ َمعَ َالعولمةَ َظل َ َفيَةَ البشريَ َالمواردَ َإدارةَ َاتَ استراتيجيَ (: 2012كورتل، فريد ) -16
 لبنان. ،، جامعة الجناني  ول  الد   العلمي    للمؤتمر   م  د  ق  مه  علمي   ، بحث  ةَ العربيَ َلدانَ البَ 

َباألَةَ داريَ اإلَالقيادةَ َأنماطَ (: 2015أحمد ) ،محيسن -17 َالت َ َداءَ وعالقتها َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ لدى
 فلسطين. ،غزة ،رسالة ماجستير ةالفلسطينيَ 

 
 بحاث:واألَاتَ وريَ ثالًثا/َالدَ 
َةَ البشريَ َالمواردَ َإدارةَ َةَ ستراتيجيَ اَةَ وفعاليَ َكفاءةَ َقياسَ َمعاييرَ (: 2006الحياصات، خالد محمد ) -1

َباألداءَ  َالمنظَ َسي َ المؤسَ َوعالقتها  ةه ، "المجل  فينالموظَ َنظرَ َمنَوجهةَ َةَ األردنيَ َةَ الصحفيَ َماتَ في
 (، األردن.4، العدد )(2)َدَ المجلَ في إدارة األعمال،  ةه دني  األر 

املةَ َالجودةَ َإدارةَ (: 2003) الرحمن عبد حسن محمد المهنا، -2 َاإلداري َ َالعملَ َلتطويرَ َكمدخلَ َالش 
ياضي ةَ َبالت  حاداتَ   الت ربية   كل  ي ةه  ياضي ة ،الر    الت ربي ة   وفنون   لعلوم   أسيوط مجل ةه  ،البحرينَبدولةَ َاألولمبي ةَ َالر  
 .العربي ة مصر   جمهوري ةه  حلوان، جامعة الر  ياضي ة ،

 المجل ده  دمشق، جامعة مجل ةه  ،البشري ةَ َالموار دَ َلستراتيجي اتَ َالت خطيطَ (: 2000) اليافي رندة الزهري، -3
ادس ل، العدده  عشر، الس   .سوريا دمشق، األو 



112 
 

ياضيَ َلع ن فَ ا(: 2007) رمزي  جابر، -4  سلسلةه ) اإلسالمي ة الجامعة   مجل ةه  ،الفلسطيني ةَ َالمالعبَ َفيَالر  
 .فلسطين غز ة، الث اني، العدده  الخامس، المجل ده  ،(اإلسالمي ة الد  راسات  

َعليمي ةَ التَ َالهيئةَ َأعضاءَ َنظرَ َوجهةَ َمنَ َالستراتيجي ةَ َاإلدارةَ َتطبيقَ َم ت طل باتَ (: 2012) فاضل حنا، -5
 .الر ابع العدد ،28 المجلد دمشق، جامعة مجل ةه  ،(ميداني ة   دراسة  ) دمشقَجامعةَ َفيَالت ربيةَ َكلي ةَ َفي

َاألداءَ َجودةَ َلتحسينَ َكأداةَ َالستراتيجيَ َالت خطيطَ (: 2008) فتحي محمد محمد، حسن؛ عادل سيد، -6

ساتَ َاإلداري َ  ياضي ةَ َبالمؤس   الر ابعه  اإلقليمي   المؤتمره  الر  ياضي ة ، الت ربية   وفنون   لعلوم   أسيوط مجل ةه  ،الر  
ل ي    للمجلس   و  حة   الد  رق   لمنطقة   الحركي    والت عبير   والت رويح   والر  ياضي ة   البدني ة   والت ربية   للص    األوسط، الش 

 .العربي ة مصر جمهوري ةه  أكتوبر، اإلسكندرية، للبنين، الر  ياضي ة   الت ربية   كل  ي ةه 
َرؤساءَ َةَ اإلداريَ َاألنماطَ (: 2012ابتهال ) ،بسام؛ الخوالدة ،سها؛ مسمار ،عيسى -7 َحاداتَ الت َ َلدى

 ة(جاح لألبحاث )العلوم اإلنساني  جامعة الن   ةه مجل   ،ةباعيَ لكرتَالرَ َةَ لنظريَ َة:َتطبيقاتَ األردنيَ َةَ ياضيَ الر َ 
 األردن. ،ةالجامعة األردني    ،ة  ياضي  الر    ربية  الت   ةه ي  كل    ،(1)26مجلد 

َونمو َ َتعل م َعلىَالبشري ةَ َالمواردَ َإدارةَ َممارساتَ َأثرَ (: 2013) الدين محيي القطب، سحر؛ فوطة، -8

( اإلنساني ة العلوم   سلسلةه ) الت طبيقي ة   للعلوم   األردني ة   المجل ةه  ،األردني ةَ َالت  جاري ةَ َالمصارفَ َفيَالعاملينَ 
ل، العدده  عشر، الخامس المجل ده   .األردن الت طبيقي ة، العلوم جامعة االو 

فيََةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ فيَالت َ َالستراتيجي َ َخطيطَ التَ َقاتَ لمعو َ َمقارنةَ َدراسةَ (: 2010رضوان ) ،محمد -9
َواليمن  ربية  الت   ةه ي  كل    ،(3)24مجلد  ،ة(لعلوم اإلنساني  لألبحاث )ل جاح  جامعة الن   ةه مجل   ،األردن

 اليمن.  ،جامعة صنعاء ةياضي  الر   
َعنَ َادرةَ الصَ َةَ الفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ الت َ َقوانينَ َصدارَ إَ(:2014) ،ةمنشورات خاص   -10

 .فلسطين ،حادات  باالت    ومقاالت   نشرات   ،ةالفلسطينيَ َةَ الولمبيَ َجنةَ اللَ 
 ،ة  الفلسطيني   ة  ولمبي  األ جنةه الل  َ،ةَ ياضيَ الر َ َحاداتَ لالت َ َساسيَ األَظامَ الن َ (: 2014) ،ةمنشورات خاص   -11

