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االنشطة الرياضية لطالبات الجامعة  ممتطوعيف إلدارةمقترحة ل وحدة
 بالمممكة العربية السعودية

 إيمان محمد صبد الرحيم االشقر  / د*
 : المقدمة ومشكمة البحث
لـ تغفػ  انباػن مامػن مػف اوابػي تطػومر المم  ػة   2636رؤية السعودية 

إلى  2636رؤمتان  وهو انبي العم  التطوعي حيث تطمح السعودية مف خالؿ
ألفن فقط إلى  11تطومر مانؿ العم  التطوعي  ورفع بساة عدد المتطوعيف مف 

 .2636م يوف متطوع قب  بانية عنـ 

حيث يعد العم  التطوعي واحداً  مف أبرز الصػفن  الببي ػة التػي تتصػ  
باػػن الماتمعػػن  فاػػو  مفاػػـو يم ػػ  تاػػنوز الفػػرد لذاتػػا وتقديمػػا لحناػػة الماتمػػع 

احتػػػا اليخصػػػية ومبفعتػػػا الذاتيػػػة وهػػػو يعػػػد مػػػف أع ػػػى معػػػنبي ا حسػػػنس ع ػػػى ر 
انلمسػػؤولية ومؤيػػرًا مامػػًن ع ػػى أبتمػػنج الفػػرد ل امنعػػة  واػػنلر ـ ممػػن يبػػدو ع يػػا 

 .مفاـو التطوع مف اسنطة ا  ابا قد أ نر عدداً  مف ا ختالفن  والبقنش حولا
لعربيػة السػعودية تيير إدارة الاحػوث والدراسػن  ا قتصػندية فػي المم  ػة ا

( أهميػػة التطػػوع فػػي أف العمػػ  التطػػوعي يعػػد ا ليػػة الوحيػػدة التػػي يم ػػف 2661)
وا سػػػتعنبة اػػػنلمتطوعيف فػػػي أباػػػنز العديػػػد مػػػف  ل ماتمػػػع الباػػػوض مػػػف خاللان

الخدمن  ممن يوفر مانلغ منلية طنئ ة  زرع روح المواطبة فػي بفػوس المػواطبيف  
واطف والماتمػػػػػع مػػػػػف خػػػػػالؿ ا بيػػػػػطة أيػػػػػنعة روح الػػػػػوعي وا بتمػػػػػنج بػػػػػيف المػػػػػ

التطوعية  يساـ العم  التطػوعي فػي التعػرؼ ع ػى الفاػوا  المواػودة فػي بظػنـ 
 الخدمن  والعم  ع ى أياند الح وؿ لان.   

( أف العمػػ  التطػػوعي إحػػدا أهػػـ الر ػػنئز 2665) أمػػانق دنػػدي توضػػح 
  ا  ػػػر ويعػػػد مػػػف العوامػػػ  ذا  ا سنسػػػية فػػػي ببػػػنج ماتمػػػع متمنسػػػؾ بػػػيف أفػػػراد 

ال بيػػر فػػي إعػػداد ايػػ  اديػػد وا سػػتفندة مػػف الطنقػػن  اليػػانبية وتبميتاػػن لخدمػػة 
                                                           

سػػػػبة عمػػػػندة ال  ا سػػػػ بدرمةانمعػػػػة  ن   يػػػػة التربيػػػػة الرمنضػػػػية ل ببػػػػ ا دارة الرمنضػػػػية قسػػػػـ  *
 .التحضيرمة والدراسن  المسنبدة بانمعة حفر الانطف  السعودية
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 من يعم  التطوع ع ى تعزمز ال قنفة ا يانبية التي تييع روح التعنوف   الماتمع
وا خنج والت نف  بيف أفراد الماتمع الواحد  ولقد أخذ العم  التطوعي اعػد  مامػ  

: 2665في العم ين  ا اتمنعية. )امػنبي قبػدي   في حينة ا فراد وي   أسنسي
16 ) 

ع ػى أف التطػوع هػو عمػ    (2616) الحميد الخطيبعبدهللا عبد ييير 
د ا ير ربحى يقوـ ع ى الر اة والدافع الذاتي مف قبػ  فػرد أو ماموعػة مػف ا فػر 

 (16)الخطيي :  .مف أا  مسنعدة اآلخرمف
 ػى أف التطػوع ( ع2612) أمانق أحمػد راضػق ع عػات الم ػر  تػذ ر 

يبقسـ لبوعيف أو  التطوع الفردا  ومتط ي حوافز معبوية قويػة تػدفع الفػرد ل قيػنـ 
باػػذا العمػػ   وهػػذ  الحػػوافز المعبويػػة تخت ػػ  بػػشختالؼ طبيعػػة ا يػػخنص   نبيػػن 

وهػػو   ةالتطػوع المؤسسػػي ومػػتـ تبظيمػػا مػػف خػػالؿ مؤسسػػن  تمػػنرس مانمػػن معيبػػ
واإلاتمنعى فنبتينر المي ال  ع ى بطنؽ واسػع عم  وليد التطور اإلقتصندا 

  احمػد . )امػنبي  ذلؾ التطوار  اإلاتمنعية تاع  الحناة ل تطوع أمر ضرورا 
 (122دمحم عز : 

  Cuskelly & Others  2666 غرىػػاـ كسػػيكمخ ونخػػروف مؤ ػػد و 
Ghraham   د الماتمػػع فػػى أبيػػطة المبظمػػة اأف التطػوع يزمػػد مػػف ميػػنر ة أفػػر

مػػػػػ  التطػػػػػوعي لديػػػػػة العديػػػػػد مػػػػػف المالمػػػػػح الميػػػػػنباة ل ميػػػػػنر ة فنلع  الرمنضػػػػػية
 (Cuskelly&Others  Ghraham  :36 )  .الرمنضية

اف الميػنر ة  Robinson et all)  2617 واخػروف  روبنسػوف يػذ ر 
فػػي ادارة وتبظػػيـ ا بيػػطة الرمنضػػية يسػػنعد ع ػػي توطيػػد العالقػػن  ا اتمنعيػػة 

 مػػن أباػػن فرصػػة لتاػػندؿ المعرفػػة لػػيس   بػػيف المتطػػوعيف والميػػنر يف والميػػنهديف
فقػػػػط ع ػػػػي المسػػػػتون الػػػػداخ ي وابمػػػػن ايضػػػػن ع ػػػػي وابمػػػػن ايضػػػػن ع ػػػػي المسػػػػتون 

 مػػػن اباػػػن تسػػاـ فػػػي يػػػعور الميػػػنر يف فػػي التبظػػػيـ انلسػػػعندة وتقػػػدير   الخػػنراي
 ( Robinson :356الذا  )
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   Zhou & Kaplanidou 2618 اووه وكابمينيػدووموضػح  ػال مػف 
حػػػداث الرمنضػػػية فرصػػػة لت ػػػومف عالقػػػن  ااتمنعيػػػة وصػػػدقن  اف ا بيػػػطة وا 

اديدة وتع ـ مانرا  مخت فػة  مػن اباػن وسػي ة لتحقيػا اهػداؼ التبميػة ا اتمنعيػة 
 ( Zhou & Kaplanidou :496 2618) .وتساي  ببنج يا ن  ااتمنعية

الوحدا  مػنهي ا  تبظيمػن  تقػوـ ااعمػنؿ تسػنعد أااػزة تبظػيـ الماتمػع 
سػػػنلتان حيػػػث تقػػػـو هػػػذ  االوحػػػدا  بتبظػػػيـ ت ػػػؾ الااػػػود التطوعيػػػة ع ػػػى تقػػػديـ ر 

وتاػػػدؼ وحػػػدا   وأعػػػداد المتطػػػوعيف لتحمػػػ  مسػػػؤولية ماػػػن   العمػػػ  التطػػػوعي
  ي وضع بظنـ لتدرمي المتطػوعيف فػي يػتى ماػن   العمػ  التطػوعيالتطوع ال

ووضع بظنـ  ختينر المتطوعيف وتدرمباـ وتوايااـ في يتى المان   وا عطنج 
لميػػورة ل مػػػواطبيف الػػػرا بيف فػػػي التطػػػوع ل تعػػػرؼ ع ػػػى ا عمػػػنؿ التطوعيػػػة )دمحم ا

 (199باا   يؾ : 
تعػػد الانمعػػة أحػػدا أهػػـ المبظمػػن  والايئػػن  التربويػػة التػػي تعمػػ  ع ػػى و 

 تحقيػػا الرعنيػػة ال نم ػػة ل يػػاني واتنحػػة الظػػروؼ المبنسػػاة لتبميػػة أم نبػػنتاـ  و 
عػػػف طرمػػػا تقػػػديـ الع ػػػـو والمعػػػنرؼ وت مػػػف أهميتاػػػن   تاػػػدؼ الػػػى  سػػػي مػػػندن

وتقـو المبظمػػن  وخنصػػة الانمعػػة ع ػػى  وا بيػػطة الرمنضػػية والفبيػػة والترويحيػػة
فصػػػػحة الاي ػػػػػ  التبظيمػػػػػي   هي ػػػػ  تبظيمػػػػػي أيػػػػاا انلاي ػػػػػ  العظمػػػػي ل بسػػػػػنف

حيث تعدد  أي نؿ التبظيـ وتطػور    ل مؤسسة دلي  ع ى صحة هذ  المؤسسة
  صػػػنؿ والعم يػػػة ا دارمػػػة   ػػػ  فػػػي المؤسسػػػن فػػػي محنولػػػة لتحسػػػيف ا داج وا ت

 (27عبد الحميد يرؼ:).وذلؾ حسي الدراسن  وا احنث الع مية
وماقػػى الػػػدور ا  بػػر فػػػي ذلػػؾ ع ػػػى الااػػن  الح وميػػػة و يػػر الح وميػػػة 
انلعم  ع ى إياند الفرص  مػف خػالؿ بػرامت متبوعػة تسػتوعي الػرا بيف  وأيضػن 

ن  و  يػػن  ومػػدارس فػػي تػػاطير  قنفػػة الػػدور ع ػػى الااػػن  التع يميػػة مػػف انمعػػ
العمػػػ  التطػػػوعي  وتاسيسػػػان فػػػي بفػػػوس الطػػػالي مػػػف خػػػالؿ بػػػرامت تتوافػػػا مػػػع 
قدراتاـ وتؤسس فياـ الر اة في خدمة الماتمع بتوايا بػرامت ا بيػطة الطالبيػة 

)تر ػػي بػػف مبصػػور  .والخدمػة الماتمعيػػة لتاػػتـ أ  ػػر وايػػ   مر ػز باػػذا الانبػػي
2618 :2) 
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بتػػػنئت الدراسػػػن  السػػػناقة التنليػػػة فػػػي صػػػين ة الانح ػػػة مػػػف وقػػػد اسػػػتفند  
 .مي  ة الاحث

ور العمػػػػ  د"اعبػػػػواف  (2618) "نػػػػايل سػػػػالـ مشػػػػ  بػػػػف طوالػػػػة"دراسػػػػة  -
جامعػة -رسػالة مماجسػتير   0202التطوعق فق تحقيػ  رييػة المممكػة 

نػػػايل العربيػػػة لمعمػػػـو ايمنيػػػة  كميػػػة العمػػػـو االسػػػتراتيجية  دسػػػـ ايمػػػف 
لقنج الضوج ع ى واقػع والتي تادؼ الي إ "ص أمف إنسانقاالنسانق  تخ 

أهػػـ البتػػنئت ق ػػة عػػدد ومػػف  العمػػ  التطػػوعي فػػي المم  ػػة العربيػػة السػػعودية
ق ػػة عػػدد و .2636مبظمػػن  العمػػ  التطػػوعي الالزمػػة لتحقيػػا رؤيػػة المم  ػػة

ضػع  قػدرة مبظمػن  و . 2636المتطوعيف الالزميف لتحقيا رؤية المم  ة 
محدودية ميػنر ة المػرأة فػي و  اذي المتطوعيف ا  فنج العم  التطوعي في

 مانؿ العم  التطوعي.

معودػػػػات "اعبػػػػواف  (2617) "أميػػػػرة ع ع السػػػػيد أبػػػػو ىاشػػػػـ"دراسػػػػة  -
أف أكثػر  ومف اىـ النتػاج  المشاركة التطوعية لمشباب بالجمعيات ايىمية

   أف أ  ػػػر المتطػػػوعيف قػػػد عرفػػػوا العمػػػ "مسػػػجولق الجػػػاف التطػػػوع  كػػػور
تح يػػػ  المعوقػػػن  الميػػػنر ة التطوعيػػػة ف أو  التطػػػوعي مػػػف خػػػالؿ ا صػػػدقنج

ال  يػر مػف لحصوؿ ع ى مع ومػن   نفيػة ودقيقػة عػف ا تسنعد في  ل ياني
 التي يمر بان فرما المتطوعيف.موق  ال

االتجػاه نحػو العمػ   اعبػواف (2617) "الحسػيف  وجداف بنت عمػق"دراسػة  -
رسػػػػالة   ى طالبػػػػات الجامعػػػػةالتطػػػوعق وعهدتػػػػو بال ػػػػحة الن سػػػػية لػػػد

كمية العمػـو االجتماعيػة    جامعة نايل العربية لمعمـو ايمنية -ماجستير
والتػػي تاػػدؼ الػػي  دسػػـ عمػػـ الػػن ص  تخ ػػص الرعايػػة وال ػػحة الن سػػية

ال يػػ   و التعػػرؼ ع ػػى مسػػتوا اتانهػػن  الطنلاػػن  بحػػو العمػػ  التطػػوعي
التطػػػوعي والصػػػحة عمػػػن إذا  نبػػػ  هبػػػنؾ عالقػػػة بػػػيف ا تاػػػن  بحػػػو العمػػػ  

ل يػػػػ  عػػػػف الفػػػػروؽ الاوهرمػػػة بػػػػيف مسػػػػتوين  الصػػػػحة البفسػػػػية وا البفسػػػية
أهػػػـ البتػػػػنئت: أف مسػػػػتوا ومػػػػف وم وبػػػن  ا تاػػػػن  بحػػػو العمػػػػ  التطػػػوعي  



 
 

 

                                                                                                                   2666    

 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

ميػوؿ  وهبػنؾاتانهن  طنلان    ية التربية بحو العم  التطوعي عػنؿ  اػدًا 
  الطنلان  واتانهنتاف بحو التطوع.مف قب  

رييػػػة اسػػػترايجية  اعبػػػواف (2613) "الشػػػير    عمػػػق سػػػيل بػػػف" دراسػػػة -
جامعػػة  -مماجسػػتير   لتطػػوير العمػػ  التطػػوعق فػػق المنظمػػات اإلنسػػانية

نػػػايل العربيػػػة لمعمػػػـو ايمنيػػػة  كميػػػة العمػػػـو االسػػػتراتيجية  دسػػػـ ايمػػػف 
التعػػرؼ ع ػػى الرؤيػػة اإلسػػتراتياية لتطػػومر العمػػ  وتاػػدؼ الػػي   اإلنسػػانق

بسػنبية  والتعػرؼ ع ػػى أهػداؼ العمػ  التطػػوعي التطػوعي فػي المبظمػػن  اإل
حمنس  بير لممنرسة  هبنؾأهـ البتنئت ومف   في المم  ة العربية السعودية

العمػػ  التطػػػوعي  و ػػػنلبيتاـ   يػػػروف مبػػػررًا لحصػػػوؿ المتطػػػوع ع ػػػى عنئػػػد 
اػػذي مػػف خػػالؿ بػػرامت التوعيػػة والت قيػػ  العوامػػ  و   مػػندن مقنبػػ  تطوعػػا

