
املهني للعبملني مبجبل اإلدارة الريبضية يف بعض  سلوكتقييم ال
 اهليئبت الريبضية يف ضوء مقومبت اجلودة الشبملة

  *أ.م.د/ نرمين رفيق محمد 

______________________________________________________  

 : مقدمة ومشكمة البحث
دارة الموارد البشرية موضوعيعد   ًا لتحقيق معايير الجودة االداريةىام اً الجانب اإلنساني وا 

مؤسسة من ل والنجاح ألي ىيئة أو األول واألخير عن الفش المسئولاإلنسان ىو  ألن ،الشاممة
من أىم األمور  ،االىتمام بو وبإدارتو وبتوجييو وتحفيزه كان المؤسسات أو دولة من الدول. لذلك

وغيرىا من األمور  ال والتكنولوجيا ،تعمقة بالمالتي تكاد تفوق أىميتيا كل القضايا األخرى الم
 .(Pfeffer, 9999) الممموسة
المجتمع الذي توجد سموك اإلدارة بصورة عامة ظاىرة مجتمعية سموكية تتأثر بطبيعة ف

فيو، ومن ثم فإن ما يطرأ عمى المجتمع من تغيرات وتحوالت سموكية البد أن يصبغ اإلدارة 
 ساليبوأسسيا العممية الحديثة، فالمؤسسات التى كانت تعتمد عمى االبصبغة جديدة ليا نظرياتيا 

الفكرية القديمة والتي تعتقد أن وظيفة اإلدارة ىي تنظيم الموارد وتوظيفيا في الداخل لتحقيق نتائج 
في الخارج متجاىمة السموك البشري االداري ، لن تستطيع الصمود في عالم تسوده المنافسة 

. وتأتى الجودة السموك االداري و القياديالتقنيات الحديثة و انماط مختمفة من والتغير المستمر و 
لتشمل أحد العناصر األساسية لتحقيق ىذه الميزة التنافسية ذات البعد االستراتيجي الالزم لنجاح 

  .اريتيا فى العصرالحديثالمنظمات واستمر 
أن الفةةةرد يشةةةكل العامةةةل األساسةةةي فةةةي الجةةةودة فييةةةا بيئةةةة العمةةةل بمفيوميةةةا الحةةةديث ،نجةةةد و       

المؤسسةةةةية ، فةةةةالجودة الشخصةةةةية ىةةةةي أسةةةةاس الجةةةةودة المؤسسةةةةية. فيةةةةي تةةةةؤدي إلةةةةى سمسةةةةمة مةةةةن 
تحسةةينات الجةةودة المترتبةةة عمةةى بعضةةيا الةةبعض داخةةل الفريةةق أو المؤسسةةة. فالمسةةتويات المتزايةةدة 

وبالمؤسسةات ككةةل. و ارتفةةاع مةن الجةةودة الشخصةةية تةؤدي إلةةى ارتفةةاع مسةتويات الجةةودة باأل سةةام 
مستويات الجودة بةاالدارة يةؤدي بةدوره إلةى  تقةديم خةدمات عاليةة الجةودة. و ىةذا يةؤدي فةي النيايةة 
إلةةى إرضةةاب أكبةةر لمعمةةالب، و زيةةادة اإلنتاجيةةة و شةةيوع ثقافةةة عمةةل إيجابيةةة و عمةةى مسةةتوى الفةةرد، 

، و تحسةين عال اتةو بةايخرين، و تؤدي الجودة الشخصية العالية إلى تحسين أداب الفرد في العمل
زيادة شعوره باإلشباع الوظيفي. كمةا أنيةا تسةاعده عمةى خمةق انطبةاع إيجةابي أول و صةعود السةمم 
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الوظيفي بالمؤسسة سريعًا و ةد تفاعمةت تمةك المةؤثرات جميعةا لتوجةد نظامةا جديةدا لطعمةال يتطمةب 
إلةى مسةتوى التحةديات الجديةدة التةى  أنماطا سةموكية إداريةة مختمفةة وطةرق فةى األداب متميةزة ترتفةع

 (Pfeffer, 9994)  .عد والتعاظم، أوجدتيا تمك التحوالت والتغيرات ايخذة فى التصا
دارة الجودة الشاممة الحديثةة تةرتبط بمفيةوم الثقافةة التنظيميةة و المقصةود بالثقافةة التنظيميةة          وا 

مجموعة القيم والمعايير والسةموكيات والتصةرفات واإلشةارات وأسةاليب التعامةل والمعاممةة التةي تصةدر 
ب كةةان داخةةل أو ةةات عةةن المةةوظفين ويممسةةيا المتعةةاممين والمجتمةةع الةةذي تتواجةةد فيةةو المنظمةةة  سةةوا

لمقةةةةاده و المرؤسةةةةين،وتعتبر ىةةةةذه  اإلبددددداع البشددددريفيةةةةي ترتكةةةةز عمةةةةى  .العمةةةةل الرسةةةةمي أو خارجةةةةو
العناصةر مةن أىةةم الفةوارق بةةين اإلدارة القديمةة واإلدارة بةالجودة الشةةاممة الحديثةة والتةةى تتميةز بمالمةة  

ة والقةةةوى البشةةةرية والعمةةةل أساسةةةية وىةةةى توجيةةةو جيةةةود اإلدارة  وأنشةةةطتيا السةةةتثمار الطا ةةةات الخال ةةة
الجماعى، لتحقيق مستوى أكبر مةن التميةز والتفةوق مةن خةالل نظةم محةددة وموضةوعة بإحكةام، فةإذا 
أردنةةةا أن نأخةةةذ بمفيةةةوم ومبةةةادئ الجةةةودة الشةةةاممة فعمينةةةا العمةةةل عمةةةى ترسةةةي  الثقافةةةة التنظيميةةةة داخةةةل 

شةةاركة فةةي حةةل المشةةكالت واتخةةةاذ المنظمةةة التةةي يشةةعر فييةةا األفةةراد بحريةةة المشةةةاركة بأفكةةارىم والم
 .م(۰۲۲۲) دينا كمالالقرار واعتبار ذلك بمنزلة  اعدة أساسية في العمل 

فةةةي ظةةةل تنةةةامي ظةةةاىرة العولمةةةة ودخةةةول القيةةةادات  اإلداري الحدددال  إن المالحدددظ لمسدددموك 
 القةةرن الحةةادي والعشةةرين، وازديةةاد المنافسةةة، أن األسةةاليب اإلداريةةة التقميديةةة  اإلداريةةة فةةي تحةةديات

 مجديةةةة، وأن القائةةةد اإلداري لكةةةي يظةةةل متميةةةزًا، ويبقةةةي المؤسسةةةة التةةةي يقودىةةةا فةةةي إطةةةار لةةةم تعةةةد
التةي تعتمةد  الحديثةة التقميدية القديمة، ويبةدأ بةنيج األسةاليب اإلداريةةاساليبو  المنافسة فإنو سيطوي

التجارب نجاحيا في القطاعةات العامةة والخاصةة، إذا مةا  ترسي  الثقافة التنظيمية ،فقد أثبتتعمي 
 .منيجيا العممي والعممي ُطبقت بشكميا الصحي  ووفق

( مةن التوصةل إلةى   Parasuraman et allم8988و ةد تمكةن ب بارشةورمان وزمالئةو  
الثقددة -وهدد" ا الاوانددم الممموسددة خمسةةة أبعةةاد لقيةةاس جةةودة الخدمةةة بعةةد سمسةةمة مةةن االختبةةارات

تبنةي التعاطفا و الت  يعد معظمها ابعاد نفسدية و سدموكية  -األمان -االستاابة -واالعتمادية
دارة الجةةودة مفيومةةان مترابطةةان ال يمكةةن فصةةميما  عمييةةا جةةودة االدارة الحديثةةو حيةةث أن القيةةادة وا 

  فعَّالةةةةةةةةةة مفوضةةةةةةةةةة الجةةةةةةةةةودة بةةةةةةةةةدون سةةةةةةةةةموك اداري و  يةةةةةةةةةاده عةةةةةةةةةن بعةةةةةةةةةض. وال يمكةةةةةةةةةن تحسةةةةةةةةةين
   من اإلدارة العميا.