 فلسطين. غزة
 

ََ
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َة:اإللكترونيَ َعَ المواقَ َوَةَ جنبيَ األَعَ المراجَ رابًعا/َ
 
1. Papaioannou، Alkistis; and other (2001): Human Resource Empowerment in 

Greek Sport Federations، alkistisp@uop.gr، palkisti@hotmail.com 
2. http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=190502&d=1398740974 
3. Dowsett، Christopher، Effective Leadership، (2006)، Allbusiness.com، 

http://www.allbusiness.com/human-resources/employee-development-
leadership/4107723-1.html 

1. Ibsen، Bjarne (2012): Human Resource management for volunteers in sports 
organizations in Europe، Centre for Sports، Health and Civil Society، Institute of 
Sports Science and Clinical Biomechanics، University of Southern Denmark 

2. Bea and Lawler: )2000): The Strategies of organizing the human resources 
management in Korea and its impact on the performance of companies in 
emerging economies،  

3. Moore، D.، McCabe، G.، Duckworth، W، Sclove، S. "The Practice of Business 
Statistics: Using data for decisions"،(2003). 

  

mailto:palkisti@hotmail.com
http://www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid=190502&d=1398740974
http://www.allbusiness.com/human-resources/employee-development-leadership/4107723-1.html
http://www.allbusiness.com/human-resources/employee-development-leadership/4107723-1.html
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َـــــــــقالحَ المَ 

 
 مينك َ حَ المَ َادةَ السَ َبأسماءَ َةَ مَ (:َقائَ 1رقمَ)َقَ لحَ مَ  .1
 ةليَ اَاألوَ هَ فيَصورتَ َالستبانةَ َ(:2رقمَ)َقَ لحَ مَ  .2
 ةهائيَ اَالن َ هَ فيَصورتَ َالستبانةَ َ(:3رقمَ)َقَ لحَ مَ  .3

َ
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َ(:1قَرقمَ)حَ ل َمَ 
َ

َمينحك َ المَ َادةَ السَ َبأسماءَ َقائمةَ 
َ

َالعملَمكانَ َةالرتبةَاألكاديميَ َالســــمَم.

 ياسةوالس    دارةاإل أكاديمية رئيس ألكاديميةو  دكتوراه المدهون  براهيمإ محمد د. 1

 فلسطين جامعة أستاذ دكتور جربوع محمود يوسف أ.د. 2

 فلسطين جامعة دكتور أستاذ أ.د. عصام البحيصي 3

 ياسةوالس    دارة  اإل ةأكاديمي   ذ مساعدأستا ةأحمد جواد الوادي   د. 4

 األقصى جامعة دكتوراه براهيم أبو شرارحسين إد.  5

 األزهر جامعة هدكتورا  د. علي حسن أبو زيد 6

 فلسطين جامعة في الجامعة ة  د  و  ومدير الج   هدكتورا  ىبومصطفأ عادل د. ياسر 7

 فلسطين جامعة هدكتورا  رائف يوسف بركةد.  8

 ةالجامعي   ةه ي  ل   الكه  هدكتورا  م موسى جاد للاوساد.  9

 فلسطين جامعة هدكتورا  العاوور العرب د. عز 10
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َ(:2قَرقمَ)حَ ل َمَ 
 ةليَ اَاألوَ هَ تَ فيَصورَ َالستبانةَ 

َ
َحكيمالتَ َستبانةا

 حيممحن الر   بسم اهلل الر   
 

َ.حفظهَهللاَ.......دَالدكتور/.........................................السي َ 
 

 د :ع  ليكم ورمحة اهلل وبركاته، وب  الم عالس   
َحاداتَ فيَالت َ َةَ البشريَ َالمواردَ َتدريبَ َةَ ستراتيجيَ َاتطبيقَ َباتَ تطلَ مَ ) :بعنوان دراسة   بإجراء   الباحثه  يقومه  
الماجستير في  على درجة   صول  الحه  بات  استكمااًل لمتطل   وذلك   (،ةالجنوبيَ َبالمحافظاتَ َةَ الفلسطينيَ َةَ ياضيَ الر َ 

 ستبانة  الا بتصميم   ثه الباح   قام   ض  ر  ة، ولهذا الغ  بغز   العليا راسات  للد    ياسة  والس    اإلدارة   ة  أكاديمي   من   والقيادة   اإلدارة  
 الية.الت  
يمانًا من     ولما لسعادتكم   ،هذا البحث   مادة   في إثراء   دور   لما لها من   ،صين  ص   خ  ت  المه  آراء   أخذ   ة  بأهمي   الباحث   وا 

 ثراء.إلوا حكيم  الت   أجل   من   االستبانة   هذه   أيديكم   بين   نضعه  ،في هذا المجال   ة  اي  ر  ود   من خبرة  
 هه ن  رو  ما ت   حسب   أو اإلضافة   الحذف   أو   عديل  في الت   ة  ي  ر   الحه  ل  كام   لكم   كه ره ويت   م  كه جهود   لكم   نه م   ث  يه  إذ   والباحثه  

 تعاونكم. ن  س  على حه  الجزيل   كر  لكم بالش   مه يتقد   هه ، فإن  مناسباً 
 

 َمَََََ:حك َ المَ َاسمَ 
 َةََ:َالعلميَ َرجةَ الدَ 

 َالعملََََََ:َجهةَ 
 َوقيعََََََََََ:َالتَ 

َ
َ
َ

َالباحث/محمودَصبحيَكحيل
َ

ََ
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 ةَ:عامَ البياناتَالًلَ:َأوَ 

 أنثى    ذكر       :الجنس 
 

 عاماً  45 – 36من    عاماً   35-25من   عاماً  25أقل من    : العمر 
            عاماً  55 -46من    عاماً  55أكثر من 
 