 ف. تاذي المزمد مف المتطوعي

 اعبػػواف (2613) "ع أبػػراىيـ الػػ ىبق وحسػػاـ عبػػد العايػػا جػػودة"دراسػػة  -
 دوافػػم مشػػتركة الشػػباب فػػق اينشػػطة التطوعيػػة بالميسسػػات الترويحيػػة

هػػػػػدف  الدراسػػػػػة الػػػػػى التعػػػػػرؼ ع ػػػػػى دوافػػػػػع ميػػػػػنر ة اليػػػػػاني التطوعيػػػػػة و 
يػنر ة اليػاني فػي لمدوافع واود   ومف اهـ البتنئت انلمؤسسن  الترويحية 

البدبي وصحي   ا اتمنعي  القيمي  دافع تعزمزن  مبانبيطة التطوعية ا 
 تخت ػػػػ  اػػػػنختالؼ ت ػػػػؾدوافػػػػع ميػػػػنر ة اليػػػػاني فػػػػي ا بيػػػػطة التطوعيػػػػة و 
 . متغيرا  البوع واإلقنمة والمؤسسة الترويحيةال

مػػيهف ميياجموفيػػؾ    Millan Mihajlovic & Others دراسػػة  -
تاػػدؼ و  "المنظمػػات الرياضػػيةالمتطػػوعيف فػق "اعبػػواف  (2616) ونخػروف 

الدراسة الى التعرؼ ع ى مي ال  وفوائد التطوع في المانؿ الرمنضي فػي 
فػػي خػػالؿ العمػػ   التعػػرؼ ع ػػى أيػػخنص اػػددومػػف اهػػـ بتنئااػػن   صػػربين

  الرضػػػػن ومسػػػػنعدة ا خػػػػرمف  تع ػػػػيـ ايػػػػدة   ت ػػػػومف سػػػػيرة ذاتيػػػػةالتطػػػػوعي
 .المسؤولية وا بضانط  تطومر مانرا  ا تصنؿ
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الطنلان  خالؿ خبرة الانح ة في هذا المانؿ مف خالؿ ا يراؼ ع ي فمف 
أ بػػنج اقنمػػة الػػر ف التوعػػون وورش العمػػ  المرتاطػػة انلماػػنرا  الحينتيػػة انلانمعػػة 
حيػػػث  حظػػػ  اف هبػػػنؾ العديػػػد مػػػف الطنلاػػػن  لػػػدياف ر اػػػة فػػػي الميػػػنر ة فػػػي 

 .ا عمنؿ والبرامت التطوعية وخنصة في المانؿ الرمنضي
( طنلاػػػػة مػػػػف 16)ج مقنب ػػػػة يخصػػػػية مقببػػػػة مػػػػع ابػػػػشار  ةالانح ػػػػ  قنمػػػػفقػػػػد 

سة إسػتطالعية باػدؼ ا در انلانمعة  الطنلان  المتطوعن  في ا بيطة المخت فة
ابضمنماـ قب  سنبا في فرؽ عم  تطوعية ومن دوافع التطػوع فػي  التعرؼ ع ى
اف وقػػػد أسػػػفر  البتياػػػة ومعرفػػػة الفنئػػػدة مػػػف وراج العمػػػ  التطػػػوعي   هػػػذا العمػػػ 

يسػنعدهـ  ع ػي مسػنعدة ا خػرمف ا مػر الػذن ي سػباـ اليػعور انلسػعندة  التطوع
والمتعػػػة  وايضػػػن ا تسػػػني العديػػػد مػػػف الخبػػػرا  فػػػي هػػػذا الماػػػنؿ التػػػي تاع اػػػـ 

 .يستطيعوف مواااة المي ال  والقدرة ع ي ح ان
ي ػػوف اإلهتمػػنـ اف  (2615) "واخػػروف  أحمػػد فػػاروؽ عبػػد القػػادر" وييػػير

الرمنضػػػػػػية    ا حػػػػػداثا بيػػػػػطة و يف ل ميػػػػػنر ة فػػػػػى اميػػػػػػع مػػػػػف قبػػػػػ  المتطػػػػػػوع
ان ضػػػنفة الػػػي اف العديػػػد مػػػف الايئػػػن  تسػػػعي الػػػي ا سػػػتعنبة امتطػػػوعيف لسػػػد 

 .العاز المواود انلموارد الايرمة لديان
نلعمػػػػ  التطػػػػوعي سػػػػمة الماتمعػػػػن  الحيويػػػػة  لػػػػدور  فػػػػي تفعيػػػػ  طنقػػػػن  ف

عبػػػػػر مبصػػػػػة العمػػػػػ  فـ. امباػػػػػزا  أببنئػػػػػا وسػػػػػواعده  الماتمػػػػػع  وا  ػػػػػراج الػػػػػوطف
تطوع  في الم نف  والزمنف  والماػنؿ الػذن يبنسػي يأف   ن فرد التطوعي يم ف

هػذ  المبصػة العديػد مػف ا بيػطة المرتاطػة امخت ػ     مػن تتػيح اومانراتػ اخبرات
وتيػػير الػػي ا فػػراد  .الماػػن   مباػػن الرمنضػػي وا اتمػػنعي وا قتصػػندن و يػػر 

 .طػوعمت إلى ر ػي الم يػوف  مبضموا و  2636مم  ة ازًجا مف رؤية ال وبوا انف ي
 ( 1)ا دارة العنمة ل تطوع : 

امقنلا بارمدة الوطف تايػدا لمػن ذ ػر امبصػة  (2616) "فيد عريشق"ييير 
لػػػـ تغفػػػ  انباػػػن مامػػػن مػػػف اوابػػػي  2636رؤيػػػة السػػػعودية العمػػػ  التطػػػوعي اف 
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مػػف خػػالؿ تطػػومر المم  ػػة  وهػػو انبػػي العمػػ  التطػػوعي حيػػث تطمػػح السػػعودية 
إلى تطػومر ماػنؿ العمػ  التطػوعي  ورفػع بسػاة عػدد المتطػوعيف  2636رؤمتان 

 .2636ألفن فقط إلى م يوف متطوع قب  بانية عنـ  11مف 
واػػود وحػػدة متخصصػػة ل تطػػوع داخػػ  الانمعػػة وخنصػػة اف  ةالانح ػػ وتػػرن 

تػػوفير عػػدد  ػػنفي مػػف المتطػػوعيف فػػي أدارة  فػػي الماػػنؿ الرمنضػػي يسػػنعد ع ػػي
عبػػػد تبفيػػػذ البيػػػنط  الرمنضػػػي ممػػػن الرمنضػػػية يم ػػػف ا عتمػػػند ع ػػػياـ  ا بيػػػطة

  .يسنعد ع ي سد البقص او العاز  في الموارد الايرمة المسؤلة عف ذلؾ
ومػػف خػػػالؿ ا طػػالع ع ػػػي العديػػد مػػػف ا عمػػنؿ التطوعيػػػة ورؤيػػة المم  ػػػة 
ل تطػػػػوع ومػػػػن أيػػػػنر  إليػػػػا بتػػػػنئت الدراسػػػػن  السػػػػناقة ومػػػػن اسػػػػتوابتا المسػػػػئولية 

مقترحػػػة  وحػػػدةلماتمعيػػػة ل تطػػػوع تحر ػػػ  دوافػػػع الانح ػػػة  ل قيػػػنـ باػػػذا الاحػػػث" ا
ا بيػػػػػػطة الرمنضػػػػػػية لطنلاػػػػػػن  الانمعػػػػػػة انلمم  ػػػػػػة العربيػػػػػػة   متطػػػػػػوعيف إلدارةل

 .السعودية"
 :ىدؼ البحث

ا بيػػػػػطة   متطػػػػػوعيف إلدارةل إلػػػػػى تحديػػػػػد وحػػػػدة مقترحػػػػػة ياػػػػدؼ الاحػػػػػث
 السعودية وذلؾ مف خالؿ:  الرمنضية لطنلان  الانمعة انلمم  ة العربية

ا بيػػػطة الرمنضػػػية  رؤيػػػة ورسػػػنلة وأهػػػداؼ وحػػػدة المتطػػػوعيف إلدارةتحديػػػد  -1
 ل طنلان  انلانمعة. 

دارة ا بيطة الرمنضية إلتحديد الاي   التبظيمى المقترح لوحدة المتطوعيف  -2
 ل طنلان  انلانمعة. 

 بيػػطة الرمنضػػية دارة اإلمعرفػػة وسػػنئ  ا تصػػنؿ داخػػ  وحػػدة المتطػػوعيف  -3
 .ل طنلان  انلانمعة

دارة ا بيػػػطة الرمنضػػػػية إلمعرفػػػة  وسػػػنئ  التقيػػػيـ داخػػػػ  الوحػػػدة المقترحػػػة  -4
 ل طنلان  انلانمعة.
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 التعريل ببعض الم طمحات الواردة بالبحث
 :المتطوعيف -

هـ ا فراد الذيف يتمتعوف اماموعة مف القػدرا  وا سػتعدادا  والماػنرا  
انستخدمان فػي خدمػة الماتمػع وتبميػة البيئيػة بػدافع ذاتػي دوف  اليخصية يقوموا
 ( 73:  2665)عبد هللا الع ي  .توقع عنئد مندن"

 :نشطة الرياضيةي ا -
 ا ستغالؿ ا م    وقن  الفػراغ وا تيػنؼ الموهػوبيف والمتميػزمف رمنضػينً 

 فػػة تػػوفير فػػرص البمػػو المت نمػػ  ل يػػاني الاػػنمعي وع ػػى أيػػانع هوايػػنتاـ المختو 
وصػػػق  هػػػذ  المواهػػػي والتر يػػػز ع ػػػى دعػػػـ السػػػ وؾ القػػػويـ عػػػف طرمػػػا الماػػػنرزة 
اإليانبية الفعنلة التي تخ ا المواق  المتعددة التػي يم ػف اسػتغاللان لتوايػا هػذ  

 (33: 2612.) معتز حسف الممنرسة اصورة ببنجة
 : إجراءات البحث
 :مني  البحث

مسػحي لمالئمتػا لطبيعػة المػبات الوصػفي ان سػ وي ال ةالانح ػ  اسػتخدم
 .الاحث

 :عينة البحث
( مف ا عضنج بو نلة الانمعػة 252تم    عيبة الاحث ا سنسية عدد )

ا دارمػيف واعػض  اعضػنج هيئػة التػدرمس بانمعػة حفػر الاػنطفليئوف الطنلان  و 
  طنلاػػػػن  انمعػػػػة حفػػػػر الاػػػػنطف امامػػػػع الينسػػػػميفواعػػػػض العػػػػنم يف انلانمعػػػػة 

 .ا سنسية وا ستطالعية يبة الاحثي  عوالادوؿ التنلي يوضح توص
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  1جدوؿ ردـ م
 العينة االستطهعية والعينة االساسيةلك  مف مواعة وفقا  الكمية عينة البحث

صينظ  مستويات االدارة
 البحث

 الطينظ األساسيظ الطينظ االستطالصيظ

 النسبظ% الطدد النسبظ% الطدد

 %166 4 %66 66 4 وكالة الجامعة لشجوف الطالبات 
 %87.88 58 %12.12 8 66 اعضاء ىيجة التدريص بجامعة ح ر الباطف 

 %88.46 23 %11.54 3 26 االدارييف العامميف بالجامعة 
 %87.43 167 %12.57 24 191 طالبات جامعة ح ر الباطف بمجمم الياسميف

 %87.86 252 %12.26 35 287 المجموع

( مفػردة وتػـ ااػراج 287ث )( اف اامنلي عيبة الاحػ1يتضح مف ادوؿ )
( مفػػردة مػػف خػػنر  عيبػػة الاحػػث ا سنسػػية 35الدراسػػة ا سػػتطالعية ع ػػي عػػدد )

( مفردة وهػي  مػن موضػحة انلاػدوؿ السػنبا 252ليصاح عدد العيبة ا سنسية )
 والي   التنلي : 
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الخطػوا  التنليػة   واتاعػة الانح ػتـ استخداـ اسػتمنرة اسػتبينف مػف تصػميـ       
 لتصميـ ا ستمنرة 

إاػػػػػػراج مسػػػػػػح ل دراسػػػػػػن  البظرمػػػػػػة والاحػػػػػػوث الع ميػػػػػػة والمرااػػػػػػع المتصػػػػػػ ة  -
 .انلموضوع

 .(1رؤية ورسنلة  واهداؼ انمعة حفر الانطف مرفا )ع ى  ا طالع -
 ديد محنور ا ستبينف حسي ا هداؼ الموضوعة.تح -
 تحديد مفردا  العانرا  التي تعبر عف محنور ا ستبينف. -
ع ػػى الخبػػراج المتخصصػػيف ( 3مرفػػا ) عػػرض ا سػػتبينف اصػػورتا ا وليػػة -

( 11وان قسنـ الع مية فػي ماػنؿ ا دارة وا دارة الرمنضػية والاػنلغ عػددهـ )
  ى :وذلؾ ل تعرؼ ع( 2ير مرفا )خب

 .مبنساة المحنور لموضوع الاحث -
 .ارتانط العانرا  الخنصة ا   محور -
 . فنية ويموؿ وارتانط وموضوعية العانرا  -
مرفػا وابحصر  بساة ا تفنؽ ل خبراج ع ي ا ستبينف فػي صػورتا البانئيػة  -

%( وذلػػػػؾ اعػػػػد حػػػػذؼ اعػػػػض العاػػػػنرا  مػػػػف  ػػػػ  166%: 96بػػػػيف )( 4)
 .الخبراج آلراجمحور وفقًن 

 .ي ي ذلؾ توزمع استمنرة ا ستبينف ع ي عيبة الدراسة ال تروبين -
 :ستبياف اإل المعامهت العممية الستمارة

 :االستمارة دؽ أوال : 
 تـ حساب  دؽ االستمارة بطريقتيف :

  دؽ المحتوى : -أ
ع ى صدؽ المح مػيف وذلػؾ ل تعػرؼ ع ػى مػدا مبنسػاة   ةالانح اعتمد 

حيػػػث تػػػـ حػػػذؼ اعػػػض العاػػػنرا  وتعػػػدي    وضػػػوحان المحػػػنور والعاػػػنرا  ومػػػدا
 اعض العانرا  ا خرا وفقن آلراج الخبراج. 