. حيةةث  أسددهمع عدددداا مددن الدراسدداع والبحددوث فدد  بيددان ماسددب وفدد  ذلددك السدديا           
عمةةةى مصةةةطم  الجةةةوده داخةةةل المؤسسةةةات و الييئةةةات االداريةةةة عنيةةةت الدراسةةةات العربيةةةة بةةةالتعر  

بيةةد  التعةةر  عمةةى مةةدى متطمبةةات   (5005ا عثمددانالمختمفةو  كمةةا فةةي دراسةةة دراسةةة   بمحمةةد 
عبدد من" تطبيق إدارة الجودة الشاممة برعاية الطالب بالمدن الجامعية بجامعة حموان، و ددراسة ب

بعنةةوان بنةةاب نمةةوذج مقتةةرح لمجةةودة الشةةاممة باإلتحةةاد المصةةرى لتةةنس الطاولةةة،  (5005المعبددودا 
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لمتعةةةر  عمةةةى مةةةدى تةةةوافر متطمبةةةات إدارة الجةةةودة ( م  5005بهادددع عطيدددة بهادددعا بدراسةةةة   
فقةةةد اىةةةتم اكثةةةر بدراسةةةة  امدددا االدم اليربددد الشةةاممة كمةةةدخل لتطةةةوير األنديةةةة الرياضةةةية المصةةرية، 

هيرتدز و بدول )فد  دراسدة السموك االداري و مدي فاعميتو فى تحسين مستوى االداب الميني كما 
عال ة بين أسموب القيادة و تحقيق معايير بعنوان ال (م 5005ا   Hertz , Paul Davidدافيد 

والتةةي عنيةةت  (م5000ا  Dheeraj Mehrotraدهيددرام ميهروتددرا بالجةةودة الشةةاممة، ودراسةةة 
 بالتقويم المستمر الداب وسموك المعممين وفقا لمقومات الجوده الشاممة .

 مشكمة البحث  : : ثانيا
عمي العرض السابق فان الباحثة  امت بالبحث و الدراسة في مجال الجودة الشاممة  تأسيساً       

وظيةةةر  ،أىميتيةةا تتزايةةةد بعةةد الثمانينةةات مةةن القةةرن العشةةرينأخةةذت بةةدأت  تتبمةةور و والتةةي الحديثةةة 
ى بتحسةةين الجةودة فةةي مختمةة  نةواحي المؤسسةةة بشةةكل دائةةم عن ةةمفيةوم إدارة الجةةودة الشةةاممة الةذي يُ 

المنظمةةات التةةي تحقةةق  ظيةةرت مؤسسةةات عالميةةة لرعايةةةفقةةد  ،سةةبيل تقةةديم األفضةةل تمر فةةيومسةة
وغيرىةةا.  (Malcolm Baldrieg)مثةةل شةةيادة االيةةزو ومةةالكموم ودعميةةا، معةةايير جةةودة متميةةزة 
ممةا أدى إلةى تنةامي ،  Performance Excellenceفةي األداب بةالتميز وظيةرت أفكةار تتعمةق 

فسةةةعت ،والخةةدمات السةةةموك البشةةري ة أبعةةاد بمةةةا فةةي ذلةةك جةةودة االىتمةةام بمفيةةوم الجةةودة مةةةن عةةد
ورفةةع  ةةدراتيم وتشةةجيعيم عمةةى المشةةاركة  ،الكثيةةر مةةن المنظمةةات إلةةى العمةةل عمةةى تةةدريب العةةاممين

ن مةن أىةم متطمبةات إدارة الجةودة الشةاممة ىةو مشةاركة العامةل فةي إحيةث  ،وروح التعاون والمبادرة
دون  ،أدائو ومن خالل  درتو عمى المبةادرة وتحمةل المسةؤوليةتحسين تمك الجودة من خالل جودة 

 حاجة لمرا بة من مدير أو لتعميمات محددة تص  لةو كةل التفاصةيل وخاصةة فةي  طةاع الخةدمات
اللقةةاب الضةةوب عمةةى الثقافةةة التنظيميةةة كأحةةد مقومةةات الجةةودة الشةةاممة و التةةي تيةةد  الةةى االرتقةةاب 

اىةم دعةةائم الجةودة الشةاممة الحديثةةة حيةث يعتبةر العنصةةر المينةي الةذي يعةةد مةن  بالسدموك البشددري
البشةةري مةةن أىةةم ركةةائز لممؤسسةةات المختمفةةة، فيةةو المحةةرك لكةةل نشةةاطاتيا ومصةةدر لفاعميتيةةا لمةةا 
يتميز بو من  درات ومعار  وسموكيات تتناسب مع طبيعةة العمةل التةي تمارسةو المؤسسةة، فميمةا 

إنيةا سةتظل أ ةل أىميةة مةن العنصةر البشةري، فةالفرد  بمغت المعدات الحديثة من تطوير وتعقيةد إال
فةةي مؤسسةةتو كممةةا تطابقةةت أىدافةةو مةةع أىةةدافيا وكممةةا وفةةرت لةةو بيئةةة العمةةل االمكانةةات االنسةةانية 
البسةةيطة  لراحتةةو النفسةةية ، تتولةةد لديةةو الرغبةةة القويةةة فةةي أداب عممةةو والمحافظةةة عميةةو وبةةذل جيةةدًا 

ائو الوظيفي، والتزامو ويقةل وجةود السةموكيات غيةر االيجابيةة أكبر لمبقاب فيو، أو يتجمى ذلك في أد
 مثل التقصير والغياب واإلىمال وغيرىا من مظاىر عدم االلتزام.

 أهمية البحث :  ثالثا :
المينةةي لمعةةاممين فةةي مجةةال االدارة السةةموكي و تعةةد الدراسةةة مؤشةةرا تقييمةةي لمسةةتوى االداب  -8

 الرياضية لبعض الييئات االىمية 
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تسةةةةاىم الدراسةةةةةة فةةةةةي الكشةةةةة  عةةةةةن مةةةةةواطن القةةةةةوى و الضةةةةةع  لمسةةةةةتوى الخةةةةةدمات المقةةةةةدم  -2
 .و التي تعكس مدى الرضا و التعاونلممستفيدين في بعض الييئات الرياضية 

تيتم الدراسة في المقام االول بتوضي  المشكالت التي يعاني منيةا العةاممين فةي مؤسسةاتيم  -3
 الجوده الشاممة  .و تنعكس عمي سموكيم الميني كأحد مكونات 

مواكبة االتجاه نحةو تطبيةق الجةودة الشةاممة عمةى الييئةات الرياضةية المختمفةو لتحقيةق جةودة  -4
 السموك الوظيفي لمعاممين.

 : أهداف البحث : رابعا
 : يهدف البحث إل" مايم  
لمعاممين في مجال االدارة الرياضية االىميةة و الحكوميةة فةى  االداري لميني السموك اتقييم  -8

ضوب مقومات الجةودة الشةاممة لطبيعةة العمةل و العةاممين مةن حيةث جوانةب الجةوده الشةاممة 
 .التي تبنى عمى اسس سيكولوجية لالدارة و القيادة االدارية 

ن ب الرياضةين و المقدمةة فةي ضةوب المسةتفيدي بالسموك التعةاوني(تقييم مستوى جودة الخدمة -2
 . العاممين باالتحادات واالندية (

ل السةةموك المينةةي االمثةةمةةواطن القةةوى و الضةةع  لتطةةوير الخةةروج بتوصةةيات مةةن شةةأنيا تحديةةد  -3
 .في ضوب متطمبات الجوده الشاممة

 : تساؤالع البحث : خامسا
الرياضةةةةةية الييئةةةةةات السةةةةةموك المينةةةةةيباالداب(  لمعةةةةةاممين ب مةةةةةدى تةةةةةوافر مقومةةةةةات جةةةةةودة ما  -8

 ؟  األىمية(بالحكومية.
لمعةةةاممين المسةةةتفيدين فةةةي االتحةةةادات الخةةةدمات بالسةةةموك التعةةةاوني(  مةةةا ىةةةو مسةةةتوى جةةةودة -2

 ؟الرياضية . األندية الرياضية.مراكز الشباب 
 : ف  البحث المصطمحاع المستخدمة سادسا :

   إدارة الاودة الشاممة:  -9
يعمةل الجميةع مةن خالليةا بأ صةى جيةد وابةداع ىى خمق ثقافة متميزة فى السةموك المينةي ،  

 ممكن لتحقيق تو عات العمالب، وأداب العمل بطريقة سميمة من أول مرة.
 اودة الخدمة:  -2

ىى التعر  عمى احتياجات العمالب من كافة الجوانب وتحقيق رغباتيم بشكل فعال يخمو مةن  
بيجةةةةةت مرارية فةةةةةى تحسةةةةةين األداب. أى عيةةةةةوب ومةةةةةن أول مةةةةةرة، فضةةةةةال عةةةةةن تحقيةةةةةق االسةةةةةت

 .(2002عطيةب
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 :  مفهوم السموك المهن   -3
يعنةةةي الخصةةةائص التةةةي يظيرىةةةا الشةةةخص والنشةةةاطات التةةةي يقةةةوم بيةةةا أثنةةةاب تأديتةةةو لمعمةةةل.  