 دكتوراه ماجستير   بكالوريوس  دبلوم أقل من دبلوم   لمي: الع   له المؤه   
 

 20أكثر من   6 – 10  11- 15  16- 20  5أقل من  ة: ر  ب  الخ   سنواته 
 

 ةل  او  الط   ة  ر  كه  حاده ات    وى القه  لعاب   أحاده ات    ة  ر  ائ  الط   ة  ر  كه  حاده ات     مد  الق   ة  ر  كه  حاده ات    حاد: االت    نوعه 
في  لجنة   رئيسه   حادفي االت    ب  ر   د  مه  حاد     ات    وه ض  عه   حادات    رئيسه  ى :   سم  المه 
 حادفي االت    م  ك  ح   حاد    االت    لجنة   وه ض  عه  حاد   االت   

 

َم(كَ ب_َالحَ ر َ دَ )اإلداري_َالمَ َ:ةالبشريَ َالمواردَ َةَتدريبَ تراتيجيَ سثانيًاَ:َا

أوافقََالعبارةَم.
َمحايدَأوافقَبشدة

غيرَ
َموافق

غيرَ
موافقَ
َبشدة

1 
 ة  د  ع  ومه  واضحة   ني   الفلسطي ياضي   الر    حاد  في االت    البشري    الكادر   تدريب   ة  ط  خه  أهدافه 
 .مسبقاً 

     

2 
 تتناسبه  الفلسطيني    ياضي   الر    حاد  في االت    البشري    الكادر   لتدريب   الموضوعةه  األهدافه 

 .ةتاح  المه  ات  مكاني  واإل
     

 قابلة   الفلسطيني    ياضي   الر    حاد  في االت    البشري    الكادر   لتدريب   الموضوعةه  األهدافه  3
 .اسي  والق   طبيق  للت  

     

 برامج   خدمه التي ت   ة  والبحثي   ة  راسي  الد    قترحات  المه  بإعداد   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    يهتم   4
 ياضي.حاد الر   االت    في البشري    بالكادر   باالرتقاء   والتي تساهمه  دريب  الت  

     

 ياضي   الر    حاد  في االت    البشري    ر  كاد  بال لالرتقاء   هادفة  و  واضحة   ة  تدريبي   ة  ط  خه  وضعه  يتم   5
 .الفلسطيني

     

6 
 البشري    كادر  بال لالرتقاء   ة  دريبي  الت   ورات  الد    أداء   ة  فاعلي   لتقييم   ومعايير   م  ظه نه  وضعه  يتم  

 هذه   من   الستفادة  ا مدى على ف  للتعر   الفلسطيني    ياضي   الر    حاد  ( في االت   )اإلداري   
 .وراتالد  

     

7 
 البشري    ر  كاد  بال لالرتقاء   ة  دريبي  الت   ورات  الد   أداء   ة  فاعلي   لتقييم   ر  ومعايي م  ظه نه  وضعه  يتم  
 هذه   من   االستفادة   مدى على فعر  للت   الفلسطيني    ياضي   الر    حاد  ( في االت   ب  ر   د  )المه 
 .وراتالد  

     

ر  البشري   بال لالرتقاء   ة  دريبي  الت   ورات  الد   أداء   ة  فاعلي   لتقييم  ر  ومعايي م  ظه نه  وضعه  م  يت 8 كاد 
ياضي   الفلسطيني    م( في االت  حاد  الر   ك   وراتالد   هذه   من   االستفادة   مدى على فعر  للت  )الح 

     

9 
 الفترات   فيها خالل   البشري    الكادر   لتطوير   عمل   ش  ر  وه   الفلسطيني  ياضي  الر    حاده االت    مه ظ   ن  يه 

 ة.االنتقالي  
     

10 
 إليه   ده ن  س  ته  بحيثه  البشري    كادره   درات  وقه  أهداف   تعي قيادة   لهه  الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت   
 اته.در  مع قه  تتناسبه  التير  دواألا

     

      االت  حاد.ليا في العه  اإلدارة   ل  ب  ق   من   البشري    الكادر   لتدريب   الموضوعة   األهداف   تحقيقه  يتم   11
 للمستفيدين   مات  د  الخ   إلى تقديم   ياضي   حاد الر   في االت    البشري    الكادر   تسعى إدارةه  12

 م.قد  والت   االستمرار   )الالعبين(  من أجل  
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أوافقََالعبارةَم.
غيرََمحايدَأوافقَبشدة

َموافق

غيرَ
موافقَ
َبشدة

 ة  في مواردها البشري   ة  واإلداري   ة  الفني   الكوادر   وتطوير   ل  على تأهي ياضي  الر    حاده االت    يعمله  13
 .ليو  الد   ر  طو  الت   لمواكبة  

     

 من خالل   البشري    بكادره   ة  الخاص   ة  دريبي  الت   برامجه   على تقييم   ياضي  الر    حاده االت    يعتمده  14
 .ة  اجع  الر   ة  غذي  الت  

     

 الالزمة   ة  دريبي  الت   االحتياجات   تحديد   بهدف   ة  ياضي  الر    حادات  االت    جميع   بين   تنسيق   يوجده  15
 عام. بشكل   ة  الفلسطيني   ياضة  الر    تطوير   دمه خ  بما ي   ة  لمواردها البشري  

     

 دريب  للت   فه التي تهد   ة  اخلي  والد   ة  الخارجي   ة  دريبي  الت   مات  ي  خ  لعقد المه  ياضي  الر    حاده يسعى االت    16
 ياضي.الر    ل  ق  الح   فيالحديثة  م  ظه الن   على أحدث  

     

      في عمله. واضحة   ة  ستراتيجي   على االفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    يعتمده  17
      البشري. للكادر   دريب  الت   ة  ستراتيجي   االفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    قه طب   يه  18
      ة.تدريبي   كفاءاتً  الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    يمتلكه  19
البشري  الكادر   تنمية  ى لإ تهدفه  تدريب   طه ط  خه  الفلسطيني    ياضي   الر    حاد  لدى االت    وجده ت 20

 )اإلداري(.
     