  دؽ االتساؽ الداخمق : -ب
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تػػـ حسػػني صػػدؽ ا تسػػنؽ الػػداخ ي عػػف طرمػػا حسػػني معنمػػ  ا رتاػػنط 
بػػيف العاػػنرا  والمامػػوع ال  ػػى ل محػػور الػػذا تبتمػػى اليػػا )أن بػػيف دراػػة العاػػنرة 

 المحور الذا تبتمى اليا(. والماموع ال  ى لعانرا 
  0جدوؿ م

 03ف= معام  االرتباط بيف درجة العبارة ودرجة المحور ال ى تنتمخ إليو العبارة
مسلسل  المحور م

 الطبارات
صدد 

 االرتباطمطامل  الطبارات

رؤيػػػػة ورسػػػػنلة وأهػػػػداؼ المحػػػػور ا وؿ:  1
وحػػػػػػػػػػػدة المتطػػػػػػػػػػػوعيف إلدارة ا بيػػػػػػػػػػػطة 

 الرمنضية ل طنلان  انلانمعة
1-17 17 6.699 – 6.764 

الاي ػػػػػػػػ  التبظيمػػػػػػػػى المحػػػػػػػػور ال ػػػػػػػػنبى:  2
المقتػػػػػػػػػػػػرح لوحػػػػػػػػػػػػدة المتطػػػػػػػػػػػػوعيف  دارة 

 ا بيطة الرمنضية ل طنلان  انلانمعة
18- 71 54 6.674 – 6.968 

)وسػػػػػػػػنئ  ا تصػػػػػػػػنؿ المحػػػػػػػػور ال نلػػػػػػػػث:  3
ا دارا داخػػػػ  وحػػػػدة المتطػػػػوعيف  دارة 
ا بيطة الرمنضية ل طنلان  انلانمعػن  

 (السعودية
72-83 12 6.781 – 6.894 

أسػػنليي التقيػػيـ  داخػػ  : المحػػور الرااػػع 4
الوحػػػػػػػػػػػػػدة المقترحػػػػػػػػػػػػػة  دارة ا بيػػػػػػػػػػػػػطة 

 الرمنضية ل طنلان  انلانمعة
84- 96 7 6.748 – 6.864 

 6.329(= 6.65قيمة ر الادولية عبد مستوا د لة ) 
( أف قػػػيـ معػػػنمال  ا رتاػػػنط المحسػػػواة أ بػػػر مػػػف 2يتضػػػح مػػػف اػػػدوؿ )

( ممػػػن يػػػدؿ ع ػػػى ا تسػػػنؽ الػػػداخ ي 6.65ة الادوليػػػة عبػػػد مسػػػتوا د لػػػة )القيمػػػ
تػـ حسػني و لعانرا  محنور ا ستبينف مع المحور الذا تبتمي إليا ت ؾ العانرا  

يوضػػحان  والتػػيمعنمػ  ا رتاػػنط بػػيف دراػػة  ػػ  محػور والدراػػة ال  يػػة لالسػػتمنرة 
 التنليالادوؿ 
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  0جدوؿ م
 03ف= محور والدرجة الكمية لهستبانة معامهت االرتباط بيف درجة ك 

 مطامل االرتباط المحور رقم المحور
رؤية ورسنلة وأهداؼ وحدة المتطػوعيف إلدارة ا بيػطة  ا وؿ

 6.794 الرمنضية ل طنلان  انلانمعة
الاي ػػػػػ  التبظيمػػػػػى المقتػػػػػرح لوحػػػػػدة المتطػػػػػوعيف  دارة  ال نبى

 6.648 ا بيطة الرمنضية ل طنلان  انلانمعة
)وسػػػػنئ  ا تصػػػػنؿ ا دارا داخػػػػ  وحػػػػدة المتطػػػػوعيف   ل نلثا

 دارة ا بيػػػػػػػػػػطة الرمنضػػػػػػػػػػية ل طنلاػػػػػػػػػػن  انلانمعػػػػػػػػػػن  
 السعودية(

6.861 

أسنليي التقييـ  داخػ  الوحػدة المقترحػة  دارة ا بيػطة  الرااع
 6.847 الرمنضية ل طنلان  انلانمعة

 6.329( = 6.65قيمة ر الادولية عبد مستوا د لة ) 
( أف قػيـ معػنمال  ا رتاػنط بػيف اسػتمنرة ا سػتبينف 3مف اػدوؿ )يتضح 

اعضػػػان الػػػاعض وبيباػػػن وبػػػيف الدراػػػة ال  يػػػة لالسػػػتمنرة قػػػيـ دالػػػة إحصػػػنئيًن عبػػػد 
( ممػػن يػػدؿ ع ػػى صػػدؽ اسػػتمنرة ا سػػتبينف وأباػػن تقػػيس مػػن 6.65مسػػتوا د لػػة )

 وضع  مف أا ا
 ثانيا الثبات : 

 باؾ حساب الثبات عف طري  أل ا كرون -أ
  4جدوؿ م

 معامهت ثبات محاور االستبياف
صدد  محاور االستبيان م

 الطبارات
ثبات 
 المحور

 ثبات
 االستمارة

رؤيػػػة ورسػػػػنلة وأهػػػداؼ وحػػػدة المتطػػػػوعيف المحػػػور ا وؿ :  1
 6.961 17 إلدارة ا بيطة الرمنضية ل طنلان  انلانمعة

6.864 
دة الاي ػػػػػػػػ  التبظيمػػػػػػػػى المقتػػػػػػػػرح لوحػػػػػػػػ: المحػػػػػػػػور ال ػػػػػػػػنبى  2

 6.849 54 المتطوعيف  دارة ا بيطة الرمنضية ل طنلان  انلانمعة
)وسػنئ  ا تصػنؿ ا دارا داخػ  وحػدة المتطػوعيف  دارة :المحور ال نلػث  3

 ا بيطة الرمنضية ل طنلان  انلانمعن  السعودية (
12 6.891 

أسػػػػنليي التقيػػػػيـ  داخػػػػ  الوحػػػػدة المقترحػػػػة :المحػػػػور الرااػػػػع  4
 6.794 7 يطة الرمنضية ل طنلان  انلانمعة دارة ا ب



 
 

 

                                                                                                                   2614    

 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

 وا سػػتمنرة( أف قػػيـ معػػنمال   اػػن  المحػػنور 4يتضػػح مػػف اػػدوؿ رقػػـ )
 .ا ستمنرة    قيـ مرتفعة ممن يدؿ ع ى  ان  

 الامنق:المجاؿ 
 تػػػػػػـ تطبيػػػػػػا الدراسػػػػػػة ا سنسػػػػػػية ع ػػػػػػي عيبػػػػػػة الدراسػػػػػػة فػػػػػػي الفتػػػػػػرة مػػػػػػف

  .ـ28/5/2626ـ إلي 12/4/2626
 ح اجية المستخدمة فخ البحث :المعالجات اإل

 SPSS version 2020تـ اياند المعنلان  ا حصنئية انسػتخداـ بربػنمت  
 فيمن ي ى :

 معنم  ا رتانط )لبيرسوف( -    .البساة المئوية -
 المتوسط الحسنبى -  معنم   ان  الفن  روبانخ  -
     2مربع  ن - اختانر تح ي  التانيف فى اتان  واحد.  -

 One Wayانختاػػنر تح يػػ  التاػػنيف فػػي اتاػػن  واحػػد.  االانح ػػ  قنمػػ

ANOVA   ل تا ػػػػد مػػػػف واػػػػود فػػػػروؽ ذا  د لػػػػة إحصػػػػنئية مػػػػف عدمػػػػا بػػػػيف
اعضنج -استانان  فئن  عيبة الاحث ا سنسية )و نلة الانمعة ليئوف الطنلان 

طنلاػػػػن  -ا دارمػػػػيف العػػػػنم يف انلانمعػػػػة -هيئػػػػة التػػػػدرمس بانمعػػػػة حفػػػػر الاػػػػنطف
اسػتمنرة ا سػتبينف وهػذا مػن  الاػنطف امامػع الينسػميف( حػوؿ محػنور انمعة حفػر

 (.5) يوضحا ادوؿ
  3جدوؿ م

  الستجابات فجات عينة البحث حوؿ محاور ANOVAتحمي  التبايف م
 استمارة االستبياف

 المحاور
 مصدر

 التباين
 درجات
 الحريظ

 مجموع
 المربطات

 متوسط
 المربطات

 الداللظ قيمظ ف

المحػػػػور ا وؿ : 
رؤيػػػػػػػػػة ورسػػػػػػػػػنلة 
وأهػػػػػػػداؼ وحػػػػػػػدة 
المتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعيف 
إلدارة ا بيػػػػػػػػطة 
الرمنضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
ل طنلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  

 انلانمعة

  ير داؿ 1.35 79.51 238.53 3 بيف الماموعن 

   58.69 14555.12 248 داخ  الماموعن 

    14793.65 251 الماموع
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  3جدوؿ متابم 
  الستجابات فجات عينة البحث حوؿ محاور ANOVAتحمي  التبايف م

 استمارة االستبياف
 المحاور

 مصدر
 التباين

 درجات
 الحريظ

 مجموع
 المربطات

 متوسط
 المربطات

 الداللظ قيمظ ف

: المحػػػػػػػور ال ػػػػػػػنبى 
الاي ػػػػػػ  التبظيمػػػػػػى 
المقتػػػػػػػػػػػػػرح لوحػػػػػػػػػػػػػدة 
المتطػػػػػػػػػوعيف  دارة 
ا بيػػػطة الرمنضػػػية 
 ل طنلان  انلانمعة

  ير داؿ 6.68 465.32 1395.65 3 بيف الماموعن 

   687.23 176433.64 248 داخ  الماموعن 

    171829.66 251 الماموع

المحػػػػػػػػػػػور ال نلػػػػػػػػػػػث 
)وسػػػنئ  ا تصػػػنؿ :

ا دارا داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
وحػػػػػػدة المتطػػػػػػوعيف 
 دارة ا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 
الرمنضػػية ل طنلاػػن  
انلانمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  

 السعودية (

  ير داؿ 1.41 364.37 1693.11 3 بيف الماموعن 

   259.31 64368.88 248 داخ  الماموعن 

    65461.99 251 الماموع

المحػػػػػػػػػػػػػور الرااػػػػػػػػػػػػػع 
أسػػػػػػػػػػنليي التقيػػػػػػػػػػيـ  :

داخػػػػػػػػػػػػػػػ  الوحػػػػػػػػػػػػػػػدة 
المقترحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  دارة 
ا بيػػػطة الرمنضػػػية 
 ل طنلان  انلانمعة

  ير داؿ 1.96 126.2 179.66 3 بيف الماموعن 

   64.39 15968.75 248 داخ  الماموعن 

    16347.32 251 الماموع

 2.641= 6.65ية عبد مستوا قيمة )ؼ( الادول 6.65*معبون عبد مستوا 
( عدـ واود فروؽ معبوية ذا  د لة إحصنئية بيف 5يتضح مف ادوؿ )

اعضنج -استانان  فئن  عيبة الاحث ا سنسية )و نلة الانمعة ليئوف الطنلان 
طنلاػػػػن  -ا دارمػػػػيف العػػػػنم يف انلانمعػػػػة -هيئػػػػة التػػػػدرمس بانمعػػػػة حفػػػػر الاػػػػنطف

وؿ محػػنور اسػػتمنرة ا سػػتبينف  حيػػث انمعػػة حفػػر الاػػنطف امامػػع الينسػػميف( حػػ
( وهذ  القيمة اق  مف قيمة 1.96:  6.68ب غ  قيمة )ؼ(  المحسواة من بيف )

( فػي اميػع 6.65( ومستوا معبوية )248  3) )ؼ( الادولية عبد دراة حرمة
 .المحنور  ستمنرة ا ستبينف
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وع ػػى هػػذا   وهػػذا يؤ ػػد تاػػنبس اسػػتانان  فئػػن  عيبػػة الاحػػث ا سنسػػية
( 252مع ت ؾ الفئن  ع ى إباـ ماموعة واحدة  قوامان ) اتعنم  الانح توؼ فس

 فردا عبد إاراج انقي المعنلان  اإلحصنئية ل احث
 وال: عرض ومنادشةالنتاج أ

ريية ورسالة وأىداؼ وحػدة المتطػوعيف إلدارة االنشػطة نتاج  المحور االوؿ: 
                                                         الرياضية لمطالبات بالجامعة

  6جدوؿ م
ريية ورسالة  ايوؿالخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 

 030ف= وأىداؼ وحدة المتطوعيف إلدارة االنشطة الرياضية لمطالبات بالجامعة

 م
 اإلحصائيظالدالالت 

 محتوى الطبارة

 الاوافق إلى حد ما موافق
 مربع كاى

مستوى 

 الداللظ
 المتوسط الحسابى

االستجابظ 

 المجملظ

 )ليكارت(

 نسبظ

 الموافقظ

% 

 الترتيب

 النسبظ% التكرار النسبظ% التكرار النسبظ% التكرار

             الريية المقترحة  

الريػػػػػػادة والتميػػػػػػا   -1

واالبداع فػق مجػاؿ 

العمػػػػػ  التطػػػػػوعق 

الرياضػق مػػف أجػػ  

اا بنػػاء مجتمػػم يعػػ

 وينمق الرياضة.

 1 %96.03 نعـ 2.92 0.00 407.88 1.19% 3 5.56% 14 93.25% 235

تعمػ  الوحػدة عمػخ   -0

تنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ وأدارة 

االنشطة الرياضػية  

لمطالبػػػػػػات داخػػػػػػ  

الجامعػػػػػة وأعػػػػػداد 

كػػػػػػػػػوادر ميىمػػػػػػػػػة 

لتقػديـ مػاىو جديػد 

أو مسػػػػتحدث فػػػػخ 

 ى ا المجاؿ.

 0 %88.69 عـن 2.77 0.00 284.36 5.95% 15 10.71% 27 83.33% 210

تسعق الوحػدة الػق   -0

توجيػػػػػػػػو الجيػػػػػػػػد 

المبػػػػػػػػػ وؿ مػػػػػػػػػػف 

الطالبػػػات لتحقيػػػ  

مستويات عميا فق 

المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة 

باالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 

المجتمعية وخا ة 

 المجاؿ الرياضق.

 0 %92.26 نعـ 2.85 0.00 336.50 3.17% 8 9.13% 23 87.70% 221
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  6جدوؿ متابم 
 ايوؿ ة بعبارات المحور الخا اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 

ريية ورسالة وأىداؼ وحدة المتطوعيف إلدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 
 030ف= بالجامعة

 م
 اإلحصائيظالدالالت 

 محتوى الطبارة

 الاوافق إلى حد ما موافق

 مربع كاى

مستوى 

 الداللظ

 المتوسط

 الحسابى 

االستجابظ 

 المجملظ

 )ليكارت(

 نسبظ

 الموافقظ

% 

 الترتيب

 النسبظ% التكرار النسبظ% التكرار النسبظ% التكرار

             الرسالة المقترحة  

 ػػػػػػق  الميػػػػػػارات   -4

المرتبطػػػة بػػػالتطوع 

لػػػػػػػػػػػد  جميػػػػػػػػػػػم 

العػػػامميف بالوحػػػدة 

مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػهؿ 

المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة 

المجتمعيػػة ال عالػػة 

فػػػػػػػػػػػق المجػػػػػػػػػػػاؿ 

 الرياضق.

 0 %91.47 نعـ 2.83 0.00 326.45 3.97% 10 9.13% 23 86.90% 219

أعػػػداد جيػػػ  يعػػػػق   -3

بػػػػػػدوره التطػػػػػػوعخ 

واالنسػػانخ وغػػرص 

االىػػػداؼ التربويػػػة 

والثقافيػػػػػػة بخمػػػػػػ  

بيجػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػحية 

ورياضػػػػػػػػية مػػػػػػػػف 

خػػػػػهؿ المشػػػػػاركة 

الرياضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 لمطالبات.

 1 %96.63 نعـ 2.93 0.00 418.74 0.79% 2 5.16% 13 94.05% 237

االسػػياـ فػػق جػػ ب   -6

العديػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف 

الطالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

لممسػػػػػػػاعدة فػػػػػػػق 

ة االنشطة الرياضػي

والعمػػػػ  التطػػػػوعق 

 لخدمة المجتمم

 0 %90.48 نعـ 2.81 0.00 325.50 5.95% 15 7.14% 18 86.90% 219

 عبػػػد 6.65 ≥حيػػػث مسػػػتوا الد لػػػة  6.65*مربػػػع  ػػػنا معبػػػوا عبػػػد مسػػػتوا 
 3.84=1الحرمة دراة  5.99= 2 الحرمة دراة

 1.66-1.66 -المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػنبى المػػػػػػراح اػػػػػػن وزاف : مقيػػػػػػاص ليكػػػػػػارت:
 )موافا( 3.66-2.34  )إلى حد من( 2.33-1.67  ا() اواف
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

  6جدوؿ متابم 
ريية ورسالة  ايوؿالخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 

 030ف= وأىداؼ وحدة المتطوعيف إلدارة االنشطة الرياضية لمطالبات بالجامعة

 م
 اإلحصائيظالدالالت 

 محتوى الطبارة

 الاوافق ى حد ماإل موافق

 مربع كاى

مستوى 

 الداللظ

 المتوسط

 الحسابى

االستجابظ 

 المجملظ

 )ليكارت(

 نسبظ

 الموافقظ

% 

 الترتيب

 النسبظ% التكرار النسبظ% التكرار النسبظ% التكرار

             االىداؼ المقترحة  

أعػػػػػػػػداد وتييجػػػػػػػػة   -1

كػػػوادر جديػػػدة مػػػف 

الطالبػػػػػػػات دػػػػػػػادرة 

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ادارة 

ة الرياضػية  االنشط

 وتنظيميا.