ويّركةةةةز السةةةةموك المينةةةةي عمةةةةى أسةةةةموب الشةةةةخص فةةةةي العمةةةةل وسةةةةرعتو ومياراتةةةةو التنظيميةةةةة 
والتخطيطية واستجاباتو لإلشرا  والتزامو بسةاعات العمةل واسةتخدامو التكنولوجيةا و اسةاليب 

دم اختصاصيو التقييم الميني المعمومات عن السموك الميني االتصال مع زممالثو . ويستخ
 لمشةةةةخص لفيةةةةم اتجاىاتةةةةو نحةةةةو العمةةةةل والقةةةةيم المينيةةةةة التةةةةي يتبناىةةةةا بغيةةةةة اعةةةةادة تشةةةةكيميا 

 أو تطويرىا عند الحاجة.
 : إاراءاع البحث: سابعا

 : منهج البحث  -8
 ىدا  البحث.استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بالدراسات المسحية( لمناسبتو وأ 

 : ماتمع البحث  -2
بعض بةةةةالمسةةةةتفيدين مةةةةن الخةةةةدمات  &العةةةةاممين بمناصةةةةب إداريةةةةة  مجتمةةةةع البحةةةةث  يشةةةةمل 

 الييئات الرياضية بالحكومية . األىمية(.
 : عينة البحث  -3

  امت الباحثة باختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث وىم: 
فةةةةةي المجنةةةةةة األولمبيةةةةةة المصةةةةةرية . وزارة الرياضةةةةةة( وعةةةةةددىم العةةةةةاممين بمناصةةةةةب إداريةةةةةة  - 

 (8و سيطبق عمييم االستبيان ر م ب(.۲۲ب
المسةةةةتفيدين مةةةةن الخةةةةدمات فةةةةي االتحةةةةادات الرياضةةةةية . األنديةةةةة الرياضةةةةية . مراكةةةةز   - 

و سةةيطبق عمةةييم االسةةتبيان (، 840م بوعةةددىاداريةةن( -مةةوظفين-ب رياضةةين الشةةباب
 (.۱جدول بكما يوض  ذلك ( 2ر م ب
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 : أدواع امع البياناع:  ثامنا

 : استمارة استبيان كالتال ( ۰قامع الباحثة بتصميم عدد )
لمعدداممين السددموك المهندد )االداء( اددودة مسددتو  اسددتمارة اسددتبيان تهدددف لمتعددرف عمدد"  . 8 

 : (مقوماع الاودة الشاممةالهيئاع الرياضية )ب

 : خطواع إعداد االستبيان

 :المحاورتحديد 
 مسةةةتوى جةةةودة السةةةموك المينةةةيباالداب( لمعةةةاممين امةةةت الباحثةةةة بتحديةةةد محةةةاور اسةةةتبيان  

مةةةن خةةةةالل تحميةةةةل محتةةةةوى بمةةةدي تطبيةةةةق مقومةةةةات الجةةةةودة الشةةةاممة لمسةةةةموك المينةةةةي لمعةةةةاممين ( 
 الدراسةةةةةةةةةةةات المرجعيةةةةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةةةةة المتخصصةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةال إدارة الجةةةةةةةةةةةودة الشةةةةةةةةةةةاممة أر ةةةةةةةةةةةام 

محةةةاور تةةةم عرضةةةيم عمةةةى ( ۹، واستخمصةةةت عةةةدد ب(۱۸، ۱۱، ۱۱، ۱۳، ۱۱، ۱۱، ۸، ۲، ۱ب
(، إلبةةداب الةةرأي فةةي مناسةةبتيم لقيةةاس 8( خبةةراب مرفةةق ب6مجموعةةة مةةن السةةادة الخبةةراب وعةةددىم ب

 .( ۲مدى تطبيق مقومات الجودة الشاممة، كما يوض  ذلك جدول ب
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 لةةةةذلك تةةةةم حةةةةذ  المحةةةةورين الرابةةةةع%( لقبةةةةول المحةةةةور، 75و ةةةةد ارتضةةةةت الباحثةةةةة نسةةةةبة موافقةةةةة ب
  وىي مايمى : محاور سبعة  بوليا تم التي المحاور عدد وأصب  ،(:۱۱ب والسابع ،(66%ب

)مقوماع الاودة الهيئاع الرياضيةلسموك المهن )االداء(  لمعاممين بااودة محاور استبيان 
:الشاممة( وه    

 مدى ادراك  ادة الييئات لثقافة الجودة الشاممة -8
  القيادة المتبع وعال تيا بالقيمنمط  -2
 اسموب التعامل مع المستفيدين -3
 والتدريب المستمرم التعم -4
 االتصاالت الفعالة -5
 استخدام نظم المعمومات -6
 التحسن الشخصي المستمر -7

 : صياغة العباراع
 امت الباحثة بصياغة العبارات التي تتناسب مع كل محور، ومع طبيعةة العينةة المصةمم  

عمةى نفةس مجموعةة السةادة الخبةراب مرفةق ( ۲وعرضةيا فةي شةكميا المبةدئي مرفةق بليا االسةتبيان، 
 )۳إلبداب الرأي في مدى مناسبة العبارات لكل محور، كما يوض  ذلك جدول ب( ۱ب
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%( لقبةةول العبةةارة، وبةةذلك تةةم حةةذ  العبةةارتين ر ةةم 75و ةةد ارتضةةت الباحثةةة نسةةبة موافقةةة ب 
( من عبارات المحةور السةابع لممحةور األول 5، 4ونقل عبارتين ر م ب من المحور األول،( ۸، ۳ب

( مةةةن المحةةةور الثةةةاني لتصةةةب  عةةةدد 84عبةةةارة، وحةةةذ  العبةةةارة ر ةةةم ب( ۱۱ليصةةةب  عةةةدد عباراتةةةو ب
( عبةةةارة، و بةةةول جميةةةع 86عبةةةارة، و بةةةول جميةةةع عبةةةارات المحةةور الثالةةةث وعةةةددىا ب( ۱۳عباراتةةو ب

عبارة، وحذ  العبارتين ر م ( ۱۱رتين ليصب  عدد عباراتو بعبارات المحور الرابع مع إضافة عبا
عبةةارة، و بةةول جميةةع عبةةارات المحةةور ( ۱۳( مةةن المحةةور الخةةامس ليصةةب  عةةدد عباراتةةو ب7، 6ب

( مةةن المحةةور السةةابع إلةةى المحةةور 5، 4عبةةارة، وبعةةد نقةةل عبةةارتين ر ةةم ب( ۱۱السةةادس وعةةددىا ب
ضافة ثالث عبارات أخرى أصب  عدد عب  .عبارة( ۱۱اراتو باألول وا 

 : الدراسة االستطالعية األول"

 .: الهيئاع الرياضيةلمعاممين ب)االداء( السموك المهن مستو  اودة تطبي  استبيان 
والتةي بمغةت  (التقنةينب االسةتطالعية عينةةالعمةى  سةتبياناسةتماررة اال امت الباحثة بتطبيق        

( مةةن العةةاممين فةةي بعةةض الييئةةات الرياضةةية بالحكوميةةة . األىميةةة(، تةةم اختيةةارىم عشةةوائيا مةةن 6ب
، إليجةةاد 85/9/2084م وحتةة   8/9/2084مجتمةةع الدراسةةة وخةةارج عينةةة البحةةث فةةي الفتةةرة مةةن 

 (.المعامالت العممية من بالصدق . الثبات
 : نتائج الدراسة االستطالعية األول 

 الهيئاع الرياضية السموك المهن )االداء( لمعاممين بمستو  اودة  النتائج أن استبيان بأظيرت 
 : من حيثمناسب 

 .الصياغة  .8
 .المغة المستخدمة  .2
 عدم وجود صعوبات في تطبيق االستبيان. . 3

 : المعامالع العممية لالستبيان
 : صد  حسام ال
السةةموك المينةةيباالداب( لعبةةارات اسةةتبيان ب امةةت الباحثةةة بإيجةةاد صةةدق االتسةةاق الةةداخمي  
 . ( كما يمي5(، ب4ومحاورة، كما يوض  ذلك جدول بالييئات الرياضية لمعاممين ب
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( إلةةى أنةةةو توجةةةد عال ةةة ارتباطيةةةة بةةةين عبةةارات المحةةةور والمجمةةةوع 4تشةةير نتةةةائج جةةةدول ب 

السةةموك المينةةيباالداب( الةةداخمي لعبةةارات اسةةتبيان بالكمةةي المحةةور، ممةةا يةةدل عمةةى صةةدق االتسةةاق 
 ( .الييئات الرياضيةلمعاممين ب
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( إلى أنو توجد عال ة ارتباطية بين مجموع المحور والمجموع الكمى 5تشير نتائج جدول ب 