البشري  الكادر   تنمية   إلى تهدفه  تدريب   طه ط  خه  الفلسطيني    ياضي   الر    حاد  لدى االت    وجده ت 21
 ب(.ر   د  )المه 

     

22 
ياضي   الفلسطيني   خهط طه تدريب  تهدفه إلى تنمية  الكادر  البشري  توجده لدى االت  حاد  الر  

 م(.ك  )الح  
     

 خالل   )اإلداري( من   البشري     الكادر   على تدريب   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    يحرصه  23
 رة.متطو    ريب  تد برامج  

     

24 
 ب( من خالل  ر   د  )المه  البشري     الكادر   على تدريب   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    يحرصه 
 رة.متطو    تدريب   برامج  

     

م( من خالل   25 ك  ياضي  الفلسطيني  على تدريب  الكادر   البشري   )الح  يحرصه االت  حاده الر  
 رة.برامج  تدريب  متطو   

     

 به   اصة  الخ   ياضة  الر    نوع   حسب   ة  خاص   تدريب   ةه ستراتيجي  ا رياضي    حاد  ات    لكل    وجده ت 26
 البشري. مستوى الكادر   وحسب  

     

 حاداته ها االت   ر  ق  التي ته  دريب  الت   ت  ااستراتيجي   تنفيذ   م من  هه نه مك   ته  ة  عالي   بكفاءة   بونه المدر    يتمتعه  27
 ة.الفلسطيني   ة  ياضي  الر   

     

 دة  د   ع  ت  مه  برات  وخ   علمي    ل  مؤه    وفق   الفلسطيني    ياضي   الر    حاد  في االت    اإلداري    اختياره  يتم   28
 ة.تدريبي   ودورات  

     

29 
 دة  د   ع  ت  مه  رات  ب  وخ   علمي    ل  مؤه    وفق   الفلسطيني    ياضي   الر    حاد  في االت    ب  ر   د  المه  اختياره  يتم  

 ة.تدريبي   ودورات  
     

 دة  د   ع  ت  مه  رات  ب  وخ   علمي    ل  مؤه    وفق   الفلسطيني    ياضي   الر    حاد  في االت    م  ك  الح   اختياره  يتم   30
 ة.تدريبي   ودورات  

     

      .احاد وتنفيذهاالت   في  البشري    كادر  ال تدريب   ط  ط  خه  وضع   في حاد  االت    إدارة   مجلسه  كه شار  يه  31
      البشري. بالكادر   لالرتقاء    ة  نوي  الس   ة  دريبي  الت   تهه ط  خه  الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    ذه ف   ن  يه  32
      .البشري  بالكادر   لالرتقاء    ة  هري  الش   ة  دريبي  الت   تهه ط  خه  الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    ذه ف   ن  يه  33
ياضي  الفلسطيني  خهط تهه الت دريبي ة  األسبوعي ة   لالرتقاء  بالكادر  البشري. 34       يهن ف  ذه االت  حاده الر  
      لإلداري. محلياً  ةً تأهيلي   دورات   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    مه ظ   ن  يه  35
ياضي  الفلس 36       ب.ر   د  للمه طيني  دورات  تأهيلي ًة محليًا يهن ظ  مه االت  حاده الر  
ياضي  الفلسطيني  دورات  تأهيلي ًة محليًا  37       م.ك  للح  يهن ظ  مه االت  حاده الر  
ياضي  الفلسطيني  دورات  تأهيلي ًة عربيًا لإلداري. 38       يهن ظ  مه االت  حاده الر  
ي 39       ب.ر   د  للمه اضي  الفلسطيني  دورات  تأهيلي ًة عربيًا يهن ظ  مه االت  حاده الر  
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أوافقََالعبارةَم.
غيرََمحايدَأوافقَبشدة

َموافق

غيرَ
موافقَ
َبشدة

ياضي  الفلسطيني  دورات  تأهيلي ًة عربيًا  40       م.ك  للح  يهن ظ  مه االت  حاده الر  
ياضي  الفلسطيني  دورات  تأهيلي ًة دوليًا لإلداري. 41       يهن ظ  مه االت  حاده الر  
ياضي  الفلسطيني  دورات  تأهيلي ًة دوليًا يهن ظ  مه االت    42       ب.ر   د  للمه حاده الر  
ياضي  الفلسطيني  دورات  تأهيلي ًة دوليًا  43       م.ك  للح  يهن ظ  مه االت  حاده الر  
      ة.ا البشري  ه  د  موار   فيما بينها وبين   العالقة   ده د   ح  ته  م  ظه ونه  لوائح   ةه ياضي  الر    حاداته االت    تمتلكه  44

َ
َ:َةالبشريَ َدَ الموارَ َفَ ثالثًاَ:َوظائَ 

أوافقََالعبارةَم.
َمحايدَأوافقَبشدة

غيرَ
َموافق

غيرَ
موافقَ
َبشدة

1 
  ذيالبشري    ر  الكاد   على استقدام   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    يعمله 

 في اإلدارة. العالية   الكفاءات  
     

2 
  ذيالبشري    الكادر   على استقدام   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    يعمله 

 دريب.في الت   العالية   الكفاءات  
     

  ذيالبشري    الكادر   على استقدام   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    يعمله  3
 حكيم.في الت   العالية   الكفاءات  

     

4 
 من حيثه  ة  البشري   فاءات  بالك الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    يهتم  
 الكم.

     

5 
يهتم  االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  بالكفاءات  البشري ة  من حيثه 

 الن وع.
     