 0 %97.82 نعـ 2.96 0.00 209.92 0.00% 0 4.37% 11 95.63% 241

تػػػػدعيـ المشػػػػاركة   -0

التطوعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

السػػػتقطاب وجػػػ ب 

الطالبػػػػات لخدمػػػػػة 

 المجتمم.

 7 %95.63 نعـ 2.91 0.00 388.02 0.40% 1 7.94% 20 91.67% 231

اكسػػػػاب العػػػػامميف   -0

بالوحػػػدة الميػػػارات 

والمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ 

واالساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيات 

الضػػػػرورية لمعمػػػػ  

 بيا.

 12 %94.64 نعـ 2.89 0.00 386.36 2.38% 6 5.95% 15 91.67% 231

بنػػػػػػػػػػاء نوا ػػػػػػػػػػر   -4

التعػػػػػػػػػاوف بػػػػػػػػػيف 

المتطػػػػػوعيف مػػػػػػف 

الطالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

والجمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

والميسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 المعنية بالرياضة.

 8 %95.24 نعـ 2.90 0.00 382.57 0.79% 2 7.94% 20 91.27% 230

تحديػػػد السياسػػػات   -3

واالجػػػػراءات التػػػػخ 

نظـ عمػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػ

المتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعيف 

الدارتيػػـ لهنشػػطة 

 الرياضية.

 3 %97.02 نعـ 2.94 0.00 195.57 0.00% 0 5.95% 15 94.05% 237

نشر ثقافػة التطػوع   -6

واسػػػػتثمار أودػػػػات 

ال ػػػػػػػػػػػػراغ بػػػػػػػػػػػػيف 

الطالبػػػػػػات داخػػػػػػ  

 الجامعة.

 1 %98.61 نعـ 2.97 0.00 468.74 0.40% 1 1.98% 5 97.62% 246
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

  6جدوؿ متابم 
ريية ورسالة  ايوؿالخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةسبة المجوية والدالالت التكرار والن

 030ف= وأىداؼ وحدة المتطوعيف إلدارة االنشطة الرياضية لمطالبات بالجامعة

 م
 اإلحصائيظالدالالت 

 محتوى الطبارة

 الاوافق إلى حد ما موافق

 مربع كاى

مستوى 

 الداللظ

 المتوسط

 الحسابى

االستجابظ 

 ظالمجمل

 )ليكارت(

 نسبظ

 الموافقظ

% 

 الترتيب

 النسبظ% التكرار النسبظ% التكرار النسبظ% التكرار

المسػػػػػػػاىمة فػػػػػػػق   -7

التنميػػػػػة البشػػػػػرية 

وتقػػػػػػػػديـ بػػػػػػػػػرام  

تطويعيػػػة رياضػػػية 

 لخدمة المجتمم.

 9 %95.04 نعـ 2.90 0.00 401.88 2.78% 7 4.37% 11 92.86% 234

الحػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػف   -8

المشػػكهت الناتجػػة 

المػػوارد  عػف نقػػص

البشػػػػػرية الهامػػػػػة 

الدارة االنشػػػػػػػػػػػػطة 

الرياضػػػػػػػػية فػػػػػػػػخ 

 الجامعة.

 4 %97.42 نعـ 2.95 0.00 435.17 0.40% 1 4.37% 11 95.24% 240

رفػػػػػػػػػػػػم ك ػػػػػػػػػػػػاءة   -9

المتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعيف 

المشاركيف لمواكبة 

متطمبػػػػػػػػػػػػػػات ادارة 

االنشطة الرياضػية 

السػػػتقطاب وجػػػ ب 

 الشباب.

 6 %96.43 نعـ 2.93 0.00 185.14 0.00% 0 7.14% 18 92.86% 234

تاويػػػد المتطػػػوعيف   -12

بخبػػػػػػػرات جديػػػػػػػدة 

نتيجػػػػػة لهشػػػػػتراؾ 

بالعديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف 

االنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 

 الرياضية.

 11 %94.44 نعـ 2.89 0.00 386.17 2.78% 7 5.56% 14 91.67% 231

ايػػػػػػادة االنشػػػػػػطة   -11

الرياضية لمطالبػات 

بالجامعػػػػػػة طبقػػػػػػػا 

لرييػػػػػػػة المممكػػػػػػػة 

0202 

 0 %98.61 نعـ 2.97 0.00 224.78 0.00% 0 2.78% 7 97.22% 245

 عبد 6.65 ≥حيث مستوا الد لة  6.65*مربع  نا معبوا عبد مستوا 
 3.84=1الحرمة دراة  5.99= 2 الحرمة دراة

 1.66-1.66 -مقينس لي نر  : المتوسط الحسنبى المراح ان وزاف :
 )موافا( 3.66-2.34)إلى حد من(   2.33-1.67) اوافا(  
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

رار والبسػػػػػاة المئويػػػػػة والػػػػػد    ( والخػػػػػنص الت ػػػػػ6يتضػػػػػح مػػػػػف اػػػػػدوؿ )
رييػػػة ورسػػػالة وأىػػػداؼ وحػػػدة المحػػػور ايوؿ ماإلحصػػػنئية الخنصػػػة اعاػػػنرا  

واػود فػروؽ معبويػة   المتطوعيف إلدارة االنشػطة الرياضػية لمطالبػات بالجامعػة
وببسػػػاة   6.65بػػػيف ا سػػػتانان  وهػػػذ  القػػػيـ لمربػػػع  ػػػنا معبويػػػة عبػػػد مسػػػتوا 

%( وبترتيػي العاػنرا   مػن هػو 98.61% إلػى 88.69موافقة تراوح  مػن بػيف )
 موضح انلادوؿ.

الييكػ  التنظيمػخ المقتػرح لوحػدة : عرض ومنادشة نتاج  المحور الثانخ: ثانيا  
 المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات بالجامعة

  7جدوؿ م
  الثانخالخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 

الييك  التنظيمخ المقترح لوحدة المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 
 030ف= بالجامعة

 ـ
 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما مواف 
 مربم كاى

مستوى 
 الداللة

 المتوسط
 الحسابخ

االستجابة 
 المجممة
 مليكارت 

 نسبة
 الموافقة
% 

 الترتيب
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار %النسبة التكرار

االدارة العميا  -أوال: 
ممػػػػػػػػدير وحػػػػػػػػدة  

       المتطوعيف

  

    

             أ/الو ل العاـ 

تقػػم ىػػ ه الوظي ػػة   -1
عمػػػخ رأص الييكػػػ  
االدارى لوحػػػػػػػػػػػػػػدة 
المتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعيف 

 بالجامعة  

 1 %96.83 نعـ 2.94 0.00 429.31 1.19% 3 3.97% 10 94.84% 239

تص ىػػػػػػػػػػ ه تخػػػػػػػػػػ  -0
الوظي ػػة باالشػػراؼ 
والتنظػػيـ والتقسػػيـ 
لكافػػػػػػػة االعمػػػػػػػاؿ 
القاجمػػػػػػػػة داخػػػػػػػػ  

 الوحدة.

 0 %95.83 نعـ 2.92 0.00 402.64 1.19% 3 5.95% 15 92.86% 234

االخت ا ػػات  -ب 
 والواجبات

            

وضػػػػػػػػم االسػػػػػػػػص   -0
واالسػػاليب العمميػػة 
الختيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 المتطوعيف.

 4 %98.81 نعـ 2.98 0.00 228.57 0.00% 0 2.38% 6 97.62% 246
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

  7جدوؿ متابم 
 الثانخ الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 

الييك  التنظيمخ المقترح لوحدة المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 
 030ف= بالجامعة

 ـ
 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 ف الاوا إلخ حد ما مواف 
 مربم كاى

مستوى 
 الداللة

 المتوسط
 الحسابخ

االستجابة 
 المجممة
 مليكارت 

 نسبة
 الموافقة
% 

 الترتيب
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

اختيػػػػار االعضػػػػاء   -4
المتطػػػػػػوعيف مػػػػػػف 
الطالبػػػػػػػات طبقػػػػػػػا 
لقواعػػػػػػػػد العمػػػػػػػػ  

 التطوعق.

 6 %98.61 نعـ 2.97 0.00 224.78 0.00% 0 2.78% 7 97.22% 245

تشػػػػػػػكي  المجػػػػػػػاف   -3
التن ي يػػػة النشػػػطة 
الوحػػػػػػدة وتحديػػػػػػد 
الميػػػػػاـ الوظي يػػػػػة 
 لجميم االعضاء.

 7 %98.21 نعـ 2.96 0.00 462.93 0.79% 2 1.98% 5 97.22% 245

االشراؼ العاـ عمخ   -6
عمػػػػػػػػػ  المجػػػػػػػػػػاف 
المنظمػػػػػػػػػػػػػة الدارة 
االنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 

 الرياضية.

 0 %99.40 نعـ 2.99 0.00 240.14 0.00% 0 1.19% 3 98.81% 249

رسػػػػػػـ السياسػػػػػػات   -7
المرتبطػػػػة بالعمػػػػ  
وايجػػػػػػػػػاد حمػػػػػػػػػوؿ 
لممشػػػاك  الخا ػػػة 
 بادامة االنشطة 

 1 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

اتخا  كافة القرارات   -8
المنظمػػػػػػػة لسػػػػػػػير 

 العم .
 0 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

اء تقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ اد  -9
المتطػػػػػػوعيف مػػػػػػف 
الطالبػػػػػػات داخػػػػػػ  
 الوحدة المقترحة.

 3 %98.81 نعـ 2.98 0.00 228.57 0.00% 0 2.38% 6 97.62% 246

 عبد 6.65 ≥حيث مستوا الد لة  6.65*مربع  نا معبوا عبد مستوا 
 3.84=1الحرمة دراة  5.99= 2 الحرمة دراة

 1.66-1.66 -المتوسط الحسنبى المراح ان وزاف: مقينس لي نر :
 )موافا( 3.66-2.34  )إلى حد من( 2.33-1.67  ) اوافا(

 



 
 

 

                                                                                                                   2622    

 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

  7جدوؿ متابم 
 الثانخ الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 

الييك  التنظيمخ المقترح لوحدة المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 
 030ف= بالجامعة

 ـ
 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما مواف 
 مربم كاى

مستوى 
 الداللة

 المتوسط
 الحسابخ

االستجابة 
 المجممة
 مليكارت 

 نسبة

 % الموافقة
 الترتيب

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 
موا ػػػػػػػػػػػػػ ات  -ج

       شاغ  الوظي ة
  

    

1-  

أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
حا ػػػهعمخ درجػػػة 

وص فػػػػخ البكػػػػالوري
 التربية الرياضية.

 3 %99.60 نعـ 2.99 0.00 244.06 0.00% 0 0.79% 2 99.21% 250

0-  

أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
حا ػػػهعمخ درجػػػة 
الماجسػػػػػػػتير فػػػػػػػخ 
 التربية الرياضية.

 7 %98.81 نعـ 2.98 0.00 228.57 0.00% 0 2.38% 6 97.62% 246

0-  

أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
حا ػػػهعمخ درجػػػة 
الػػػػػػػػػدكتوراه فػػػػػػػػػخ 
 التربية الرياضية.

 11 %92.86 نعـ 2.86 0.00 370.29 4.76% 12 4.76% 12 90.48% 228

4-  

أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
حا هعمخ شػيادة 
التيوفػػػ  فػػػخ الم ػػػة 
االنجمياية وشػيادة 

ICDL  فخ الحاسب
 االلخ.

 12 %94.44 نعـ 2.89 0.00 407.31 4.37% 11 2.38% 6 93.25% 235

3-  

أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 
حا ػػػهعمخ دورات 
تدريبيػػة فػػخ مجػػاؿ 
ادارة وتنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

واالنشطة البطوالت 
 الرياضية.

 4 %99.80 نعـ 3.00 0.00 248.02 0.00% 0 0.40% 1 99.60% 251

6-  

لديو الخبرة الكافيػة 
فخ مجاؿ االنشػطة 
والميرجانػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الرياضية.

 1 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

7-  

خبػػػػػػػػرة بػػػػػػػػالمواجح 
والقػػوانيف المنظمػػة 

 لمياـ وظي تو.
 0 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

  7جدوؿ متابم 



 
 

 

                                                                                                                   2623    

 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

الثانخ الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 
الييك  التنظيمخ المقترح لوحدة المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 

 030ف= بالجامعة

 ـ
 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما ف موا

 مربم كاى

مستوى 

 الداللة

 المتوسط

 الحسابخ

االستجابة 

 المجممة

 مليكارت 

 نسبة

 الموافقة

% 

 الترتيب

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

8-  

دػػػادر عمػػػخ أتخػػػا  

القػػػػرارات ومتابعػػػػة 

 تن ي ىا.

 0 %100.00 ـنع 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

9-  

االلتػػػػػػااـ بالميػػػػػػاـ 

والواجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الوظي ية.

 6 %99.01 نعـ 2.98 0.00 232.40 0.00% 0 1.98% 5 98.02% 247

12-  

يشػػػػػيم جػػػػػوا مػػػػػف 

الطمأنينػػػة واالمػػػف 

 واالستقرار.

 8 %97.02 نعـ 2.94 0.00 195.57 0.00% 0 5.95% 15 94.05% 237

11-  

يعخ اساليب االدارة 

الحديثػػػػػػة وكي يػػػػػػة 

 مات.مواجية االا 

 9 %95.44 نعـ 2.91 0.00 407.31 2.38% 6 4.37% 11 93.25% 235

 عبػػػد 6.65 ≥حيػػػث مسػػػتوا الد لػػػة  6.65*مربػػػع  ػػػنا معبػػػوا عبػػػد مسػػػتوا 
 3.84=1الحرمة دراة  5.99= 2 الحرمة دراة

 1.66-1.66 -مقيػػػػػػػنس لي ػػػػػػػنر : المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػنبى المػػػػػػػراح اػػػػػػػػن وزاف :
 )موافا( 3.66-2.34  )إلى حد من( 2.33-1.67  ) اوافا(
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

  7جدوؿ متابم 
الثانخ الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 

الييك  التنظيمخ المقترح لوحدة المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 
 030ف= بالجامعة

 ـ
 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما مواف 

 م كاىمرب

مستوى 

 الداللة
 المتوسط الحسابخ

االستجابة 

 المجممة

 مليكارت 

 نسبة

 الموافقة

% 

 الترتيب

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

االدارة  -ثانيػػػػػػػػػػػػػػا: 

الوسػػػػػػػطخ مناجبػػػػػػػا 

مػػػػػػػػػػػدير وحػػػػػػػػػػػدة 

 المتطوعيف 

      
  

    

             أ/الو ل العاـ 

تقػػم ىػػ ه الوظي ػػة   -1

مػػػػػػػػخ راص االدارة ع

 الوسطخ.

 1 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

تخػػػػػػػػػػتص ىػػػػػػػػػػ ه   -0

الوظي ػػة باالشػػراؼ 

عمػػػػػػػػػػػػخ تن يػػػػػػػػػػػػ  

مشػػروعات الوحػػدة 

االداريػػة فػػخ ضػػوء 

االىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 

وتوجييػػػات وأوامػػػر 

 مدير الوحدة.