السةةةموك المينةةةيباالداب( لمحةةةاور اسةةةتبيان بلالسةةةتبيان، ممةةةا يةةةدل عمةةةى صةةةدق االتسةةةاق الةةةداخمي 
 (.الييئات الرياضيةلمعاممين ب

 :ثباع االستبيان

 :كما يم ( 6الثبات، كما يوض  ذلك جدول ب استخدمت الباحثة معامل ألفا كرونباخ إليجاد 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
السةةةموك المينةةةيباالداب( لمعةةةةاممين اسةةةةتبيان ب( إلةةةةى ثبةةةات محةةةاور 6تشةةةير نتةةةائج جةةةدول ب 

 ( .۱٫۸۹۱، ۱،۹۱۱كرونباخ بين ب( حيث تراوح معامل ألفا الييئات الرياضيةب
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الخدددماع )السددموك التعدداون (  اددودة مسددتو  سددتبيان تهدددف إلدد" قيدداساسددتمارة اثانيددا/ /  . 2
 : لمعاممين المستفيدين ف  االتحاداع الرياضية . األندية الرياضية . مراكز الشبام(

 : خطواع إعداد االستبيان 
 : تحديد المحاور

انطال ا من أن مفيوم جودة الخدمة يعةد مفيومةا متعةدد األبعةاد، فقةد توصةمت الباحثةة مةن  
ومةن خةالل مقةاييس جةودة الخدمةة خالل تحميل محتةوى الدراسةات المرجعيةة العمميةة المتخصصةة، 

م( ، ومةةن خةةالل عرضةةيم عمةةى نفةةس مجموعةةة السةةادة ۲۱۱9كمةةال درويةةش، صةةبحي حسةةانين بل
( لمعةاممين المسةتفيدينالمقدمةو مسةتوى جةودة الخةدمات محةاور اسةتبيان ب( لتحديد 8الخبراب مرفق ب

 ( .۱كما يوض  ذلك جدولب
 )۷ادول )

 النسبة المئوية آلراء الخبراء ف  محاور استبيان 

 (6)ن= (لمعاممين المستفيدينمستو  اودة الخدماع المقدمه )

 

 

 

 

 

 
 

لذلك تم قبول اميع محداور %( لقبول المحور، 75وقد ارتضع الباحثة نسبة موافقة ) 
 وه  : (لمعاممين المستفيدينمستو  الخدماع )السموك التعاون (  استبيان

 . توافر الجوانب المادية لجودة الخدمة -8
 . (الكفابة القياديةباالعتمادية  -2
 . سرعة االستجابة والتعاون -3
 . األمان والمصدا ية -4
 .التعاط   -5
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 : صياغة العباراع
العبارات التي تتناسب مع كل محور، ومع طبيعةة العينةة المصةمم  امت الباحثة بصياغة  

عمةى نفةس مجموعةة السةادة الخبةراب مرفةق ( ۳ليا االسةتبيان، وعرضةيا فةي شةكميا المبةدئي مرفةق ب
 . (8ب إلبداب الرأي في مدى مناسبة العبارات لكل محور، كما يوض  ذلك جدول( ۱ب

 ( ۸ادول )
 النسبة المئوية آلراء الخبراء ف  عباراع استبيان 

                                                             (6)ن= ( لمعاممين المستفيدينمستو  اودة الخدماع المقدمه )

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عبةةةارات %( لقبةةول العبةةارة، ولةةةذلك تةةم  بةةول جميةةع 75و ةةد ارتضةةت الباحثةةة نسةةةبة موافقةةة ب 
عبارة، و بول جميع عبارات المحررين ( ۱۸المحور األول مع إضافة عبارتين لتصب  عدد عباراتو ب

( ۱۲عبةةةارات، و بةةةول جميةةةع عبةةةارات المحةةةور الرابةةةع وعةةةددىا ب( ۸الثةةةاني والثالةةةث وعةةةدد كةةةل منيةةةا ب
 .بارةع( ۱۱عبارة، و بول جميع عبارات المحور الخامس مع إضافة عبارة ليصب  عدد عباراتو ب
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 :لدراسة االستطالعية الثانيةا
 : تطبي  استبيان )اودة الخدمة المقدمة لمعاممين المستفيدين(

 امةةت الباحثةةة بتطبيةةق اسةةتبيان بجةةودة الخدمةةة المقدمةةة لمعةةاممين المسةةتفيدين( عمةةى عينةةة  
 مةةةن العةةةاممين فةةةي بعةةةض الييئةةةات الرياضةةةية بالحكوميةةةة . األىميةةةة(، ( ۳۱التقنةةةين والتةةةي بمغةةةت ب

م  2083/ 9/ 85تةم اختيةارىم عشةوائيا مةن مجتمةع الدراسةة وخةارج عينةة البحةث فةي الفتةرة مةن 
 .إليجاد المعامالت العممية من بالصدق . الثبات(  م  2083/ 9/ 20  وحتى

 : نتائج الدراسة االستطالعية الثانية
 أظيةةةةةرت النتةةةةةائج أن اسةةةةةتبيان بجةةةةةودة الخدمةةةةةة المقدمةةةةةة لمعةةةةةاممين المسةةةةةتفيدين( مناسةةةةةب  
 : من حيث

 .الصياغة  -8
 .المغة المستخدمة -2
 عدم وجود صعوبات في تطبيق االستبيان. -۳

 :المعامالع العممية لالستبيان
 :صد  االستبيان

مسةةتوى الخةةدمات   يةةاسب امةةت الباحثةةة بإيجةةاد صةةدق االتسةةاق الةةداخمي لعبةةارات اسةةتبيان  
 :كما يم ( ۱۱، ب(۹( ومحاورة، كما يوض  ذلك جدول بلمعاممين المستفيدينبالسموك التعاوني( 
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 (۹ادول )

 صد  االتسا  الداخم  لعباراع استبيان 

 (۰۲( )ن= لمعاممين المستفيدينمستو  اودة الخدماع المقدمه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

إلةةى أنةةةو توجةةةد عال ةةة ارتباطيةةةة بةةةين عبةةارات المحةةةور والمجمةةةوع ( ۹تشةةير نتةةةائج جةةةدول ب 

 جةةةودة مسةةةتوى  يةةةاسالكمةةةي لممحةةةور، ممةةةا يةةةدل عمةةةى صةةةدق االتسةةةاق الةةةداخمي لعبةةةارات اسةةةتبيان ب

 (.لمعاممين المستفيدينالخدمات بالسموك التعاوني( 
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 ( ۰۲ادول )
 صد  االتسا  الداخم  لمحاور استبيان 

 (۰۲( )ن=لمعاممين المستفيدين المقدمة)السموك التعاون (الخدماع اودة مستو   )
 

 

 

 

 

 

 
  
إلةى أنةو توجةد عال ةة ارتباطيةة بةين مجمةوع المحةور والمجمةوع الكمةي ( ۱۱تشير نتائج جدول ب 

 لممقياس، مما يدل عمى صدق محاور استبيان بجودة الخدمة المقدمة لمعاممين المستفيدين(.
 : ثباع االستبيان

  :كما يم ( ۱۱الباحثة معامل ألفا کرونباخ إليجاد الثبات، كما يوض  ذلك جدول باستخدمت  
 (۰۰) ادول

 (۰۲ستبيان )ن = لالمعامل ألفا كرونباخ حسام 
 

 

 

 

 
 

  
الخةةةةدمات بالسةةةةموك جةةةةودة مسةةةةتوى ( إلةةةةى ثبةةةةات محةةةةاور اسةةةةتبيان ب88تشةةةةير نتةةةةائج جةةةةدول ب 
 ( .۱٫۹۹۳، ۱٫۱۱۱تراوح معامل ألفا كرونباخ بين ب( حيث لمعاممين المستفيدينالمقدمة التعاوني( 
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 :التطبي  األساس : تاسعا
  امةةةةةةةةةةت الباحثةةةةةةةةةةة بتطبيةةةةةةةةةةق االسةةةةةةةةةةتبيانان عمةةةةةةةةةةى عينةةةةةةةةةةة البحةةةةةةةةةةث األساسةةةةةةةةةةية فةةةةةةةةةةي الفتةةةةةةةةةةرة  

 . م  ۲۹/  ۱۱/  ۲۱۱۳م إلى 8 / ۱۱ / ۲۱۱۳من
 : المعالاة اإلحصائية:  عاشرا

 : وه  SPSS اإلحصائية باستخدام برنامج امت الباحثة باستخدام مجموعة من المعالجات 
 .. المجموع التقديري2. النسب المئوية.                8 
 .. معامل ألفا كرونباخ4معامل االرتباط.                  .3
 . تحميل التباين.5