يسعى االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  إلى تحفيز  كوادره  البشري ة   6
 ة.اإلداري  

     

 ة  البشري   كوادره   تحفيز  ى ل إالفلسطيني   ياضي  الر    حاده يسعى االت    7
 ة.دريبي  الت  

     

8 
يسعى االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  إلى تحفيز  كوادره  البشري ة  

 ام(.ك  )الحه 
     

9 
 بهدف  المعنوي    عم  الد   لتوفير   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    يجتهده 
 ة.اإلداري   ة  البشري   كوادره   تحفيز  

     

يجتهده االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  لتوفير  الد عم  المعنوي   بهدف   10
 التدريبية.تحفيز  كوادره  البشري ة  

     

يجتهده االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  لتوفير  الد عم  المعنوي   بهدف   11
 ام(.ك  )الحه تحفيز  كوادره  البشري ة  

     

12 
يجتهده االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  لتوفير  الد عم  الماد  ي   بهدف  

 ة.اإلداري  تحفيز  كوادره  البشري ة  
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أوافقََالعبارةَم.
غيرََمحايدَأوافقَبشدة

َموافق

غيرَ
موافقَ
َبشدة

يجتهده االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  لتوفير  الد عم  الماد  ي   بهدف   13
 ة.دريبي  الت  تحفيز  كوادره  البشري ة  

     

االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  لتوفير  الد عم  الماد  ي   بهدف   يجتهده  14
 ام(.ك  )الحه تحفيز  كوادره  البشري ة  

     

15 
 ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    إدارات   مجالس   بين   انسجام   يوجده 

 بينها. االندماج   قه ق   ح  بما يه  ة  وكوادرها البشري  
     

16 
 ة  الفلسطيني   ة  ياضي  الر    حادات  االت    إدارات   بين مجالس   انسجام   ده يوج

 بينها. ل  كامه الت   قه بما يحق    ة  وكوادرها البشري  
     

 من   ة  البشري   كوادره   على تأمين   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده يعمل االت    17
 أمين.ت  ال شركات   من خالل   واألخطار   الحوادث  

     

 بين   توافق   ق  ل  خ    فيالفلسطيني    الرياضي    حاد  االت    عمل   اته آلي   تساهمه  18
 دريب.الت   ولجنة   اإلدارة   مجلس  

     

19 
ل ق  توافق  بين   تساهمه آلي اته عمل  االت  حاد  الرياضي   الفلسطيني   في خ 

 حكيم.الت  مجلس  اإلدارة  ولجنة  
     

20 
ل ق  توافق  بين  تساهمه آلي اته  عمل  االت  حاد  الرياضي   الفلسطيني   في خ 

 سابقات.المه مجلس  اإلدارة  ولجنة  
     

ل ق  توافق  بين   21 تساهمه آلي اته عمل  االت  حاد  الرياضي   الفلسطيني   في خ 
 ة.الفني  مجلس  اإلدارة  واللجنة  

     

  لكوادره   جور  واأله  واتب  الر   فلسطيني  ال ياضي  الر    حاده االت    نه ؤم   يه  22
 كريمة. لهم حياةً  ره وف   بما يه  ة  اإلداري   ة  البشري  

     

23 
واتب  واألهجور  لكوادره    يهؤم  نه االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  الر 

 البشري ة  الت دريبي ة  بما يهوف  ره لهم حياًة كريمة.
     

24 
واتب  واألهجور  لكوادره   يهؤم  نه االت    حاده الر  ياضي  الفلسطيني  الر 

ام ( بما يهوف  ره لهم حياًة كريمة. ك  ) الحه  البشري ة 
     

 ه  ر  كواد   حماية   بة  الكفيل   ل  به الس   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    ره يوف    25
 لها. ضه التي قد تتعر   األضرار   من   ة  اإلداري   ة  البشري  

     

ر ه   26 بهل  الكفيل ة  بحماية  كواد  يوف  ره االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  الس 
 البشري ة  الت دريبي ة من  األضرار  التي قد تتعر ضه لها.

     

27 
ر ه   بهل  الكفيل ة  بحماية  كواد  يوف  ره االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  الس 

ام ( من  األضرار  التي قد تتعر ضه لها.البشري   ك  ) الحه  ة 
     

 ب  روات    ة  اإلداري   ة  البشري   لكوادره   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده االت    له يكفه  28
 قاعد.الت   ن  بلوغهم س   عند  

     

  روات ب  يكفهله االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  لكوادره  البشري ة  الت دريبي ة   29
ن  الت قاعد  عند  بلوغهم س 

     

30 
ام( روات ب   يكفهله االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  لكوادره  البشري ة  )الحهك 

ن  الت قاعد  عند  بلوغهم س 
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أوافقََالعبارةَم.
غيرََمحايدَأوافقَبشدة

َموافق

غيرَ
موافقَ
َبشدة

 ة  خارجي   مع كفاءات   د  عاقه للت   الفلسطيني   ياضي  الر    حاده يسعى االت    31
 ة.اإلداري   ة  لبشري  ا لتنمية كوادره  

     

يسعى االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  للت عاقهد  مع كفاءات  خارجي ة   32
 ة.دريبي  الت  لتنمية كوادره  البشري ة  

     

33 
يسعى االت  حاده الر  ياضي  الفلسطيني  للت عاقهد  مع كفاءات  خارجي ة  

 ام(.ك  حه )اللتنمية كوادره  البشري ة  
     

34 
 البيئة   خالل   من   ضا الوظيفي   بالر    اإلداري   البشري   الكادره  ره يشعه 
 له. ة  ر  ف   و  ت  المه  ة  المادي  

     

يشعهره الكادره البشري  الت دريبي بالر  ضا الوظيفي   من  خالل  البيئة   35
ف  ر ة  له.  المادي ة  المهت و 

     

ام ( بالر  ضا الوظيفي   من  خالل  البيئة   يشعهره الكادره  36 ك  البشري  )الحه
ف  ر ة  له.  المادي ة  المهت و 

     

37 
 البيئة   خالل   من   ضا الوظيفي   بالر    اإلداري   البشري   الكادره  يشعره 
 له. ة  ر  المتوف    ة  المعنوي  

     

38 
ظيفي   من  خالل  البيئة  يشعره الكادره البشري  الت دريبي  بالر  ضا الو 

 .المعنوي ة  المتوف  ر ة  له.
     