 0 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

ات االخت ا ػػ -ب 

 والواجبات
            

متابعػػػػػػػػة وتن يػػػػػػػػ    -0

السياسػػػػػة العامػػػػػة 

الموضوعة لتحقي  

 أىداؼ الوحدة.

 0 %99.01 نعـ 2.98 0.00 232.40 0.00% 0 1.98% 5 98.02% 247

االشػػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػػخ   -4

تنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ وادارة 

االنشػػطة الرياضػػية 

 الرياضية.

 1 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

االشػػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػػخ   -3

تطبيػػػػػػػ  المػػػػػػػواجح 

الماليػػػػػة المحػػػػػددة 

لموحػػػدة والمرتبطػػػة 

 بتن ي  النشاط.

 0 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

ينػػوب عػػف المػػػدير   -6

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ادارة 

االجتماعػػػػػات فػػػػػق 

 حالة عدـ تواجدة.

 4 %98.61 نعـ 2.97 0.00 468.74 0.40% 1 1.98% 5 97.62% 246

ح ػػػػػػػػػػػر لعػػػػػػػػػػػدد   -7

االنشػػطة الرياضػػية 

التػػػخ يػػػتـ تن يػػػ ىا 

 سنويا.

 3 %98.02 نعـ 2.96 0.00 462.88 1.19% 3 1.59% 4 97.22% 245

رفم تقارير عف ك    -8

بطولػػػة الػػػخ مػػػدير 

 الوحدة.

 6 %98.02 نعـ 2.96 0.00 213.59 0.00% 0 3.97% 10 96.03% 242

موا ػػػػػػػػػػػػػ ات  -ج 

 شاغ  الوظي ة
            

أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف   -9

رجػػػة حا ػػػهعمخ د

البكػػػػػػالريوص فػػػػػػخ 

 التربية الرياضية.

 1 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف   -12

حا ػػػهعمخ درجػػػة 

الماجسػػػػػػػتير فػػػػػػػخ 

 التربية الرياضية.

 7 %95.83 نعـ 2.92 0.00 429.07 3.17% 8 1.98% 5 94.84% 239

أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف   -11

حا ػػػهعمخ دورات 

تدريبيػػة فػػخ مجػػاؿ 

شػػػػػػػػػػػػػػػطة ادارة االن

 الرياضية.

 3 %99.40 نعـ 2.99 0.00 240.14 0.00% 0 1.19% 3 98.81% 249

 عبػػػد 6.65 ≥حيػػػث مسػػػتوا الد لػػػة  6.65*مربػػػع  ػػػنا معبػػػوا عبػػػد مسػػػتوا 
 3.84=1الحرمة دراة  5.99= 2 الحرمة دراة

 1.66-1.66 -مقيػػػػػػػنس لي ػػػػػػػنر : المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػنبى المػػػػػػػراح اػػػػػػػػن وزاف :
 )موافا( 3.66-2.34  )إلى حد من( 2.33-1.67  ) اوافا(
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

  7جدوؿ متابم 
 الثانخ الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 

الييك  التنظيمخ المقترح لوحدة المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 
 030ف= بالجامعة

 ـ
 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما اف مو 

 مربم كاى

مستوى 

 الداللة
 المتوسط الحسابخ

االستجابة 

 المجممة

 مليكارت 

 نسبة

 % الموافقة

 الترتيب

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

لديو الخبرة الكافيػة   -1

فػػػػػخ مجػػػػػاؿ االدارة 

والتنظػػيـ لهنشػػػطة 

 الرياضية.

 0 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

متعاوف معا المدير   -0

وفػػػػػػػػػ  القواعػػػػػػػػػد 

والمػػػػواجح المنظمػػػػة 

 لمعم .

 0 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

مدرؾ البعاد وميػاـ   -0

 وظي ية.
 4 %99.60 نعـ 2.99 0.00 248.02 0.40% 1 0.00% 0 99.60% 251

عمػػػخ درايػػػة وخبػػػرة   -4

ادارة  بمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 المتطوعيف.

 6 %97.82 نعـ 2.96 0.00 446.17 0.40% 1 3.57% 9 96.03% 242

االدارة  -أوال: 

التن ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لممتطوعيف

            

             الو ل العاـ -أ 

تقػػم ىػػ ه الوظي ػػة   -3

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  االدارة 

 التن ي ية.

 1 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 0.00% 0 0.00% 0 100.00% 252

تص ىػػػػػػػػػػ ه تخػػػػػػػػػػ  -6

الوظي ػػػػػػة بجػػػػػػػ ب 

واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقطاب 

المتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعيف 

بالموا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ات 

 المطموبة

 0 %99.01 نعـ 2.98 0.00 232.40 0.00% 0 1.98% 5 98.02% 247

االخت ا ػػات  -ب 

 والواجبات
            

االعػػػػػػػػػهف عػػػػػػػػػف   -7

مواعيػػػػػػػػد التقػػػػػػػػدـ 

الجػػػػراء المقػػػػابهت 

واالختبػػػػػػارات مػػػػػػم 

المسػػػػػػػػجوؿ عػػػػػػػػف 

 اختيار المتطوعيف 

 6 %98.02 نعـ 2.96 0.00 462.88 1.19% 3 1.59% 4 97.22% 245
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

  7جدوؿ متابم 
 الثانخ الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 

الييك  التنظيمخ المقترح لوحدة المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 
 030ف= بالجامعة

 ـ
 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما واف م

 مربم كاى

مستوى 

 الداللة
 المتوسط الحسابخ

االستجابة 

 المجممة

 مليكارت 

 نسبة

 % الموافقة

 الترتيب

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

االعػػػداد لممقػػػابهت   -8

مم المتطوعيف مف 

 الطالبات.

 1 %99.80 نعـ 3.00 0.00 248.02 0.00% 0 0.40% 1 99.60% 251

وضػػػػػػػػػم أولويػػػػػػػػػة   -9

الختيار المتطوعيف 

مػػػػف لػػػػدييـ خبػػػػرة 

 سابقة فق التنظيـ 

 8 %94.44 نعـ 2.89 0.00 391.24 3.17% 8 4.76% 12 92.06% 232

تسػػػػػػػجي  بيانػػػػػػػات   -12

وأماكف المتطػوعيف 

 وتدريبيـ 

 0 %99.60 نعـ 2.99 0.00 244.06 0.00% 0 0.79% 2 99.21% 250

توثيػػ  ال ػػمة بػػيف   -11

دارة الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ا

والمتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعيف 

لتحقيػػػػػ  التعػػػػػاوف 

 المطموب.

 7 %97.82 نعـ 2.96 0.00 209.92 0.00% 0 4.37% 11 95.63% 241

 عبػػػد 6.65 ≥حيػػػث مسػػػتوا الد لػػػة  6.65*مربػػػع  ػػػنا معبػػػوا عبػػػد مسػػػتوا 
 3.84=1الحرمة دراة  5.99= 2 الحرمة دراة

 1.66-1.66 -مقيػػػػػػػنس لي ػػػػػػػنر : المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػنبى المػػػػػػػراح اػػػػػػػػن وزاف :
 )موافا( 3.66-2.34  )إلى حد من( 2.33-1.67  ) اوافا(

 
 

  7 جدوؿ متابم 
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

 الثانخ الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 
الييك  التنظيمخ المقترح لوحدة المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 

 030ف= بالجامعة
 ـ

 جيةاإلح االدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما مواف 

 مربم كاى

مستوى 

 الداللة
 المتوسط الحسابخ

االستجابة 

 المجممة

 مليكارت 

 نسبة

 الموافقة%

 الترتيب

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

وضػػػػم سياسػػػػات الختيػػػػار المتطػػػػوعيف بمػػػػا   -1

 يحق  اىداؼ الوحدة.
 9 %94.44 نعـ 2.89 0.00 386.17 2.78% 7 5.56% 14 91.67% 231

توفيرالنػواحخ الماليػػة لهعػػهف لجػػ ب المتطػػوعيف لممشػػاركة   -0

 فخ ادارة االنشطة الرياضية.
 11 %89.48 نعـ 2.79 0.00 325.74 7.94% 20 5.16% 13 86.90% 219

توايػم شػيادات تقديريػة عمػػخ المتطػوعيف بعػد انجػااىـ فػػخ   -0

 اضية.ادارة االنشطة الري
 4 %99.01 نعـ 2.98 0.00 232.40 0.00% 0 1.98% 5 98.02% 247

تنػػوع اعمػػار وكميػػات وادسػػاـ المتطػػوعيف بمػػا   -4

 يتناسب مم نوع النشاط.
 12 %92.46 نعـ 2.85 0.00 365.17 5.16% 13 4.76% 12 90.08% 227

 0 %99.60 نعـ 2.99 0.00 244.06 %0.00 0 %0.79 2 %99.21 250 تحديد االحتياجات التدريبية لممتطوعيف.  -3

 3 %98.41 نعـ 2.97 0.00 221.02 %0.00 0 %3.17 8 %96.83 244 اختيار االشخاص الميىميف لتدريب المتطوعيف.  -6

             موا  ات شاغ  الوظي ة -ج 

 11 %98.61 ـنع 2.97 0.00 224.78 %0.00 0 %2.78 7 %97.22 245 اف يكوف حا ه عمخ شيادة تيىمو لي ا العم    -7

 1 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 252 ميى  عالخ وحا   عمخ دورات تدريبية.  -8

 0 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 252 القدرة عمخ التوا   والتعام  مم المتطوعيف.  -9

 8 %99.21 نعـ 2.98 0.00 236.25 %0.00 0 %1.59 4 %98.41 248 توافر الميارات االت اليو.  -12

 13 %96.23 نعـ 2.92 0.00 418.31 %1.59 4 %4.37 11 %94.05 237 وعخ غير متحيا مم ا داره لمقرارات ال حيحة.  -11

 10 %98.41 نعـ 2.97 0.00 221.02 %0.00 0 %3.17 8 %96.83 244 القدرة عمخ خم  االنطباع الجيد لدى المتطوعيف.  -10

 عبد 6.65 ≥حيث مستوا الد لة  6.65عبوا عبد مستوا *مربع  نا م
 3.84=1الحرمة دراة  5.99= 2 الحرمة دراة

 1.66-1.66 -مقينس لي نر : المتوسط الحسنبى المراح ان وزاف :
 )موافا( 3.66-2.34)إلى حد من(   2.33-1.67) اوافا(  

 ( والخػػػػػنص الت ػػػػػرار والبسػػػػػاة المئويػػػػػة والػػػػػد   7يتضػػػػػح مػػػػػف اػػػػػدوؿ )
الييك  التنظيمخ المقتػرح لوحػدة م  الثانخالمحور اإلحصنئية الخنصة اعاػنرا  

واػود فػروؽ معبويػة   المتطوعيف الدارة االنشػطة الرياضػية لمطالبػات بالجامعػة
وببسػػػاة   6.65بػػػيف ا سػػػتانان  وهػػػذ  القػػػيـ لمربػػػع  ػػػنا معبويػػػة عبػػػد مسػػػتوا 

لعاػػػنرا   مػػػن هػػػو %( وبترتيػػػي ا166% إلػػػى 89.48موافقػػػة تراوحػػػ  مػػػن بػػػيف )
 موضح انلادوؿ.
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

وسػػاج  االت ػػاؿ االدارى داخػػ  ثالثػػا: عػػرض ومنادشػػة نتػػاج  المحػػور الثالػػث: 
 وحدة المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات بالجامعات السعودية

  8جدوؿ م
 الثالث الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 

ت اؿ االدارى داخ  وحدة المتطوعيف الدارة االنشطة الرياضية موساج  اال 
 030ف= لمطالبات بالجامعات السعودية 

 ـ
 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما مواف 

 مربم كاى

مستوى 

 الداللة
 المتوسط الحسابخ

االستجابة 

 المجممة

 مليكارت 

 نسبة

 الموافقة%

 الترتيب

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار ة%النسب التكرار

 6 %99.60 نعـ 2.99 0.00 244.06 %0.00 0 %0.79 2 %99.21 250 التعميمات واالوامر  -7

 12 %98.81 نعـ 2.98 0.00 474.50 %0.40 1 %1.59 4 %98.02 247 المقابهت  -8

 3 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 252 اآلجتماعات  -9

 10 %97.82 نعـ 2.96 0.00 209.92 %0.00 0 %4.37 11 %95.63 241 المجاف  -12

 16 %96.23 نعـ 2.92 0.00 440.31 %3.17 8 %1.19 3 %95.63 241 الندوات  -11

 0 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 252 التمي وف " االت اؿ "  -10

 14 %97.02 نعـ 2.94 0.00 445.79 %1.98 5 %1.98 5 %96.03 242 مودم االلكترونخ لموحدة  -10

 7 %99.40 نعـ 2.99 0.00 240.14 %0.00 0 %1.19 3 %98.81 249 البريد االلكترونخ  -14

 4 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 252 المكاتبات  -13

 9 %99.01 نعـ 2.98 0.00 232.40 %0.00 0 %1.98 5 %98.02 247 االجتماعات االلكترونية   -16

 الحقاجب التدريبية  -17

 

 17 %91.67 نعـ 2.83 0.00 345.07 5.16% 13 6.35% 16 88.49% 223

 برام  التوا   عمخ الياتل   -18

 

            

الػػػػػػػواتص  .1 

 أب

 6 %83.93 نعـ 2.68 0.00 264.07 13.49% 34 5.16% 13 81.35% 205

 3 %91.47 نعـ 2.83 0.00 310.17 %2.38 6 %12.30 31 %85.32 215 ال ايبر .0 

 4 %95.44 نعـ 2.91 0.00 397.17 %1.59 4 %5.95 15 %92.46 233 الماسنجر  .0 

 0 %96.43 نعـ 2.93 0.00 423.71 %1.59 4 %3.97 10 %94.44 238 انستجراـ .4 

 1 %100.00 نعـ 3.00 0.00 0.00 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 252 تويتر .3 

سػػػػػػػػػػناب  .6 

 شات

 0 %96.43 نعـ 2.93 0.00 423.71 1.59% 4 3.97% 10 94.44% 238

 عبػػػد 6.65 ≥حيػػػث مسػػػتوا الد لػػػة  6.65*مربػػػع  ػػػنا معبػػػوا عبػػػد مسػػػتوا 
 3.84=1الحرمة دراة  5.99= 2 الحرمة دراة

 1.66-1.66 -مقيػػػػػػػػنس لي ػػػػػػػػنر : المتوسػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػنبى المػػػػػػػػراح اػػػػػػػػن وزاف:
   )موافا( 3.66-2.34)إلى حد من(   2.33-1.67) اوافا(  
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( والخػػػػػنص الت ػػػػػرار والبسػػػػػاة المئويػػػػػة والػػػػػد    8تضػػػػػح مػػػػػف اػػػػػدوؿ )ي
اإلحصػػػنئية الخنصػػػة اعاػػػنرا  المحػػػور ال نلػػػث )وسػػػنئ  ا تصػػػنؿ ا دارا داخػػػ  
وحدة المتطوعيف  دارة ا بيطة الرمنضية ل طنلان  انلانمعن  السعودية( واود 

مسػػػتوا فػػػروؽ معبويػػػة بػػػيف ا سػػػتانان  وهػػػذ  القػػػيـ لمربػػػع  ػػػنا معبويػػػة عبػػػد 
%( وبترتيػػػػي 166% إلػػػػى 83.93  وببسػػػػاة موافقػػػػة تراوحػػػػ  مػػػػن بػػػػيف )6.65

 العانرا   من هو موضح انلادوؿ.
أسػػاليب التقيػػيـ داخػػ  الوحػػدة رابعػػا: عػػرض ومنادشػػة نتػػاج  المحػػور الرابػػم : 

 المقترحة الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات بالجامعة
  9جدوؿ م

 الرابم الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةت التكرار والنسبة المجوية والدالال
أساليب التقييـ داخ  الوحدة المقترحة الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 