 : أحدي عشر: عرض وتفسير النتائج
الهيئداع الرياضدية المهند )االداء(  لمعداممين بالسموك اودة مستو  لتعرف عم" ا :التساؤل األول

   ؟: )الحكومية . األهمية(
 (۰۰ادول )

 الماموع التقديري واألهمية النسبية لعباراع 
 (۰۰ =استبيان )مد  تطبي  مقوماع الاودة الشاممة( )ن 
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إلةةي أن المجمةةوع التقةديري واألىميةةة النسةةبية لعبةارات اسةةتبيان بمةةد  ( ۱۲تشةير نتةةائج جةدول ب 
 : ااءع كما يم تطبيق مقومات الجودة الشاممة( 

 : (لثقافة الاودة الشاممةلهيئاع مد  ادراك قادة امحور األول )نتائج ال
، ۹، ۱فةأكثر لمعبةارات ب ):۱۱تشير استجابات عينة الدراسة إلةى ارتفةاع النسةبة المئويةة مةن ب 

: ( وىةي العبةارات التةي تصة  إدراك اإلدارة   ۸۱٫9 ::  66٫7والتةي تراوحةت نسةبتيا مةن ب( ۱5۱
 العميةةةةةةةا لمييئةةةةةةةات الثقافةةةةةةةة الجةةةةةةةودة الشةةةةةةةاممة بوجةةةةةةةو عةةةةةةةام باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةى إدراكيةةةةةةةا لكفةةةةةةةابة القةةةةةةةائمين 

عبةارات  ( لبةا ي :۱۱بينما تشير نتائج المحور األول إلى انخفاض النسبة المئويةة عةن ب .عمى اإلدارة
وىةي العبةارات التةي تصة  اىتمةام وحةرص  : (66٫7 ::  ۳۳٫3المحور والتي تراوحت نسبتيا بةين ب

   .وتركيز اإلدارة العميا
وتعةةةزو الباحثةةةة ذلةةةك إلةةةى أنةةةو عمةةةى الةةةرغم مةةةن إدراك اإلدارة العميةةةا لمييئةةةات الرياضةةةية الثقافةةةة  

الروتين الةوظيفي والتسمسةل الةوظيفي الةذي  ومبادئ الجودة الشاممة، إال أنيا ال تيتم بالتطبيق في ضوب
 ، وىةةو مةةا يتعةةارض مةةع تحقيةةق الجةةودة فةةي العمميةةة االداريةةةمعظةةم الو ةةت  عمةةى العمةةل اإلداري يسةةيطر

م( أن نمةةط ۲۱۱۱، حيةةث يتفةةق مةةع مةةا أ رتةةو دراسةةة عةةادل عبةةد الةةرحمن بواغفةةال دور القيةةادة الحكيمةةة 
يميةةل إلةةى فةةب التعامةةل مةةع المسةةتفيدين و ختمفةةة نمةةط سةةمبي القيةةادة العميةةا السةةائدة حاليةةا فةةي الييئةةات الم

 .  المركزية الشديدة 
 (:تبع وعالقتها بالقيم دة المنتائج المحور الثان  )نمط القيا

، ۲، ۱فةأكثر لمعبةارات ب %)۱۱تشير استجابات عينة الدراسة إلى ارتفاع النسبة المئوية مةن ب  
العبةارات التةي  : (، وىةي  ۹8٫ ::   86نسةبتيا مةن بوالتي تراوحةت ( ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۹، ۸، ۱، 4

 ومعاونييم والعاممين طرفيم، جابية فيما بينيا عمى غرس القيم اإلي قياداتتص  حرص ال
والعمةل فةةي جةةو جمةةاعي، واتبةةاع سياسةةة عادلةة وموحةةدة فةةي توزيةةع الحةةوافز والمكافةة ت، ومسةةتوى إداري 

البةةةا باأل دميةةةة ولةةةيس بالكفةةةابة، وانيةةةم حريصةةةون عمةةةى ، وأن القيةةةادة تكةةةون غ يسةةم  ليةةةم بقيةةةادة ناجحةةةة
 .الطيبة والمظير الالئق والعال ات اإلنسانية فيما بينيم السمعة

ذلةك  وتعزو الباحثة ذلك إلى توافر الخبرة االدارية لمقةادة، وىةو مةا يسةيم فةي تحقيةق الجةودة، و 
م( التةةةي ترجةةةع أن طبيعةةةة العمةةةل تسةةةيم فةةةي تحصةةةيل  ةةةيم ۲۱۱۱يتفةةةق ذلةةةك مةةةع دراسةةةة ثابةةةت إدريةةةس ب

 أخال ية واجتماعية ليا أكبر األثر في ارتقائو ومده بذخيرة من العادات الميذبة الرا ية. 
لبةةا ي عبةةارات ( %۱۱بينمةةا تشةةير نتةةائج المحةةور الثةةاني إلةةى انخفةةاض النسةةبة المئويةةة عةةن ب 

، وىةي العبةارات التةي تصة  نمةط القيةادة  %)45٫5  : : ۳۹٫4المحةور والتةي تراوحةت نسةبتيا بةين ب
 السةةمبي المتبةةع مةةن بعةةض الييئةةات باإلضةةافة إلةةى مسةةتوى الخبةةرة اإلداريةةة وطةةرق إدارتيةةم التةةي يشةةوبيا 

 .بعض التسمط
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وتعزو الباحثةة نمةط القيةادة السةمبي المتبةع مةن الةبعض وىةو مةا يعةوق تحقيةق الجةودة، وىةو مةا  
م( فةةي أنةةو البةةد مةةن شةةكل تعةةاوني ۱۹۹۱عةةن جابمونسةة   بم( نقةةال ۱۹۹۸يتفةةق مةةع صةةالح سةةالم ب

اإلنجةةةةاز األعمةةةةال يعتمةةةةد عمةةةةى القةةةةدرات والمواىةةةةب الخاصةةةةة مةةةةن اإلدارة والعةةةةاممين لتحسةةةةين الجةةةةودة 
 .   اإلنتاجية بشكل مستمر عن طريق فريق العمل

 :   المستفيدين( مع سموم التعاملنتائج المحور الثالث )ا
، ۹، ۳فةأكثر لمعبةارات ب( :۱۱إلةى ارتفةاع النسةبة المئويةة مةن بتشير استجابات عينة الدراسة  

، وىي العبارات التي تص  اعتةزاز المسةتفيدين  :( ۹۳٫9:: ۱۱٫3(، والتي تراوحت نسبتيا من ب84
 والتفاعل بينيم وبين بعض القائمين.

 ( لبةةةا ي عبةةةارات:۱۱بينمةةةا تشةةةير نتةةةائج المحةةةور الثالةةةث إلةةةى انخفةةةاض النسةةةبة المئويةةةة عةةةن ب 
، وىةي العبةارات التةي تكشة  عةن عةدم  ) : ۱ ۹٫9 ::  ۳۳٫3المحةور والتةي تراوحةت نسةبتيا بةين ب

وجود آلية لتمقي الشكاوى والرد عمييا، كذلك عدم االىتمام برغبةات المسةتفيدين ومةد  رضةائيم عةن مةا 
 .يقدم ليم
المختمفةة، وىةو وتعزو الباحثة ذلةك إلةى أن ىنةاك تفةاوت فةي عةدد سةاعات العمةل فةي الييئةات  

م( فةةةي أن إدارة ۱۹۹۱مةةةا ال يحقةةةق الجةةةودة فةةةي العمميةةةة االداريةةةة، ويتفةةةق ذلةةةك مةةةع أحمةةةد مصةةةطفي ب
الجودة الشةاممة توجةو كافةة األنشةطة إلةى تحقيةق تو عةات ورغبةات العمةالب المسةتفيدين، وتحقيةق الرضةا 

 )۱ب.الكامل لمعاممين وانتاج منتج ذات جودة عالية متوافق مع المجتمع والبيئة
 نتائج المحور الرابع )التعميم والتدريم المستمر(:

، 4، 3فةأكثر لمعبةارات ب( :۱۱تشير استجابات عينة الدراسة إلةى ارتفةاع النسةبة المئويةة مةن ب  
، وىي العبارات التي تص  االسةتعانة  ) : ۸۱٫9 ::  ۱۱٫3، والتي تراوحت نسبتيا من ب(۱۱، ۱۲

 بةةةةةةالخبراب والبةةةةةةرامج فضةةةةةةال عةةةةةةن تمقةةةةةةى البةةةةةةرامج والةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةة فةةةةةةي الحاسةةةةةةب ايلةةةةةةي والقةةةةةةوانين 
 .االدارية والموائ 

لبةةا ي عبةةارات  (:۱۱بينمةةا تشةةير نتةةائج المحةةور الرابةةع إلةةى انخفةةاض النسةةبة المئويةةة عةةن ب 
، وىةي العبةارات التةي تكشة  عةن القصةور فةي (%30:  : ۳۳٫3المحور والتي تراوحت نسبتيا بةين ب

تةةدريب وتأىيةةل المةةوظفين  بةةل تعييةةنيم، والبةةرامج والةةدورات التدريبيةةة فةةي فنةةون اإلدارة الحديثةةة فةةي ذات 
 التخصص، كذلك المغات وحل المشكالت، باإلضافة إلى الخطة المشتركة في االدارة الجماعية.