ام ( بالر  ضا الوظيفي   من  خالل  البيئة   39 ك  يشعره الكادره البشري  ) الحه
 المعنوي ة  المتوف  ر ة  له.

     

 

ََ
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َ(:3قَرقمَ)حَ ل َمَ 
َةهائيَ اَالن َ هَ تَ فيَصورَ َالستبانةَ 

َ
 محيمحن الر   بسم اهلل الر   

َالفاضل/َاألخَ 
 :وبعد  ه،وبركات   اهلل   ورمحة   الم عليكم الس   
َالبشري ة َ)َ إلى الوقوف  على:راسة  د   ال  من خالل  هذه  الباحثه  طمحه ي  َالموارد  َاستراتيجي ة َتدريب  َتطبيق  م تطل بات 

َالجنوبي ة ياضي ة َالفلسطيني ة َبالمحافظات  َالر    على درجة   الحصول   بات  استكمااًل لمتطل   وذلك   (،فيَالت  حادات 
راسة  يحتاجه  ،بغزة للد  راسات  العليا ياسةوالس    ة اإلدارة  من أكاديمي   والقيادة   الماجستير في اإلدارة   وإلنجاز  هذه  الد  

االستبانة، ليتم  من الباحثه إلى بيانات  تتعل قه بالموضوع، ومن أجل  الحصول  على هذه  البيانات  تم  إعداده هذه  
ام(. –ين  وعاملين  في االت  حادات  الر  ياضي ة  الفلسطيني ة )إداري  ين مدر  بين كمختص   ها استطالعه آرائكم  خالل   ك   حه
َالخط ة َالستَرباََالمقصودَ فإنَ َوضيحَ لتَ ول  َأصيل َمن  َالبشري ة،َأن هاَجزء  َالموار د  َجي ةَ ستراتياتيجي ة َتدريب 

َرسالته َوغايته َصَ نَ العَ َمعَ َوالتيَتتعاملَ َالعام ة َلالت  حاد، َفيَالت  حاد،َوتعمل َعلىَتحقيق  َالموجود  َالبشري   ر 
َ.وأهدافه

يمانًا من الباحث     وبي ةر  البشري   في االت  حادات  الر  ياضي ة  الفلسطيني ة  بالمحافظات  الجنصه ن  دور  العه ة بأهمي   وا 
ي ن  هذه  االستبانة ، مهع أضعه بين  أيديكم   فإن ني م  إلنجاز هذا  م  كه لمساعدت   ر بًا عن تقديري واحترامي الكبير  وتعاون كه

مه ألغراض  البحث  العلمي   فقط. د   العمل، علمًا أن  هذه  االستبانة  سوف تهست خ 
َت ست ط ل ع َآراؤهمَ منَجميعَ َالمطلوبَ َمالحظة: َجميعَ ََعنام(َاإلجابةَ كَ حَ َ–بينر َ دَ مَ َ–ينداري َ )إكانواََسواءَ ََم ن 
َالستبانة.َمحاورَ 

 قديروتفض َّلوا بقبول فائق االحرتام والت َّ 

َ
َ
َ

َمحمودَصبحيَكحيلَ/الباحث
 

ََ
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خصي ةاَبياناتَ الًلَ:َأوَ  َ:َلش 
 أنثى    ذكر       الجنس :

 

ر  :    اً عام 40ر من أكث   اً عام  40-30من    اً عام 30أقل من  العهم 
 

 دراسات عليا  بكالوريوس دبلوم فأقل           المؤه  له العلمي:  
 

 سنوات 10أكثر من   سنوات       6 – 10 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة: 
 

 ولةات  حاد كرة الط ا ات  حاد ألعاب القوى  ات  حاد كرة الط ائرة    ات  حاد كرة القدم نوع االت  حاد: 
مه  مهدر  ب ات  حاد      إداري ات  حاد     المهسم ى :    ك   ات  حاد ح 

َالستبانة:ثانيًاَ:َ َمحاور 
َاستراتيجي ةَالت دريب:ََ-1

أوافقََالعبارةَم
غيرََمحايدَأوافقَةبشدَ 

َموافق
غيرَموافقَ

َةبشدَ 

1 
 واضحة   حادفي االت    البشري    ر  الكاد   تدريب   ة  خط   أهدافه 

 .قاً سب  مه  ة  عد  مه و 
     

2 
 حاد  في االت    البشري    الكادر   لتدريب   الموضوعةه  األهدافه 
 .تاحةالمه  اتواإلمكاني   تتناسب

     

3 
 حادفي االت    البشري    الكادر   لتدريب   الموضوعةه  األهدافه 

 .والقياس طبيق  للت   قابلة  
     

4 

التي  ة  حثي  والب   ة  راسي  د   ال قترحات  المه  بإعداد   حاده االت    يهتم  
 بالكادر   االرتقاء   في والتي تساهمه  دريب   الت  برامج   مه تخد  

 حاد.باالت    البشري   

     

5 
 كادر  بال لالرتقاء   وهادفة   واضحة   ة  تدريبي   ة  خط   وضع يتم

 .حادفي االت    البشري   
     

6 
 حيثه  البشري    الكادر   درات  وقه  أهداف   حاد  االت    تعي قيادةه 

 ه.درات  مع قه  تتناسبه  التي دواره ألا اإليه   ده سن  ته 
     

7 
 البشري    الكادر   لتدريب   الموضوعة   األهداف   تحقيقه  يتم  

 حاد.ليا في االت   العه  اإلدارة   ل  ب  من ق  
     

8 

 بكادره   ة  الخاص   ة  دريبي  الت   برامجه   على تقييم   حاده االت    ده م  يعت  
 اجعة.غذية الر  الت   من خالل   البشري   