 030ف= بالجامعة
 ـ

 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما مواف 

 مربم كاى

مستوى 

 الداللة
 المتوسط الحسابخ

االستجابة 

 المجممة

 مليكارت 

 نسبة

 الموافقة%

 الترتيب

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

1-  

تقـو مديرة الوحدة  

بػػػػػػأجراء مقػػػػػػابهت 

شخ ػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػم 

اعضاء الوحدة فػخ 

ضوء مجموعة مػف 

المعػػػايير التقييميػػػة 

الموضػػوعة مسػػبقا 

لمتقيػػػيـ.          " 

 أسموب المقابمة "

 1 %96.63 نعـ 2.93 0.00 429.17 1.59% 4 3.57% 9 94.84% 239

0-  

مقارنػػػػػػػة العضػػػػػػػو 

ببػػػػػػادخ االعضػػػػػػاء 

بالوحده ويتحدد ايػا 

مػػػػػػػػػػنيـ أفضػػػػػػػػػػ  

وبتجميػػػػػػػػم ىػػػػػػػػ ه 

المقارنػػػػػات يمكػػػػػف 

التعرؼ عمخ ترتيب 

االعضػػػػػاء تنااليػػػػػا 

حسػػػػػػػػػػب نتػػػػػػػػػػاج  

المقارنػػػػػػات التػػػػػػػخ 

تمػػػػػػت. " أسػػػػػػموب 

 المقارنة " 

 3 %89.68 نعـ 2.79 0.00 320.67 7.14% 18 6.35% 16 86.51% 218

  9دوؿ مجتابم 
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

 الرابم الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 
أساليب التقييـ داخ  الوحدة المقترحة الدارة االنشطة الرياضية لمطالبات 

 030ف= بالجامعة
 ـ

 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما مواف 

 مربم كاى

مستوى 

 الداللة
 الحسابخالمتوسط 

االستجابة 

 المجممة

 مليكارت 

 نسبة

 الموافقة%

 الترتيب

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

0-  

تقػـو مػػديرة الوحػػدة 

بترتيػػػب ااالعضػػػاء 

تنااليػػا مػػف االعمػػخ 

الػػػخ االسػػػ   عمػػػخ 

أساص االداء العػاـ 

فػػػػق العمػػػػػ  ويػػػػػتـ 

التو   الػخ داجمػة 

الترتيػػػب لهعضػػػاء 

اجيػػػػػػـ. بحسػػػػػػب اد

 "أسموب الترتيب "

 0 %94.44 نعـ 2.89 0.00 371.81 1.59% 4 7.94% 20 90.48% 228

4-  

تحديػػد معػػايير بيػػا 

مقياص لدرجة اداء  

العضػػػػػػػو ويجمػػػػػػػم 

الػػػدرجات الخا ػػػة 

بػػػػػػػالتقييـ بحيػػػػػػػث 

يكػػػػػػػػػوف حا ػػػػػػػػػ  

الجمم ىو مسػتوى 

تقيػػػػػيـ اداء مػػػػػديرة 

الوحػػػػده. "أسػػػػموب 

 المعايير "

 6 %89.09 نعـ 2.78 0.00 264.02 2.78% 7 16.27% 41 80.95% 204

3-  

يقػػػػـو كػػػػ  عضػػػػو 

بالوحػػػػػػػدة بكتابػػػػػػػة 

تقريػػر عػػف أعمالػػو 

ويرسػػمو الػػخ مػػديرة 

الوحػػػػػدة بعػػػػػد كػػػػػ  

نشػػػػػػاط. "أسػػػػػػموب 

 التقرير ال اتخ "

 0 %95.24 نعـ 2.90 0.00 418.07 3.57% 9 2.38% 6 94.05% 237

6-  

تعتمػػػػد عمػػػػخ أف العبػػػػرة  

بالنتػػػاج  أى أف المػػػدير 

اء سيقوـ بترتيب االعضػ

تبعػػػا لمػػػا اسػػػتطاعوا أف 

يحققػػػػػوه مػػػػػػف نتػػػػػػاج . 

"أسػػػػػػػػػػػػموب التقيػػػػػػػػػػػػيـ 

 باالىداؼ "

 7 %85.91 نعـ 2.72 0.00 222.17 5.16% 13 17.86% 45 76.98% 194

 
  9جدوؿ متابم 
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 الطلمى الدولى  لكليظ التربيظ الرياضيظ/جامطظ أسيوط  الرياضظ قوة وطن ورسالظ سلالم  مؤتمرال

 الرابم الخا ة بعبارات المحور  اإلح اجيةالتكرار والنسبة المجوية والدالالت 
ارة االنشطة الرياضية لمطالبات أساليب التقييـ داخ  الوحدة المقترحة الد

 030ف= بالجامعة
 ـ

 اإلح اجيةالدالالت 

 محتوى العبارة

 الاواف  إلخ حد ما مواف 

 مربم كاى

مستوى 

 الداللة
 المتوسط الحسابخ

االستجابة 

 المجممة

 مليكارت 

 نسبة

 الموافقة%

 الترتيب

 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار

7-  

وح ػػر عػػدد جمػػم 

مػػف العبػػارات التػػق 

 العضػوت ل أداء 

سػػواء  مػػف الناحيػػة 

اإليجابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو 

السمبية وتقسـ إلخ 

مجموعػػػػات ثناجيػػػػة 

بحيػػػػث تضػػػػـ كػػػػ  

 مجموعػػػة ثنػػػاجيتيف

تضػػـ كػػ  مجموعػػة 

أربم عبارات ويجبر 

المقيـ عمخ اختيػار 

مػػػف كػػػػ   عبػػػارتيف

دػػػػػػػيـ مجموعػػػػػػػة و 

المعػػػػايير سػػػػرية ال 

 يعرفيػػػػػػػػا المقػػػػػػػػيـ

أسػػػػموب االختيػػػػار "

 "إلجبار  ا

 4 %91.87 نعـ 2.84 0.00 331.45 3.57% 9 9.13% 23 87.30% 220

 عبػػػد 6.65 ≥حيػػػث مسػػػتوا الد لػػػة  6.65*مربػػػع  ػػػنا معبػػػوا عبػػػد مسػػػتوا 
 3.84=1الحرمة دراة  5.99= 2 الحرمة دراة

 1.66-1.66 -مقيػػػػػػػنس لي ػػػػػػػنر  : المتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػنبى المػػػػػػػراح اػػػػػػػن وزاف :
 )موافا( 3.66-2.34من(   )إلى حد 2.33-1.67) اوافا(  

( والخػػػػػنص الت ػػػػػرار والبسػػػػػاة المئويػػػػػة والػػػػػد    9يتضػػػػػح مػػػػػف اػػػػػدوؿ )
اإلحصػػػػنئية الخنصػػػػة اعاػػػػنرا  المحػػػػور الرااػػػػع  )أسػػػػنليي التقيػػػػيـ داخػػػػ  الوحػػػػدة 
المقترحة  دارة ا بيطة الرمنضية ل طنلان  انلانمعػة( واػود فػروؽ معبويػة بػيف 

وببسػػاة موافقػػة    6.65عبويػػة عبػػد مسػػتوا ا سػػتانان  وهػػذ  القػػيـ لمربػػع  ػػنا م
%( وبترتيي العانرا   من هػو موضػح 96.63% إلى 85.91تراوح  من بيف )

 انلادوؿ.
 منادشة النتاج 
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بتػنئت اسػتانان  أفػراد عيبػة الاحػث ع ػى عاػنرا   (6اػدوؿ )يتضػح مػف 
رؤية ورسنلة وأهداؼ وحدة المتطػوعيف إلدارة ا بيػطة الرمنضػية )المحور ا وؿ 

(  وقد حنز  ت ؾ الرؤية واػنج  اػاع ى بسػاة موافقػة وببسػاة ل طنلان  انلانمعة
وهػػي الرمػػندة والتميػػز وا بػػداع فػػي ماػػنؿ  %( فػػي الترتيػػي ا وؿ96.63) مئويػػة

بيبمػػػن .العمػػػ  التطػػػوعي الرمنضػػػي مػػػف أاػػػ  ببػػػنج ماتمػػػع يعػػػزز ومبمػػػي الرمنضػػػة
%( في 96.63) مئوية حنز  الرسنلة التنلية وانج  ااع ى بساة موافقة وببساة

أعداد اي  يعػي بػدور  التطػوعى وا بسػنبى و ػرس ا هػداؼ وهي  الترتيي ا وؿ
التربويػػػة وال قنفيػػػة بخ ػػػا بيئػػػة صػػػحية ورمنضػػػية مػػػف خػػػالؿ الميػػػنر ة الرمنضػػػية 

أمن انلبسػاة لالهػداؼ فتراوحػ  بسػاة الموافقػة ع ػي العاػنرا  التنيػة مػن   ل طنلان 
 (98.61: 95.63بيف )

  نفػػة التطػوع واسػػت منر أوقػن  الفػػراغ بػيف الطنلاػػن  داخػ  الانمعػػةبيػر  ق
أعػداد   2636زمندة ا بيطة الرمنضػية ل طنلاػن  انلانمعػة طاقػن لرؤيػة المم  ػة 

  وتايئة  وادر اديدة مف الطنلان  قندرة ع ى ادارة ا بيطة الرمنضية وتبظيماػن
 .مة الماتمعتدعيـ المينر ة التطوعيا  ستقطني واذي الطنلان  لخد

 N, g  Jenny ايبػػػيوتتفػػػا هػػػذ  البتػػػنئت مػػػع بتػػػنئت هػػػذة الدراسػػػة 
( والتي تيير الي اف  المينر ة في ا بيطة التطوعية تسنهـ في صق  2666)

يخصػػية المتطػػوع وأ تسػػناا العديػػد مػػف الصػػفن  الحسػػبة م ػػ  التواضػػع وا لتػػزاـ 
ا سػػتفندة مػػف أوقػػن  و   والصػػبر والتعػػنوف والتبظػػيـ وحسػػف التعنمػػ  مػػع ا خػػرمف

رفػػع روح ا بتمػػنج   والفػػراغ ل متطػػوعيف ممػػن يعػػود ع ػػى الماتمػػع والفػػرد انلفنئػػدة
 (N, g Jenny :56) .لدا المتطوع

أف "أهػػداؼ التطػػوع " تعتبػػر ر يػػزة  (2661وييػػير مػػنهر أبػػو المعػػنطي )
والمتطػػوع يسػػاـ فػػي تحمػػ  المسػػئولين    أسنسػػية ل ميػػنر ة الفنع ػػة فػػي المبظمػػة

  لماتمع خدمة لػا  ويسػعى العمػ  التطػوعي الػى تحقيػا عػدد مػف ا هػداؼفي ا
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  سػػػػػواج أ نبػػػػػ  أهػػػػػداؼ خنصػػػػػة اػػػػػنلماتمع المح ػػػػػي اـ اهػػػػػدافن خنصػػػػػة انلايئػػػػػن
 (121التطوعية. )منهر ابو المعنطي : 

وتػػرن الانح ػػة أف ت ػػؾ الرؤيػػة والرسػػنلة وا هػػداؼ تتفػػا مػػع رؤيػػة ورسػػنلة 
لػػذن يػػؤدن الػػي التحػػنؽ أعػػداد  بيػػرة مػػف ا مػػر ا  وأهػػداؼ انمعػػة حفػػر الاػػنطف

الطنلاػػػػػن  المتطوعػػػػػن  إلدارة وتخطػػػػػيط ا بيػػػػػطة الرمنضػػػػػية وايصػػػػػنؿ خػػػػػدمنتان 
 .لاميع الطنلان  انلانمعة

بتػنئت اسػتانان  أفػراد عيبػة الاحػث ع ػى عاػنرا   (7اػدوؿ )يتضػح مػف 
الاي ػػػػػ  التبظيمػػػػػى المقتػػػػػرح لوحػػػػػدة المتطػػػػػوعيف  دارة ا بيػػػػػطة ) ال ػػػػػنبيالمحور 

%: 94.44(  حيث تراوحػ  بسػاة الموافقػة مػنبيف )رمنضية ل طنلان  انلانمعةال
%( ع ػػػي العاػػػنرا  الخنصػػػة اػػػن دارة الع يػػػن وتتم ػػػ  فػػػي المػػػدير وتقػػػع هػػػذ  166

الوظيفػة ع ػى رأس الاي ػ  ا دارا لوحػدة المتطػوعيف انلانمعػة تخػتص انختيػػنر 
وعي واتخػػنذ  نفػػة ا عضػػنج المتطػػوعيف مػػف الطنلاػػن  طاقػػن لقواعػػد العمػػ  التطػػ

وتيػػػتم  مواصػػفن  يػػن   الوظيفػػػة اػػنف ي ػػػوف  القػػرارا  المبظمػػة لسػػػير العمػػ .
بػػرة اػػػنل وائح وخ لديػػا الخبػػػرة ال نفيػػة فػػػى ماػػنؿ ا بيػػػطة والمارانبػػن  الرمنضػػػية

 .قندر ع ى أتخنذ القرارا  ومتناعة تبفيذهنو  والقوابيف المبظمة لمانـ وظيفتا

%: 95.83م  ػػ  بسػػاة الموافقػػة مػػن بػػيف )أمػػن انلبسػػاة لػػالدارة الوسػػطي فت
تخػػتص هػػذ  الوظيفػػة ان يػػراؼ ع ػػى تبفيػػذ %( وتتم ػػ  فػػي بنئػػي المػػدير و 166

 ميػػروعن  الوحػػدة ا دارمػػة فػػى ضػػوج ا هػػداؼ وتواياػػن  وأوامػػر مػػدير الوحػػدة
مػدرؾ و متعنوف معن المػدير وفػا القواعػد وال ػوائح المبظمػة ل عمػ  واهـ مواصفنتا 

 ع ى دراية وخبرة امانؿ ادارة المتطوعيف.و  فية اعند ومانـ وظي

واخيرا ا دارة التبفيذية  فتراوح  بساة الموافقة ع ي ت ؾ العانرا  من بيف 
%( وتخػػػػتص هػػػػذ  الوظيفػػػػة باػػػػذي واسػػػػتقطني المتطػػػػوعيف %166: 96.23)

ا عػداد ل مقػناال  مػع المتطػوعيف مػف انلمواصفن  المط واة ومف اختصنصػتان 
ومواصػػفنتان القػدرة ع ػػى  بينبػػن  وأمػن ف المتطػػوعيف وتػدرمباـ تسػاي و .الطنلاػن 
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التواصػػػػ  والتعنمػػػػ  مػػػػع المتطػػػػوعيف والقػػػػدرة ع ػػػػى خ ػػػػا ا بطاػػػػنع الايػػػػد لػػػػدا 
 المتطوعيف.