 وتعةةةةةزو الباحثةةةةةة ذلةةةةةك إلةةةةةى أن معظةةةةةم التعينةةةةةات يشةةةةةوبيا المجاممةةةةةة أو اال دميةةةةةة دون اختبةةةةةار  
أو دورات تأىيميو مسبقة ليةذه الوظيفةة، وىةو األمةر الةذي يتنةافى مةع متطمبةات تحقيةق الجةودة، وىةو مةا 

 م( نقةةال عةةن كةةل مةةن ليكنةةز، بيتةةر۲۱۱۱يتفةةق مةةع كةةل مةةن عةةادل حسةةن، عةةاط  عبةةد الةةرحمن ب
Likens& Peter   في إنو عندما تريد الييئة تطبيق إدارة الجودة الشةاممة يجةب عمييةا االلتةزام بمبةادئ

الجةةةودة والتةةةي منيةةةا الحاجةةةة إلةةةى أن يقةةةوم كةةةل فةةةرد بتحديةةةد رسةةةالتو األساسةةةية حتةةةى تسةةةتطيع تطةةةوير 
 )6استمرارية اليد . ب
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 (: نتائج المحور الخامس )االتصاالع الفعالة
فةأكثر لعبةارة واحةدة فقةط ( :۱۱إلى ارتفةاع النسةبة المئويةة مةن بتشير استجابات عينة الدراسة  

 .والتي تص  سيولة االتصال بالقيادات (:  ۱4٫2بنسبة ب( ۱۱ىي العبارة ر م ب
لبةةا ي عبةةارات  (:۱۱بينمةا تشةةير نتةةائج المحةور الخةةامس إلةةى انخفةاض النسةةبة المئويةةة عةن ب 

 ، وىي العبارات التي تكشة  عةن مةدى تةوافر) : 65 ::   ۳۳٫3المحور والتي تراوحت نسبتيا بين ب
 فى مجال العمل بعيدا عن االتصاالت االجتماعية الى حد ما الة اتصاالت فع

وتعةةزو الباحثةةة انخفةةاض النسةةبة المئويةةة لعبةةارات محةةور االتصةةاالت الفعالةةة إلةةى ازديةةاد عةةدد  
لىوالمقةةاب الييئةةات الرياضةةية والعةةاممين بيةةا، وغيةةاب المةةؤتمرات والنةةدوات كثةةرة سةةاعات العمةةل التةةي ات، وا 

 .تعيق االتصاالت االجتماعية 
 : (نتائج المحور السادس )استخدام نظم المعموماع

، ۲، ۱فةأكثر لمعبةارات ب ) :۱۱تشير استجابات عينة الدراسة إلى ارتفاع النسبة المئوية من ب 
: (، وىةةةي العبةةةةارات التةةةي تصةةةة   ۹۳٫9: :  ۱۱٫3، والتةةةي تراوحةةةت نسةةةةبتيا مةةةن ب(۱۳، 6، 4، 3

جةادة العةاممين التعامةل مةع الحاسةب واسةتخدام، وكتابةة  توفر استخدام الحاسب ايلي في إدارة العمةل، وا 
 .الجداول والمراسالت وحفظ السجالت الخاصة عمى الكمبيوتر

لبةةا ي عبةةارات ( :۱۱بينمةةا تشةةير نتةةائج المحةةور السةةادس إلةةى انخفةةاض النسةةبة المئويةةة عةةن ب 
وىةي العبةارات التةي تكشة  عةن عةدم تةوافر  : (59٫8 ::  34٫8المحور والتي تراوحت نسبتيا بين ب

موا ةةةع الكترونيةةةة فعالةةةة لةةةإلدارات المختمفةةةة، وعةةةدم وجةةةود نظةةةام معمومةةةات  ةةةوى بةةةين الييئةةةات وبعضةةةيا 
 .والعاممين بيا

ايلةةةي وتعةةةزو الباحثةةةة ذلةةةك إلةةةى إن الدولةةةة أصةةةبحت األن حريصةةةة عمةةةى اسةةةتخدام الحاسةةةب  
والتقةةدم فةةي اسةةتخدام نظةةم المعمومةةات، ومةةن ىنةةا كةةان حرصةةيا عمةةى تةةوفير أجيةةزة الحاسةةب ايلةةي بكةةل 
الةةوزارات، ، كمةةا أعةةدت دورات تدريبيةةة إلجةةادة اسةةتخدام الحاسةةب وذلةةك حرصةةا مةةن الدولةةة عمةةى تحقيةةق 

يةا بطريقةة فعالةة، الجودة في المؤسسات المختمفة، إال أن ىناك العديد من الييئات ال تسةتخدم التكنولوج
نجازاتيةا  وال تكترث بإنشةاب موا ةع الكترونيةة خاصةة بيةا، ليسةيل التعامةل معيةا والتعةر  عمةى أىةدافيا وا 

 .ومتطمباتيا
 نتائج المحور السابع )التحسن المستمر(:

، 4، 8فةأكثر لمعبةارات ب( :۱۱تشير استجابات عينة الدراسة إلةى ارتفةاع النسةبة المئويةة مةن ب  
وىةي العبةارات التةي تحسةين امةاكن  ): 90٫9 ::  ۱۱٫2والتي تراوحت نسبتيا مةن ب( ۱۱، ۹، ۸، ۱

العمةةل بصةةورة دوريةةة، والنظةةرة لمقةةائمين بالعمةةل عمةةى أنيةةم جةةزب مةةن فريةةق تحسةةين الجةةودة، وكةةذلك جيةةد 
العةةاممين عمةةى تنفيةةةذ العمةةل لتحقيةةق جةةةودة الخدمةةة، واىتمةةام العةةةاممين بنتةةائج تقةةويم أدائيةةةم فضةةال عةةةن 

  .ركتيم في التخطيط ودراسة االمكانات المتاحةمشا
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لبةا ي عبةةارات  ) :۱۱بينمةا تشةير نتةائج المحةور السةابع إلةى انخفةاض النسةبة المئويةة عةن ب 
وىي العبةارات التةي تكشة  عةن عةدم وجةود (  :606 ::   ۳۳٫3المحور والتي تراوحت نسبتيا بين ب

 مرا بةةةةةةةةةة لمتطبيةةةةةةةةةق الفعمةةةةةةةةةي لمبةةةةةةةةةرامج والدراسةةةةةةةةةات الحديثةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةال االدارة الرياضةةةةةةةةةية لتحقيةةةةةةةةةق 
وتعةةزو الباحثةة ذلةةك إلةى إن القيةادات المختمفةةة ال تيةتم بتطبيةةق الدراسةات والبةةرامج .والتطةوير المصةدا ية

نولةةةوجي لةةةيس مةةةن اختصاصةةةيم، ويجةةةب أن يكةةةون الحديثةةةة، طالمةةةا أن العمةةةل يسةةةير وأن التطةةةوير التك
 م(Margaret Elise, Steiskal ۲۱۱۲( بواسةةطة شةةركات خارجيةةة، وىةةذا مةةا يتفةةق مةةع كةةل مةةن

 ) R . G .Chadwick ۲۱۱۲م(، كامةةل  نصةةوه ۲۱۱4م( كمةةال درويةةش، صةةبحي حسةةانين ب
ميةةةات المينيةةةة تحةةةديث العمم( فةةةي أن إدارة الجةةةودة الشةةةاممة مبنيةةةة عمةةةى أسةةةاس االسةةةتمرار فةةةي ۲۱۱۹ب

 .و ان القياده الناجحة تسعى الى تطوير ذاتيا بصورة مستمرة و بدافعية لمنجاح اكبر  المختمفة
 :التساؤل الثان 

لمعاممين المستفيدين ف  االتحاداع الخدماع )السموك التعاون ( اودة مستو  ما هو  
 ؟ الرياضية . األندية الرياضية . مراكز الشبام(
 (۰۰ادول )                                           

 (094الماموع التقديري واألهمية النسبية لعباراع استبيان )اودة الخدمة المقدمة لمعاممين المستفيدين( )ن=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
إلي أن المجموع التقديري واألىمية النسبية لعبارات استبيان بجودة ( ۱۳تشير نتائج جدول ب 