     

9 

 ة  اخلي  والد   ة  الخارجي   ة  دريبي  الت   يسعى االت  حاده لعقد  الد ورات  
التي تهدفه إلى الت دريب  على أحدث  االت  جاهات  الحديثة  

 ياضي.الر    في الت دريب  

     

10 
 البشري    ر  للكاد تدريب   ة  على استراتيجي   حاده االت    يعتمده 
 في عمله. واضحةً  تكونه 
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      البشري. للكادر   دريب  الت   ة  استراتيجي   حاده االت    قه طب   يه  11

12 
 نوع   حسب   ة  خاص   تدريب   ةه استراتيجي   حاد  ات    لكل    وجده ت
 البشري. مستوى الكادر   به وحسب   ة  الخاص   ياضة  الر   

     

13 
 تدريب خطط   وضع   في حاد  االت    إدارة   مجلسه  كه شار  يه 
 .اه  وتنفيذ   البشري    كادر  ال

     

14 
 ة  والموسمي   ة  نوي  الس   ة  دريبي  الت   هه ط  خط   حاده االت    ذه نف   يه 

 البشري. بالكادر   لالرتقاء    ة  هري  والش  
     

َ
َياسات:والس َ َمَ ظَ النَ َ-2

َالعبارةَم.
أوافقَ
َمحايدَأوافقَبشدة

غيرَ
َموافق

غيرَموافقَ
َبشدة

1.  
 الكادر   لتطوير   عمل   ش  ور   حاده االت    مه نظ   يه 

 ة.االنتقالي   الفترات   فيها خالل   البشري   
     

2. 

حاد إلى في االت    البشري    الكادر   تسعى إدارةه 
ستفيدين )الالعبين(  من للمه  ات  م  د  الخ   تقديم  
 م.قد  والت   االستمرار   أجل  

     

3. 
 الكوادر   وتطوير   على تأهيل   حاده االت    يعمله 
 .الدولي ر  طو  الت   واكبة  لمه  ة  واإلداري   ة  الفني  

     

4. 

 بهدف   حادات  االت    بين جميع   تنسيق   يوجده 
 البشري    للكادر   ة  دريبي  الت   االحتياجات   تحديد  

 عام. بشكل   ياضة  الر   تطوير   مه بما يخد  

     

5. 

م من هه نه مك   ته  عالية   بكفاءة   ون  بالمدر    عه يتمت  
ا هقر  التي ته  دريب  الت   ت  ااستراتيجي   تنفيذ  
 حادات.االت   

     

6. 
 ده حد   ته التي  م  ظه ن  الو  لوائح  ال حاداته االت    تمتلكه 

 ة.العالقة فيما بينها وبين كوادرها البشري  
     

7. 
 من حيثه  ة  البشري   بالكفاءات   حاده االت    يهتم  
 وع.والن   الكم   

     

8. 

بين مجالس إدارات  انسجام   يوجده 
 قه حق   بما يه  ة  وكوادرها البشري   حادات  االت   

 كامل بينها.والت   االندماج  

     

9. 

 ة  البشري   كوادره   على تأمين   حاده االت    يعمله 
 شركات   من خالل   واألخطار   الحوادث   من  
 أمين.ت  ال

     

10. 

ضا حاد بالر   في االت    البشري   كادره ال يشعره 
ة والبيئة من خالل البيئة المادي   الوظيفي   
 رة له.ة المتوف   المعنوي  
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َ:اإلدارَيَ-3
أوافقََالعبارةَم.

غيرََمحايدَأوافقَبشدة
َموافق

غيرَموافقَ
َبشدة

1. 
  أداء   ة  فاعلي   تقييم   لمعايير  الو  م  ظه ن  ال وضع يتمه 
 .لإلداريين ة  دريبي  ت  ال ورات  الد  

     

2. 
 لتنمية   تهدفه  تدريب   طه خط   حاد  لدى االت    وجده ت

 اإلداري. البشري    الكادر  
     

3. 
 البشري    الكادر   حاد على تدريب  االت    صه يحر  

 رة.متطو    تدريب   من خالل برامج   اإلداري   
     

4. 
 ل  ؤه   م وفق   حاد  في االت    اإلداري    اختياره  يتم  

 ة.تدريبي   أو دورات   دة  تعد   مه  أو خبرات   علمي   
     

5. 
 ةً وعربي   ةً محلي   ةً تأهيلي   دورات   حاده االت    مه نظ   يه 

 ين.لإلداري    ةً ودولي  
     

6. 
  ذيالبشري    الكادر   على جلب   حاده االت    يعمله 

 في اإلدارة. العالية   الكفاءات  
     

7. 
 ة  البشري   كوادره   تحفيز  إلى  حاده يسعى االت   

 ة.اإلداري  
     

8. 
 والمعنوي    المادي    عم  الد   توفير   في حاده االت    يجتهده 
 ة.اإلداري   ة  البشري   ه  ر  كواد   لتحفيز  

     

9. 
بين  ق  توافه  خلق    فيحاد  االت    عمل   اته آلي   تساهمه 
 المسابقات. ولجنة   اإلدارة   مجلس  

     

10. 
بين  ق  توافه  خلق   في حاد  االت    عمل   اته آلي   همه تسا

 ة.ي  الفن جنة  والل   اإلدارة   مجلس  
     

11. 
 ة  البشري   ه  ر  لكواد   جور  واأله  واتب  الر   حاده االت    نه ؤم   يه 

 كريمة. لهم حياةً  ره وف   بما يه  ة  اإلداري  
     

12. 