اسػػػػترالين ا دارة المتطػػػػوعيفإل مراعػػػػيالدلي  الػػػػ واتفقػػػػ  ت ػػػػؾ البتػػػػنئت مػػػػع
 حػػػػػدد إحتيػػػػػن  المبظمػػػػػةي مػػػػػدير التطػػػػػوعاف  والػػػػػذن يػػػػػبص ع ػػػػػي2616الغربيػػػػػة 

ا عػداد وتبظػيـ و  ويقوـ امرااعة واااػن  المتطػوع وأوصػنؼ الوظيفػة   ل متطوعيف
لحفػػػنا ع ػػػى الحمػػػنس و ا  اإلحتفػػػنا انلسػػػاال  والتقػػػنرمرو   مقػػػناال  المتطػػػوعيف

التػػػدرمي المبػػػتظـ لاػػػـ   ؼ ع ػػػى المتطػػػوعيف وعقػػػد إاتمنعػػػن ااإليػػػر و   والػػػدوافع
: governmentتوظيػ . )وتقديـ التقػنرمر والعمػ  ع ػى اسػترتياين  اإلاقػنج وال

4) 

ـ( اف المتطوع هو اليخص الذن 2612) "ع محمود سرحاف"ويضي         
يتمتع امانرة او خبرة معيبة والتي يستخدمان  داج وااي ااتمنعي عػف طواعيػة 

ويعتمػػد قطػػنع الرمنضػػة ايػػ    بيػػر   واختيػػنر دوف توقػػع اػػزاج مػػنلي انلضػػرورة
ع عػػػدد  بيػػػر مػػػف المبظمػػػن  الالزمػػػة لتبظػػػيـ ع ػػػى المػػػوارد التطوعيػػػة ل تعنمػػػ  مػػػ

 مػػن اف المتطػػوعيف يسػػنعدوف المبظمػػن    وابتػػن  الخػػدمن  الرمنضػػية والترفيايػػة
فػػي اداج رسػػنلتاـ   مػػن يسػػاموف فػػي توفيرالم يػػنرا  مػػف الػػدو را  مػػف الخػػدمن  

 (327: محمود سرحنف) .البقدية و ير البقدية
حسػػػنـ عبػػػد العزمػػػز اػػػودة  سػػػةوقػػػد أ بتػػػ  هػػػذ  البتػػػنئت دراسػػػة بتػػػنئت درا

( أف الميػنر ة فػي ا بيػػطة التطوعيػة تتم ػ  فػػي واػود أبظمػة وأسػػنليي 2612)
أف  ان ضػػنفة الػػي  نلاػػن خنصػػة انلط طوعيػػةرقنبيػػة و ػػذلؾ عػػدـ واػػود بػػرامت ت

 مػػػن أف مػػػف أهػػػـ  نلاػػػن فػػػرص الميػػػنر ة ليسػػػ  متػػػوفرة انلقػػػدر ال ػػػنفي أمػػػنـ الط
تيػػػػػوما ل بيػػػػػطة التطوعيػػػػػة وبػػػػػدرة المعوقػػػػػن  هػػػػػي ضػػػػػع  عوامػػػػػ  الاػػػػػذي وال
  (169: حسنـ اودة) ا م نبن  ل مينر ة في ا بيطة التطوعية.

ا وفيػؾ  مػيالف مياػن دراسػة  ػ  مػف بتػنئت هػذ  البتػنئت ايضػن   من أ ػد 
 Mina ـ. (2612ميبػػػػن واخػػػػروف )  Millan mihajlovic ـ (2616)
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mostahfezian & othes  ( 2613سػػترالمنف وب يػػنمنر)ـ Strahlman 

O& Palshammar J   ط اػة الع ػـو ا بسػنبية هػػـ ا  ػر اسػتعدادا ل تطػػوع اف
تقػدير الدولػة والماتمػع ل تطػوع يسػا  اػذي و   ا حػداث الرمنضػيةا بيػطة و  في

هبػػنؾ عوامػػ  تحفيزمػػة مامػػة ل عمػػ  و   المتطػػوعيف والحفػػنا ع ػػياـ فػػي المسػػتقب 
 لمعبويػةلتطػور والم نفػ   ا ا  و او تع ـ مابة اديػدة  التطوعي م   تعزمز مابة

 Millan  : 132) .امػػػػػر ضػػػػػرورن لتوظيػػػػػ  المتطػػػػػوعيف وا حتفػػػػػنا باػػػػػـ

mihajlovic  (  )Mina mostahfezian :35 ( )Strahlman O& 

Palshammar J    :23 ) 

ومف هبن ترن الانح ة اف ا فػراد انلاي ػ  التبظيمػي بوحػدة المتطػوعيف لػا 
طنلان  لاللتحػنؽ بت ػؾ الوحػدة وا سػتفندة مباػن ا  ر ا  بر في اذي وتيوما ال

انلتدرمي المستمر في ادارة ا بيطة وا تسػني ماػنرا  التطػوع التػي تعػود اػنلبفع 
وانلتنلي ياي اف يتـ اختينر اميع العنم يف انلوحدة ممف   ع ي اميع الطنلان 

 .لاـ مانرا  وقدرا  ومعنرؼ خنصة انلتطوع حتي يتحقا اهداؼ الوحدة
بتػنئت اسػتانان  أفػراد عيبػة الاحػث ع ػى عاػنرا   (8اػدوؿ )مػف يتضػح 

وسنئ  ا تصنؿ داخ  وحدة المتطوعيف  دارة ا بيػطة الرمنضػية ) ال نلثالمحور 
وسػػػػػػػنئ  ا تصػػػػػػػنؿ داخػػػػػػػ  وحػػػػػػػدة ( اف ا  ػػػػػػػر ل طنلاػػػػػػػن  انلانمعػػػػػػػن  السػػػػػػػعودية

 %(99.60المقترحػػػػػػػة تتم ػػػػػػػ  فػػػػػػػي التع يمػػػػػػػن  وا وامػػػػػػػر ببسػػػػػػػاة ) المتطػػػػػػػوعيف
%( 166%: 98.81اال  واآلاتمنعػػن  تراوحػػ  البسػػاة بيػػباـ مػػن بػػيف )والمقػػن

%: 99.46والت يفػػػػػوف ا تصػػػػػنؿ والبرمػػػػػد ا ل تروبػػػػػػى ببسػػػػػاة تراوحػػػػػ  مػػػػػػنبيف )
بػػػػرامت التواصػػػػ  امػػػػن   %(99.61%( وا اتمنعػػػػن  ا ل تروبيػػػػة ببسػػػػاة )166

ي سػبن%( و 166ببسػاة ) تػومترفػتـ ترتيباػن وفقػن  هميتػن ل طنلاػن  ع ى الاػنت  
 .%(83.93ببساة ) الواتس أي%( أمن 96.43ببساة ) ابستاراـو  ين 

أف هبػنؾ أسػنليي مخت فػة لاػذي  (2668ومؤ د مسنعد مبيط ال حينبى )
المتطػػػوعيف عػػػف طرمػػػا الانمعػػػن  والمػػػػدارس  واإلعػػػالف فػػػى الوسػػػنئ  المرئيػػػػة 

 (674)مبيط:  والمسموعة والمقروجة  أو مف لاـ خبرة سناقة فى التطوع.
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اناػنرن  واخػروف  بت  العديد مف الدراسن  ت ؾ البتنئت مبان دراسػة وقد أ
(2613( N. Gabari & others  أف ل تطػوع فوائػد حيث  نف مف اهـ بتنئااػن

الرضػػن ومسػػػنعدة   ت ػػومف سػػػيرة ذاتيػػة  مباػػن التعػػرؼ ع ػػػى ايػػخنص اػػدد   يػػرة
ة الػػي ان ضػػنفتطػػومر ماػػنرا  ا تصػػنؿ   تع ػػيـ المسػػئولية وا بضػػانط  ا خػػرمف

 .ا تسني مانرا  تسنعد ع ي  يفية استخداـ وسنئ  ا تصنؿ المخت فة
قػػػد أصػػػاح عػػػنًمال و   ويعتبػػػر وسػػػي ة ا تصػػػنؿ ا سػػػرع بمػػػًوا فػػػي التػػػنرم 

أسنسػػًين فػػي حيػػنة ال  يػػر مػػف ا فػػراد والماتمعػػن  و  يسػػتطيع أن مب ػػن ا سػػتغبنج 
 (.   76:ر اديي خضو أصاح يياد تطوًرا  بيًرا عنًمن اعد عنـ )و عبا 

المتالحقة في إياند ي   اديد مف اإلعالـ عرؼ  تطوراتاأسام  حيث 
في ا وسنط الع مية بػنإلعالـ الاديد أو اإلعالـ البدي   وتعػدد  تصػبيفنتا بػيف 

ة  وصػػػػػحنفة المػػػػػدوبن   يػػػػػالمواقػػػػػع والمبتػػػػػدين  اإلل تروبيػػػػػة والماموعػػػػػن  البرمد
 (.137:الصندؽ  عندؿ عبدا فتراضية ) ا اتمنعيةواليا ن  

ومػػػػػػف خػػػػػػػالؿ عمػػػػػػػ  الانح ػػػػػػة انلانمعػػػػػػػة وا طػػػػػػػالع ع ػػػػػػي العديػػػػػػػد مػػػػػػػف 
ا حصػػنئين  الخنصػػة ببوعيػػػة وسػػنئ  ا تصػػنؿ المسػػػتخدمة تؤ ػػد ع ػػي اف مػػػف 
ا  ػػر وسػػنئ  ا تصػػنؿ الت بولوايػػة الحدي ػػة هػػي التػػومتر والسػػبني يػػن  وهػػذ مػػن 

 .ا دتا ت ؾ الدراسة
د عيبػة الاحػث ع ػى عاػنرا  بتػنئت اسػتانان  أفػرا (9اػدوؿ )يتضػح مػف 

أسػػنليي التقيػػيـ  داخػػ  الوحػػدة المقترحػػة  دارة ا بيػػطة الرمنضػػية ) الرااػػعالمحور 
(  وقػد حنزاسػػ وي المقنب ػػة وهػو اف تقػػـو مػديرة الوحػػدة اػػااراج ل طنلاػن  انلانمعػػة

مقناال  يخصية مع اعضػنج الوحػدة فػى ضػوج ماموعػة مػف المعػنيير التقييميػة 
%( فػػػي 96.63) تقيػػػيـ اػػػاع ى بسػػػاة موافقػػػة وببسػػػاة مئويػػػةالموضػػػوعة مسػػػاقن ل 

الترتيي ا وؿ.بيبمن انج اس وي التقرمر الذاتى وهو اف يقػـو  ػ  عضػو انلوحػدة 
فػػي الترتيػػي  .ا تناػة تقرمػػر عػػف أعمنلػػا ومرسػػ ا الػػى مػػديرة الوحػػدة اعػػد  ػػ  بيػػنط

يػا تقػـو %( امن الترتيي ال نلث ف نف  س وي الترتيي وف95.24ال نبي وببساة )
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مػػػديرة الوحػػػدة بترتيػػػي اا عضػػػنج تبنزليػػػن مػػػف ا ع ػػػى الػػػى ا سػػػف  ع ػػػى أسػػػنس 
ا داج العنـ في العم  ومتـ التوص  الى قنئمة الترتيػي لالعضػنج احسػي ادائاػـ 

 .%(94.44و نب  بساة الموافقة )
العم يػػة التػػي يػػتـ خاللاػػن  ( اف تقيػػيـ ا داج هػػو2661أن ) وييػػير ابػػدرو

  التي يقدمان الفرد ل مبظمة خالؿ فترة محددة مف الزمف وتػوفير تقييـ المسنهمن
تغذية ع سية عف ا داج تم ف العنم يف مف التعرؼ ع ػى مسػتوا أدائاػـ مقنربػة 

  انلمعنيير.
عػػف ال يفيػػة تعبػػر تقػػيـ الي نليأسػػاف  (2663) "عػػادؿ ع الاايػػد"ومؤ ػػد 

دبيػػن  فػػي اإلدارة هػػذ  التػػي مػػف خاللاػػن تػػتـ عم يػػة التقييـ وقػػد صػػبف  أ  ػػر ا 
 احيػث تضػـ  ػ  ماموعػة عػددًا مػف ا سػنليي  ماموعػن   ػالث  ا سنليي فػي

التي تطبػا مبااػًن واحػدا فػي تقيػيـ أداج المػوارد الايػرمة أن أبػا يواػد فيمػن بيباػن 
وسػػبعرض فيمػػن ي ػي هػػذ  الماموعػػن  ومػػن تحتويػا  ػػ  مباػػن مػػف  قنسػمًن ميػػتر ًن 
 (361:  )عندؿ الزايدأسنليي تقييـ. 

دمحم عبػػػد الح ػػػيـ دمحم صػػػينـ ومتفػػػا مػػػع بتػػػنئح هػػػذة الدراسػػػة بتػػػنئت دراسػػػة 
ل تطػوع خطػة  ووضػعوضع أستترااية لإلدارة التطوع والتي تؤ د ع ي  (2617)

ل ػػي بػتم ف مػػف معرفػة بػػواحي  بػػرامت التطوعيػةالخػػنص بػشدارة وضػرورة التقيػيـ ال
محنولػة ا سػتمرار فػي هػػذا القصػور والعمػ  ع ػي تاليػيان ومعرفػة بػواحي القػوة و 

 (132)دمحم صينـ:  .ا تانة
 سنهـ في ال ي  عف ال فػنجا  ال نمبػة وترن الانح ة اف عم ية التقييـ  ت

 والفنع يػػة وتسػػنعد أيضػػنممػػن يػػبع س اياناػػًن ع ػػى تحقيػػا ال فػػنجة مػػف الطنلاػػن  
يط انلوسػنئ  ال في ػة لقيػنس وتخطػبوحػدة التطػوع ع ى تزومد المسػتوين  اإلدارمػة 

ا داج داخ  الوحدة وانلتنلي اعتمندهـ ع ػى حقػنئا صػحيحة وواقعيػة عبػد اتخػنذ 
 .مرتاطة انلوحدة قرارا ان 

 :االستنتاجات
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فػػي ضػػوج هػػدؼ الاحػػث  وفػػي بطػػنؽ عيبػػة الاحػػث  والتح يػػ  اإلحصػػنئي 
 المستخدـ  ومن تـ التوص  إليا مف بتنئت  تم    استبتنان  الاحث فيمن ي ي :

رييػػػة ورسػػػالة وأىػػػػداؼ وحػػػدة المتطػػػوعيف إلدارة االنشػػػػطة المحػػػور ايوؿ: 
 الرياضية لمطالبات بالجامعة

الرمػػندة والتميػز وا بػػداع فػػي تفقػ  عيبػػة الاحػث ع ػػي اف رؤيػة الوحػػدة هػي ا -
ماػػػػنؿ العمػػػػ  التطػػػػوعي الرمنضػػػػي مػػػػف أاػػػػ  ببػػػػنج ماتمػػػػع يعػػػػزز ومبمػػػػي 

 .الرمنضة
بسػػػػنبى و ػػػػرس امػػػػن الرسػػػػنلة فاػػػػي أعػػػػداد ايػػػػ  يعػػػػي بػػػػدور  التطػػػػوعى وا  -

ا هداؼ التربوية وال قنفية بخ ا بيئة صحية ورمنضية مف خػالؿ الميػنر ة 
 .الرمنضية ل طنلان 

وا هػداؼ تتم ػ  فػي  أعػػداد وتايئػة  ػوادر اديػدة مػػف الطنلاػن  قػندرة ع ػػى  -
 .ادارة ا بيطة الرمنضية  وتبظيمان

تحديػػػػػد السينسػػػػػػن  وا اػػػػػراجا  التػػػػػػى تػػػػػػبظـ عمػػػػػ  المتطػػػػػػوعيف  دارتاػػػػػػـ  -
 بيطة الرمنضية. ل

 .بير  قنفة التطوع واست منر أوقن  الفراغ بيف الطنلان  داخ  الانمعة -

الحػػػػد مػػػػف الميػػػػ ال  البنتاػػػػة عػػػػف بقػػػػص المػػػػوارد الايػػػػرمة الالزمػػػػة  دارة  -
 ا بيطة الرمنضية فى الانمعة.