 :ااءع كما يم الخدمة المقدمة لمعاممين المستفيدين من االنظمة االدارية 
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  :  (لاودة الخدمةالاوانم المادية توافر نتائج المحور األول )
، ۳، ۲فأكثر لمعبارات ب):۱0تشير استجابات عينة الدراسة إلى ارتفاع النسبة المئوية من ب 

، وىي العبارات الخاصة :(۱8: : ۱2، والتي تراوحت نسبتيا من ب(۱۱، ۱۳، ۱۲، ۱، 6، 5
 .بتوافر اماكن عمل الئقة، ودورات مياه، وكفاية أعداد العاممين، ومظيرىم الالئق

لبةةةا ي عبةةةارات :( ۱0بينمةةةا تشةةةير نتةةةائج المحةةةور األول إلةةةى انخفةةةاض النسةةةبة المئويةةةة عةةةن ب 
، وىةةةي العبةةةارات التةةةي تصةةة  عةةةدم تةةةوفر العةةةدد :(47: : ۳3المحةةةور والتةةةي تراوحةةةت نسةةةبتيا بةةةين ب

المناسةةب مةةن مةةوظفي الخةةدمات العمةةال(، وعةةدم استضةةافة رمةةوز اداريةةة لالسةةتفادة مةةن خبةةراتيم، وعةةدم 
ت و مثةل تمةك المعو ةات ال تةوفر بيئةة جيةدة لمعمةل و ال تةب الئقةة لمعةاممين فةي بعةض الييئةاوجود مكا

 .فبيئة العمل المناسبة ىي اساس االبداع الميني تتي  الفرصة لمتركيز و االبداع البشرى ،
 (:الكفاءة القيادية- نتائج المحور الثان  )االعتمادية

، 5، 3(فةةأكثر لمعبةةارات ب:۱0تشةير اسةةتجابات عينةة الدراسةةة إلةى ارتفةةاع النسةبة المئويةةة مةن ب  
، وىةةةةةي العبةةةةةارات التةةةةةي تصةةةةة  كفةةةةةابة القيةةةةةادات :( 80:: ۱۱٫۸(، والتةةةةةي تراوحةةةةةت نسةةةةةبتيا مةةةةةن ب6

 .وحرصيم عمى التطوير المستمر، والوفاب بالوعود عندما يعدو بتقديم خدمة ما
لبةةةا ي عبةةةارات ( :۱۱بينمةةةا تشةةةير نتةةةائج المحةةةور الثةةةاني إلةةةى انخفةةةاض النسةةةبة المئويةةةة عةةةن ب 

ات التةةي تصةة  مناسةةبة :(، وىةةي العبةةار   ۹۹٫2 ::  49،6المحةةور والتةةي تراوحةةت نسةةبتيا بةةين ب
 . مواعيد العمل واالىتمام بحل مشاكل المستفيدين، وتنفيذ األنشطة بد ة وبدون أخطاب

 (:و التعاون االستاابةسرعة نتائج المحور الثالث )
 فةةأكثر لعبةةارة واحةةدة   ):70تشةةير اسةةتجابات عينةةة الدراسةةة إلةةى ارتفةةاع النسةةبة المئويةةة مةةن ب  

 وتصةةةةةةةة  إخطةةةةةةةةار العةةةةةةةةاممين بمواعيةةةةةةةةد  (:  ۸۳٫8بنسةةةةةةةةبة مئويةةةةةةةةة ب( 8فقةةةةةةةةط وىةةةةةةةةي العبةةةةةةةةارة ر ةةةةةةةةم ب
 .االنشطة وااللتزامات

لبةةا ي عبةةارات  ):70بينمةةا تشةةير نتةةائج المحةةور الثالةةث إلةةى انخفةةاض النسةةبة المئويةةة عةةن ب 
وىةةي العبةةارات التةةي تصةة  رغبةةة القيةةادات  %(67 ::  ۱۹۱المحةةور والتةةي تراوحةةت نسةةبتيا بةةين ب

المختمفة في مساعدة العاممين بصفة مستمرة، ووجود اسةتجابة فوريةة لمةرد عمةى أي استفسةارات، وبحةث 
الشةةةةكاوى بمجةةةةرد تقةةةةديميا، والتعةةةةر  عمةةةةى آراب ووجيةةةةات نظةةةةر العةةةةاممين فيمةةةةا يقةةةةدم ليةةةةم مةةةةن أنشةةةةطة 

ور االسةتجابة إلةى إجبةار العةاممين عمةى انشةطة وخةدمات، وتعةزو الباحثةة انخفةاض النسةبة المئويةة لمحة
معةةدة سةةمفا دون مراعةةاة آراب ووجيةةات نظةةرىم فيمةةا يقةةدم ليةةم مةةن أنشةةطة وخةةدمات، وىةةو األمةةر الةةذي 

فالمشةةاركة و التحفيةةز ىةةي اسةةاس االسةةتجابة الجيةةدة و  يتعةةارض وتحقيةةق الجةةودة فةةي العمميةةة االداريةةة
م( فةةي أن ۲۱۱۱، ويتفةق ذلةةك مةع ثابةت إدريةس بلفريةق التعةاون المينةي و تقةديم العةةون و تغمةب روح ا

 الخدمة عبارة عن مجيودات مبذولة وموجيو إلشباع حاجات معينة ووفقا لمرغبات المختمفة. 
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 ( :نتائج المحور الرابع )األمان والمصداقية
، ۲، ۱فةأكثر لمعبةارات ب( :۱۱تشير استجابات عينة الدراسة إلةى ارتفةاع النسةبة المئويةة مةن ب 

وىةةي العبةةارات التةةةي تصةة  حسةةن معاممةةةة  ): ۱۹٫۱ ::  ۱۱٫2ه(، والتةةي تراوحةةت نسةةبتيا مةةةن ب
 .العاممين المستفيدين، واحترام و ت العمل، وتوفر االشتراطات الصحية

لبةةا ي عبةةارات   ):70بينمةةا تشةةير نتةةائج المحةةور الرابةةع إلةةى انخفةةاض النسةةبة المئويةةة عةةن ب 
، وىةةي العبةةارات التةي تكشةة  عةةن عةةدم تةةوافر (  : 66 : :42ب المحةور والتةةي تراوحةةت نسةةبتيا بةين

عوامةل األمةةن والسةةالمة بدرجةة كافيةةة، وعةةدم تةةوافر العدالةة والمسةةاواة فةةي معاممةة جميةةع المسةةتفيدين مةةن 
دون تحيز أو تفضيل، وعدم وجود لمثقة المتبادلة بين القةائمين وبةين المسةتفيدين، وعةدم تةوفير  العاممين

 .ة جيدةخدمات طبية وعالجي
 (:والمودة لتعاطفا ج المحور الخامس )نتائ

 ،۳، ۲فأكثر لمعبارات ب ) :۱۱تشير استجابات عينة الدراسة إلى ارتفاع النسبة المئوية من ب 
، وىةةي العبةةارات التةةي تفيةةد بةةأن عةةدد السةةاعات ): ۱۸٫۸: : 70، والتةةي تراوحةةت نسةةبتيا مةةن ب )۸

المسةتفيدين، ويتعامةل القةادة بةروح الةود مةع المسةتفيدين، ويتفةق المقررة لمعمةل كافيةة ومالئمةة السةتيعاب 
م( أن التفاعةةةل ۲۱۱۱م(، مةةةؤمن عبةةةد النعةةةيم ب۲۱۱۱ذلةةةك مةةةع كةةةل مةةةن عةةةادل م ةةة ، بيجةةةت عطيةةةة ب

 واالتصةةةةةال بةةةةةين مقةةةةةدم الخدمةةةةةة ومسةةةةةتقبميا مةةةةةن شةةةةةأنو أن يضةةةةةي  بعةةةةةدة سةةةةةموكية ىامةةةةةة عنةةةةةد تقةةةةةديم 
 (84( ب۱الخدمة. ب
لبةةا ي عبةةارات ( :۱۱الخةةامس إلةةى انخفةةاض النسةةبة المئويةةة عةةن ببينمةةا تشةةير نتةةائج المحةةور  

، وىةي العبةارات التةي تصة  القةادة المسةئولين ) : 69:    %34المحور والتةي تراوحةت نسةبتيا بةين ب
بعةةةدم وضةةةع مصةةةمحة المسةةةتفيدين فةةةي مقدمةةةة اىتمامةةةاتيم، وتفيميةةةم لمفةةةارق فةةةي االمكانةةةات المختمفةةةة 