 كوادره   ة  حماي   بالكفيلة   ل  به الس   حاده االت    ره وف   يه 
 ضون  التي قد يتعر   األضرار   من   ة  اإلداري   ة  البشري  
 لها.

     

13. 
 عند   رواتب   ة  اإلداري   ة  البشري   لكوادره   حاده االت    له يكفه 

 د.قاعه الت   بلوغهم سن  
     

14. 
 لتنمية   ة  خارجي   مع كفاءات   د  عاقه للت   حاده يسعى االت   

 ة.داري  اإل ة  البشري   ه  ر  كواد  
     

َ
ََ
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َ:بر َ دَ المَ َ-4
أوافقََالعبارةَم.

غيرََمحايدَأوافقَبشدة
َموافق

غيرَموافقَ
َبشدة

1. 
 أداء   ة  فاعلي   لتقييم   ومعايير   م  ظه نه  وضعه  يتم  
 .بينمدر   لل ة  دريبي  الت   ورات  الد  

     

2. 
 زةً ممي   ةً تدريبي   كفاءات   حاده االت    كه يمتل  

 رة.ومتطو   
     

3. 
ى ل إتهدفه  تدريب   طه ط  خه  حاد  لدى االت    وجده ت

 دريبي.الت   البشري    الكادر   تنمية  
     

4. 
 البشري    الت  حاده على تدريب  الكادر  ا يحرصه 

 رة.متطو    تدريب   برامج   من خالل   دريبي   الت  
     

5. 
 ل  مؤه    حاد وفق  ب في االت   المدر    اختياره  يتم  

 ة.تدريبي   أو دورات   دة  تعد   مه  برات  أو خ علمي   
     

6. 
 ةً وعربي   ةً محلي   ةً تأهيلي   دورات   حاده االت    مه نظ   يه 

 بين.للمدر    ةً ودولي  
     

7. 
  ذيالبشري    على جلب الكادر   حاده االت    يعمله 

 دريب.في الت   ة  ي  العال   الكفاءات  
     

8. 
 ة  البشري   ه  كوادر  تحفيز  ى ل إحاده يسعى االت   

 ة.دريبي  الت  
     

9. 
 المادي    عم  الد   توفير   في حاده االت    يجتهده 

 ة.دريبي  الت   ة  البشري   كوادره   لتحفيز   والمعنوي   
     

10. 
 ق  توافه  خلق    فيحاد  االت    عمل   اته آلي   ساهمه ته 

 دريب.الت   ولجنة   اإلدارة   بين مجلس  
     

11. 
  ه  لكوادر   واألجور   الرواتب   حاده االت    نه يؤم   

 كريمة. لهم حياةً  ره وف   بما يه  ة  دريبي  الت   ة  البشري  
     

12. 

 حماية كوادره   بالكفيلة   ل  به الس   حاده االت    ره يوف   
التي قد  من األضرار   ة  دريبي  الت   ة  البشري  
 لها. ضون  يتعر  

     

13. 
 ة  دريبي  الت   ة  شري  الب لكوادره   حاده االت    له يكفه 

 قاعد.الت   بلوغهم سن   عند   رواتب  
     

14. 
 مع كفاءات   عاقد  لت  ى ال إحاده يسعى االت   

 ة.دريبي  الت   ة  كوادره البشري   لتنمية   ة  خارجي  
     

 

ََ
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كَ َ-5 َ:مَ الح 
أوافقََالعبارةَم.

غيرََمحايدَأوافقَبشدة
َموافق

غيرَموافقَ
َبشدة

1. 
 أداء ة  فاعلي   لتقييم   ومعايير   م  ظه نه  وضعه  يتم  
 .امك  حه لل ة  دريبي  الت   ورات  الد  

     

2. 
ى ل إتهدفه  تدريب   طه ط  خه  حاد  لدى االت    وجده ت

 ام.ك  الحه  من   البشري    الكادر   تنمية  
     

3. 
 البشري    الكادر   على تدريب   حاده االت    يحرصه 

 رة.متطو    ريب  تد من خالل برامج   ام  ك  الحه  من  
     

4. 
 ل  مؤه    وفق   حاد  في االت    م  ك  اختيار الح   يتم  

 ة.تدريبي   أو دورات  دة   متعد    أو خبرات   علمي   
     

5. 
 ةً وعربي   ةً محلي   ةً تأهيلي   دورات   حاده االت    مه نظ   يه 

 ام.للحك   ةً ودولي  
     

6. 
  ذيالبشري    الكادر   على جلب   حاده االت    يعمله 

 حكيم.في الت   الكفاءات العالية  
     

7. 
 من   ة  البشري   كوادره   تحفيز  ى ل إحاده يسعى االت   

 ام.ك  الحه 
     

8. 
 عم المادي   الد   توفير   في حاده االت    يجتهده 

 ام.ك  الحه  من   ة  البشري   كوادره   لتحفيز   والمعنوي   
     

9. 
 ق  توافه  ق  ل  خ    فيحاد  االت    عمل   اته آلي   مه ساه  ته 

 حكيم.الت   ولجنة   اإلدارة   مجلس   بين  
     

10. 

  لكوادره   واألجور   واتب  الر   حاده االت    نه ؤم   يه 
 لهم حياةً  ره وف   بما يه  ام  ك  الحه  من   ة  البشري  
 كريمة.

     

11. 

 كوادره   حماية   بالكفيلة   ل  به الس   اده  االت  حره وف   يه 
التي قد  األضرار   من   ام  ك  ح من ة  البشري  
 ضون لها.يتعر  

     

12. 
 ام  ك  الحه  من   ة  البشري   لكوادره   حاده االت    له يكفه 

 قاعد.الت   عند بلوغهم سن   رواتب  
     

13. 
 عاقد مع كفاءات  لت  ى ال إحاده يسعى االت   

 ام.ك  الحه  من   ة  البشري   كوادره   لتنمية   ة  خارجي  
     

 