 2636زمندة ا بيطة الرمنضية ل طنلان  انلانمعة طاقن لرؤية المم  ة  -

الييكػػ  التنظيمػػخ المقتػػرح لوحػػدة المتطػػوعيف الدارة االنشػػطة المحػػور الثػػانخ: 
 الرياضية لمطالبات بالجامعة

ا دارة الع ين وتتم   في المدير تقع هذ  الوظيفة ع ى رأس الاي ػ  ا دارا  -
لوحػػػدة المتطػػػوعيف انلانمعػػػة تخػػػتص انختيػػػنر ا عضػػػنج المتطػػػوعيف مػػػف 

فػة القػرارا  المبظمػة لسػير الطنلان  طاقن لقواعد العمػ  التطػوعي واتخػنذ  ن
لديػػػا الخبػػػرة ال نفيػػػة فػػػى ماػػػنؿ وتيػػػتم  اختصنصػػػنتا اػػػنف ي ػػػوف  العمػػػ .
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بػػػرة اػػػنل وائح والقػػػوابيف المبظمػػػة لماػػػنـ وخ ا بيػػػطة والمارانبػػػن  الرمنضػػػية
 .قندر ع ى أتخنذ القرارا  ومتناعة تبفيذهنو  وظيفتا

ة ان يػػراؼ تخػػتص هػػذ  الوظيفػػا دارة الوسػػطي وتتم ػػ  فػػي بنئػػي المػػدير و  -
ع ى تبفيذ ميروعن  الوحدة ا دارمة فى ضوج ا هداؼ وتوايان  وأوامػر 

متعػػػنوف معػػػن المػػػدير وفػػػا القواعػػػد وال ػػػوائح واهػػػـ مواصػػػفنتا  مػػػدير الوحػػػدة
ع ى دراية وخبرة امانؿ ادارة و  مدرؾ  اعند ومانـ وظيفيةو المبظمة ل عم  

 المتطوعيف.

ة باػػػػػذي واسػػػػػتقطني المتطػػػػػوعيف ا دارة التبفيذيػػػػػة  وتخػػػػػتص هػػػػػذ  الوظيفػػػػػ -
ا عداد ل مقناال  مع المتطوعيف انلمواصفن  المط واة ومف اختصنصتان 

ومواصػػفنتان  تسػػاي  بينبػػن  وأمػػن ف المتطػػوعيف وتػػدرمباـو  .مػػف الطنلاػػن 
القػػدرة ع ػػى التواصػػ  والتعنمػػ  مػػع المتطػػوعيف والقػػدرة ع ػػى خ ػػا ا بطاػػنع 

 الايد لدا المتطوعيف.

وسػػػاج  االت ػػػاؿ داخػػػ  وحػػػدة المتطػػػوعيف الدارة االنشػػػطة   المحػػػور الثالػػػث:
  الرياضية لمطالبات بالجامعات السعودية 

 وسػنئ  ا تصػنؿ داخػ  وحػدة المتطػوعيفاتفق  عيبة الاحث ع ي اف ا  ر  -
والمقناال  واآلاتمنعػن   والت يفػوف  المقترحة تتم   في التع يمن  وا وامر

 م نتان  وا اتمنعن  ا ل تروبية "ا تصنؿ" والبرمد ا ل تروبى وال
 تومترو   ابستاراـو  الواتس أيفتتم   في برامت التواص  ع ى الانت  امن   -

 .سبني ين و 
 

المحػػػػور الرابػػػػم: أسػػػػاليب التقيػػػػيـ داخػػػػ  الوحػػػػدة المقترحػػػػة الدارة االنشػػػػطة 
 الرياضية لمطالبات بالجامعة

تخدمان فػػػي اتفقػػػ  عيبػػػة الاحػػػث ع ػػػي اف ا  ػػػر ا سػػػنليي التػػػي يم ػػػف اسػػػ -
الوحدة تتم   فػي تقػوـ مػديرة الوحػدة اػااراج مقػناال  يخصػية مػع اعضػنج 
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 .الوحدة فى ضوج ماموعة مف المعنيير التقييمية الموضػوعة مسػاقن ل تقيػيـ
 ."أس وي المقنب ة"

يقوـ    عضو انلوحدة ا تناة تقرمر عػف أعمنلػا ومرسػ ا الػى مػديرة الوحػدة  -
 .ذاتى""أس وي التقرمر ال .اعد    بينط

عضػػنج تبنزليػػن مػػف ا ع ػػى الػػى ا سػػف  ع ػػى  تقػػـو مػػديرة الوحػػدة بترتيػػي ا -
أسػػنس ا داج العػػنـ فػػي العمػػ  ومػػتـ التوصػػ  الػػى قنئمػػة الترتيػػي لالعضػػنج 

 احسي ادائاـ. "أس وي الترتيي"
 التو يات 

و ػػق تمػػف خػػهؿ إجػػراءات البحػػث والنتػػاج  التػػق تػػـ التو ػػ  إلييػػا  
 بما يمق :الباحثة 

  رة إبيػػػػػػنج وحػػػػػػدة ل متطػػػػػػوعيف انلانمعػػػػػػة  دارة ا بيػػػػػػطة الرمنضػػػػػػية ضػػػػػػرو
 .لطنلان  الانمعة انلمم  ة العربية السعودية

  ياػػػي ع ػػػي انمعػػػة حفػػػر الاػػػنطف الميػػػنر ة ان بيػػػطة الرمنضػػػية واعطػػػنج
الفرصػػة ل طػػالي انلعمػػ  التطػػوعي فياػػن مػػع تزومػػدهـ انلماػػنـ والميػػؤلين  

 .وا ختصنصن  الخنصة انلمتطوعييف
 اي ع ى و نلة الانمعة بير  قنفة التطوع وخنصة فػي الماػنؿ الرمنضػي ي

داخػػػػ  الحػػػػـر الاػػػػنمعي مػػػػف خػػػػالؿ عمػػػػ  البيػػػػرا  والمطبوعػػػػن  الورقيػػػػة 
 .وتوزمعان ع ي الطنلان 

   بير  يفية التطوع  دارة ا بيطة الرمنضية ل طنلان  ع ي مواقػع التواصػ
 .الخنص انلطنلان  ا اتمنعي وع ي مواقع الانمعة وع ي الاالؾ بورد

  إتنحػػة الفرصػػػة ل طنلاػػن  لاليػػػتراؾ فػػي وحػػػدة المتطػػوعيف ومسػػػنعدتاـ فػػػي
 .معرفة اسنسين  التطوع واهدافا

  اعطنج دورا  تدرمبية مرتاطة امانؿ التطوع في المانؿ الرمنضػي بشيػراؼ
 مف انمعة حفر الانطف.
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 ا سػػػػتعنبة انلمتخصصػػػػيف فػػػػي الماػػػػنؿ ا دارن والعمػػػػ  التطػػػػوعي  فػػػػندة 
 .الطنلان  مف خالؿ التطبيا العم ي

  بير  تيي ل متطوعيف يوضح وااانتاـ وحقوقاـ. 
 ((ع ـــــــــــــــــــــالمراج ))

 المراجع باللعظ الطربيظ
حمػػد فػػاروؽ عبػػد القػػادر  كػػريـ ع الحكػػيـ  حسػػاـ عبػػد العايػػا جػػوده   أ .1

"إدارة المتطػػػػػوعيف فػػػػػى  :0213 ع عبػػػػػد الحكػػػػػيـ  ػػػػػياـ
رمنضػية ال بػرا باماورمػة مصػر العربيػة :دارسػة ا حداث ال

مسحية"  احث مبيور  الما ػة الع ميػة لع ػـو التربيػة البدبيػة 
 .منرس  انمعة المبصورة( 24) العدد  والرمنضة

القطػػػنع  "دور :0221إدارة البحػػػوث والدراسػػػات ايدت ػػػادية بالسػػػعودية  .0
           ورقػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ  مقدمػػػػػػػػػة                الخػػػػػػػػػنص فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػ  التطػػػػػػػػػوعي"

فػػػػػػي المػػػػػػؤتمر السػػػػػػعودن ال ػػػػػػنبي ل تطػػػػػػوع  الم  ػػػػػػة العربيػػػػػػة 
 .السعودية

 .اإلعالـ المتخصص  الم تاة اإلعالمية  دميا : 0223 أديب خضور .0
المم  ػػة  وزارة المػػوارد الايػػرمة والتبميػػة ا اتمنعيػػة -اإلدارة العنمػػة ل تطػػوع .4

   "1العربيػػػػػة السػػػػػعودية" مبصػػػػػة العمػػػػػ  التطػػػػػوعي ص 

https://nvg.gov.sa 
  فػى اإلدارة ا"محنضػر  : 0210م ع عات الم ػر   أمانق أحمد راضق  .3

الخدمػػػػػػػػة  المبظمػػػػػػػػن  التطوعيػػػػػػػػة"  م تاػػػػػػػػة   يػػػػػػػػة -العنمػػػػػػػػة"
 .اإلاتمنعية  المبصورة

الػػى  19"الماتمػػع المػػدبي والدولػػة فػػي مصػػر ؽ  : 0223م أمػػانق دنػػدي  .6
" الطاعػػػػػػة ا ولػػػػػػى  مر ػػػػػػز المحروسػػػػػػة ل بيػػػػػػر 2665عػػػػػػنـ 

 .حفية والمع ومن   القنهرةوالخدمن  الص
معوقػػن  الميػػنر ة التطوعيػػة  : 0217م أميػػرة ع ع السػػيد أبػػو ىاشػػـ .7

ل يػػػػػػػػاني انلامعيػػػػػػػػن  ا ه يػػػػػػػػة" دراسػػػػػػػػة تح ي يػػػػػػػػة بانمعػػػػػػػػة 
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  يػػػػػػػػػة ا داي  انمعػػػػػػػػػة  ا سػػػػػػػػػ بدرمة  رسػػػػػػػػػنلة مناسػػػػػػػػػتير 
 .ا س بدرمة

  . تاة ارمر ـ إدارة ايداء: 0221أ   اندرو  .8
ااػػػود تبتظػػػر  التطػػػوع فػػي السػػػعودية: 0218 كػػػقتركػػػق بػػػف من ػػػور التر  .9

  .السعودية  مقنؿ مبيور اما ة صو  المواطف  المزمد
بربػػنمت تفعيػػ  الميػػنر ة فػػي ا بيػػطة : 0210حسػػاـ عبػػد العايػػا جػػودة  .12

التطوعيػػػػة لػػػػدا طػػػػالي انمعػػػػة المبصػػػػورة"  رسػػػػنلة د تػػػػورا  
 .مبيورة     ية التربية الرمنضية  انمعة المبصورة

ياية لتطػػػومر العمػػػ  ترؤيػػػة اسػػػترا : 0210الشػػػير  م  سػػػيل بػػػف عمػػػق .11
انمعػػػػػة -مناسػػػػػتير()  التطػػػػػوعي فػػػػػي المبظمػػػػػن  اإلبسػػػػػنبية

بني  العربية ل ع وـ ا مبيػة    يػة الع ػـو ا سػتراتياية  قسػـ 
  .ا مف اإلبسنبي

"ا دارة فػػػي التربيػػػة الرمنضػػػية   بػػػيف  :0222عبػػػد الحميػػػد  حسػػػف شػػػرؼ .10
 .القنهرة ال تني ل بير مر ز   2البظرمة والتطبيا"  ط

العمػػ  ا اتمػػنعي التطػػوعي مػػع التر يػػز : 0223عبػػد هللا العمػػق النعػػيـ   .10
ع ى العم  التطوعي في المم  ة العربية السعودية "  م تاػة 

 الم ؾ فاد الوطبية  المم  ة العربية السعودية
"العمػػػػ  الامػػػػنعى التطػػػػوعى"   :0212عبػػػػد هللا عبػػػػد الحميػػػػد الخطيػػػػب  .14

يػػػة المتحػػػدة ل تسػػػوما والتورمػػػدا  انلتعػػػنوف مػػػع اليػػػر ة العرب
 .انمعة القدس المفتوحة  القنهرة

الفضػػػػنج اإلل تروبػػػػي والػػػػرأن العػػػػنـ تغيػػػػر : 0211 عػػػػادؿ عبػػػػد ال ػػػػادؽ .13
الماتمع وا دوا  والتػا ير  المر ػز العربػي  احػنث الفضػنج 

 منرس.  اإلل تروبي  العدد ا وؿ
 361ايرمة  القنهرة صإدارة الموارد ال :0220عادؿ ع الاايد  .16
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  2636العمػػػػػػػػػػػ  التطػػػػػػػػػػػوعي فػػػػػػػػػػػي رؤيػػػػػػػػػػػة : 0216فيػػػػػػػػػػػد عريشػػػػػػػػػػػق  .17
https://www.alarabiya.net/ar/saudi- 

الخدمػػة ا اتمنعيػػة بػػيف التطػػوع وا حتػػراؼ : 0221مػػاىر أبػػو المعػػاطق  .18
 المابػػػي"  احػػػث مبيػػػور فػػػي المػػػؤتمر الع مػػػي الرااػػػع عيػػػر 

 .  ية الخدمة ا اتمنعية القنهرة  انمعة ح واف 

دوافػػع ميػػنر ة : 0210جػػودة  ع أبػػراىيـ الػػ ىبق   حسػػاـ عبػػد العايػػا .19
اليػػػػاني فػػػػي ا بيػػػػطة التطوعيػػػػة انلمؤسسػػػػن  الترويحيػػػػة"  

 –احػػػث مبيػػػور  الما ػػػة ا وربيػػػة ل ت ب وايػػػن ع ػػػـو الرمنضػػػة
مػػػػؤتمر ا بػػػػداع الرمنضػػػػي   –العػػػػدد ال نلػػػػث –السػػػػبة ال نبيػػػػة

 .بوفمبر  المبصورة
تطػػوع ومان تػا"  معاػػد قػػوا  الػػدفنع الاػػون  ال: 0224ع بيجػػت كشػػؾ  .02

 ( بوفمبر  ادة  السعودية.28)
أسػتراتياية أدارة التطػوع بػوزارة اليػاني  :0217ع عبد الحكػيـ ع  ػياـ .01

والرمنضػػة فػػي اماورمػػة مصػػر العربيػػة" رسػػنلة د تػػورا     يػػة 
 التربية الرمنضية ل ببن   انمعة ا س بدرمة 

 –بمػػنذ  وبظرمػػن  طرمقػػة تبظػػيـ الماتمػػع  :0210ع محمػػود سػػرحاف  .00
  التطوع في تبظيـ الماتمع"  م تاة   ية الخدمة ا اتمنعية 

 .المبصورة
"اسػػتقطني المتطػػوعيف ل ميػػنر ة أ بػػنج  :0228 مسػػاعد منشػػط المحيػػانخ .00

ال ػػػػوارث"  البػػػػدوة الدوليػػػػة إلدارة ال ػػػػوارث  المديرمػػػػة العنمػػػػة 
 .ل دفنع الوطبى  الرمنض  السعودية

بموذ  مقترح لتموم  البيػنط الرمنضػي  :0210حسف عمق سميماف  معتا .04
 انلانمعن  المصرمة"    ية التربية الرمنضػية انمعػة ح ػواف 

 .القنهرة
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ور العمػػ  التطػػوعي فػػي تحقيػػا د  :0218 نػػايل سػػالـ مشػػ  بػػف طوالػػة .03
انمعػػػػػة بػػػػػني  -رسػػػػػنلة )مناسػػػػتير(  2636رؤيػػػػة المم  ػػػػػة 

ـو ا سػتراتياية  قسػـ ا مػف العربية ل ع وـ ا مبية    ية الع 
 .ا بسنبي  تخصص أمف إبسنبي

انمعة بني  العربية  -رسنلة مناستير :0217 وجداف بنت عمق الحسيف .06
ل ع ػػـو ا مبيػػة    يػػة الع ػػوـ ا اتمنعيػػة  قسػػـ ع ػػـ الػػبفس  

ا تاػػػػن  بحػػػػو العمػػػػ  . تخصػػػػص الرعنيػػػػة والصػػػػحة البفسػػػػية
 .ن  الانمعةالتطوعي وعالقتا انلصحة البفسية لدا طنلا
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30. Millan mihajlovic & Other  2010 :  "volunteers in sport 

organizations " faculty for management in 

sport ,sports federations of Serbia. d. o.l. 
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