لةةدعم والمسةةاندة لط ةةل  ةةدرة، ومراعةةاتيم لمحالةةة النفسةةية، وعةةدم تقةةديم لممسةةتفيدين، والعمةةل عمةةى تقةةديم ا
الةدعم الةالزم لتحقيةق التفةوق، وتعةزو الباحثةة ذلةك إلةةى عةدم تةوفر معةايير ثابتةة وموحةدة لتقةدير ميةةارات 
العةةةاممين، واالعتمةةةاد عمةةةى التقةةةدير الةةةذاتي لمقةةةادة الةةةذين تتفةةةاوت خبةةةراتيم، وىةةةو األمةةةر الةةةذي ال يحقةةةق 

 .والنزاىة الحيادية
وممةةا سةةبق يتضةة  لنةةا جوانةةب القةةوة والضةةع  فةةي الخدمةةة المقدمةةة لممسةةتفيدين، واضةةعين فةةي  

فجميعيةا عوامةل تتحةد االعتبار أن ىذه االستجابات تعبر عن اتجاىات العاممين نحو الخدمة المقدمة، 
  کةرونين، تةايموروىو مةا يتفةق مةع كةل مةن جميعًا لخروج السموك الميني و الوظيفي عمى اكمل وجو 

Cronin , J & Taylor , sم( ۲۱۱۱م(، منال عبد الرازق ب۱۹۹۲ب. 
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 :أثن  عشر: االستخالصاع والتوصياع
 تخالصةةةةةةات التةةةةةةي تجيةةةةةةب عمةةةةةةي فةةةةةةي ضةةةةةةوب أىةةةةةةدا  البحةةةةةةث ونتائجةةةةةةو توصةةةةةةمت الباحثةةةةةةة إلةةةةةةى االس

 : ايتية التساؤالت

 : االستخالصاع
 ؟الهيئاع الرياضية )الحكومية . األهمية(ب لسموك المهن )االداء(  لمعامميناودة مستو   

 توفر إدراك اإلدارة العميا لثقافة الجودة الشاممة. .  8 

 . نمط القيادة يشوبو بعض التسمط .  2 

 عمى رغبات المستفيدين، ومدى رضاىم عما يقدم ليم.بشكل مناسب عدم التركيز  .  3 

 والعاممين.عدم توفر التأىيل والتدريب المستمر لمقيادات  .  4 

 . خاصة االتصاالت االجتماعية لعاممينبين اصاالت الفعالة تعدم توفر ا .  5 

 نظم المعمومات يتم استخداميا بشكل ضيق وتحتاج إلى التطوير. .  6

 .القيادات المختمفة ال تيتم بتطبيق الدراسات والبرامج الحديثة .  7 

المسدتفيدين فد  االتحداداع الرياضدية . األنديدة لمعداممين مستو  الخدماع )السموك التعاون (  ماهو

 ؟ الرياضية . مراكز الشبام(

 ليم الئقة إلكمال العمل. اماكنالعاممين مع عدم توافر عدد وافر ت  .8 

 ال يوجد استفادة من رموز وخبراب اإلدارة الرياضية. .  2 

 عدم وجود استجابة فورية لشكاوى العاممين في بعض الييئات. .3

 التراعي بعض القيادات الظرو  الخاصة لمعاممين.  . 4

 عدم مراعاة ما يفضمو العاممين لتحقيق مستوى عالي من الرضا الوظيفي. .  5 

 ال توافر االشتراطات الصحية في بعض األماكن. .  6 

 عدم توافر معايير تقييم ثابتو لتوفير العدالة. . 8
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 :التوصياع
الباحثة من استخالصات سو  تقوم بعرض مجموعةة مةن في ضوب النتائج وما توصمت إليو  

 فيةذ الييئةات الرياضةية المختمفةةالتوصيات الخاصة بيذه الدراسة، لتحقيق متطمبات الجةودة فةي إدارة وتن

 : وتحسين مستوى الخدمة المقدمة المستفيدين كما يمي

 :   ف  ضوء السموك المهن  متطمباع الاودة الشاممة

ومعةاونييم حيةث أنيةم الضةمان الحقيقةي لتحقيةق  قيةاداتا بالالعميا اىتماما خاصأن تولى اإلدارة  .  8

الجودة بإتباع نظم اإلدارية تعمل عمةي اسةتثارة دافعيةة القيةادات ومعةاونييم نحةو اإلبةداع لمواكبةة 

 متطمبات سوق العمل.

العمةةل، مةةع إتبةةاع تبنةةي الةةنمط الةةديمقراطي بمشةةاركة الجميةةع فةةي التخطةةيط واإلدارة،  بةةل تةةولييم  .  ۲ 

 سياسة موحدة واضحة وعادلة نحو اختيار القيادات عمى أساس الكفابة والفاعمية.

عمةةةةل دورات متخصصةةةةة فةةةةي الثقةةةةل المينةةةةي وفةةةةن االتصةةةةال وتطةةةةوير الةةةةذات إلعةةةةداد وتأىيةةةةل  .  3 

 القيةةةادات التنفيذيةةةة  بةةةل تةةةوليم ميةةةام عمميةةةم مةةةع تحديةةةد مسةةةتوى مةةةن اإلجةةةادة العمميةةةة واعتبةةةاره 

 .ختيارشرط لال

 : اودة الخدماع المقدمة لممستفيدين

عقةد اجتماعةةات دوريةةة مسةتمرة مةةع المسةةتفيدين لترتيةةب العمةل داخةةل اإلدارات المختمفةةة والتعةةر    .۱

 عمى ما يواجييم من مشكالت ووضع الحمةول المناسةبة ليةا، مةع االلتةزام بمبةدأ تفةويض السةمطة 

 بقدر المسئولية.

وتمبيةةة احتياجةةاتيم المينيةةة وتةةوفير األدوات واالمكانةةات المطموبةةة مةةع  التركيةةز عمةةى المسةةتفيدين .  2 

 .االستعانة بالخبرات اإلدارية األكاديمية لثقل الجانب العممي والعممي

 . تطوير البرامج االجتماعية لما ليا من أثر فعال عمى توطيد العال ات االنسانية و االجتماعية.3

ممفةةات والسةةجالت والعةةروض واألنشةةطة المختمفةةة والةةدورات، اسةةتخدام نظةةم المعمومةةات لحفةةظ ال .  4

 ووضع آلية لتمقي الشكاوى والرد عمييا بطريقة سريعة وعادلة.
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 المرااع:
 :المرااع العربيةأوال/ 

 إدارة الجةةودة الشةةاممة فةةي التعمةةيم الجةةامعي لمواجيةةة تحةةديات  م(:۰۹۹۷أحمددد سدديد مصددطف  ) .  8 
 الحةةةةةادي والعشةةةةةرون ، بحةةةةةث منشةةةةةور، المةةةةةؤتمر العممةةةةةي السةةةةةنوي، كميةةةةةة التجةةةةةارة ببنيةةةةةا،  القةةةةةرن
 الز ازيق. جامعة

  إدارة الجةودة الشةاممة كمةدخل لتطةوير إدارة األنديةة الرياضةية م(:۰۲۲۰بهاع عطيدة راضد  ) .  2 
 التربيةةةالمصةةرية فةةي ضةةوب التحةةوالت العالميةةة المعاصةةرة ، رسةةالة دكتةةوراه، غيةةر منشةةورة، كميةةة 

 الرياضية بنين، جامعة حموان.
 المدخل الحديث في اإلدارة العامة، الدار الجامعية، اإلسكندرية. م(:۰۲۲۲ثابع إدريس ) .  3 
 إدارة الجةةةةودة الشةةةةاممة كمةةةةدخل لتطةةةةوير البةةةةرامج الرياضةةةةية  م(:۰۲۲۲دينددددا كمددددال محمددددود ) .  4 

 المصةةةةةةري ، رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير، غيةةةةةةر منشةةةةةةورة، كميةةةةةةة التربيةةةةةةة الرياضةةةةةةية لمبنةةةةةةات،  بةةةةةةالتمفزيون
 جامعة حموان. 

 إدارة الجةةودة الشةةاممة كمةةدخل لتحسةةين مسةةتوى الخدمةةة  م(:۰۹۹۸صددالح حسددن عمدد" سددالم ) .  5
 في الجامعات المصرية الحكومية ، رسالة دكتةوراه، غيةر منشةورة، كميةة التجةارة، جامعةة  التعميمية

 .شمس عين
 دراسةةة معو ةةات إدارة الجةةودة الشةةاممة كمةةدخل  م(:۰۲۲۲عددادل حسددن، عدداطف عبددد الددرحمن )  .6

مسةةةتوى الخدمةةةة التعميميةةةة بكميةةةات التربيةةةة الرياضةةةية فةةةي الجامعةةةات المصةةةرية ، بحةةةث  لتحسةةةين
 ، كميةةةةة التربيةةةةة الرياضةةةةية، ۲۱مجمةةةةة أسةةةةيوط العمةةةةوم وفنةةةةون التربيةةةةة الرياضةةةةية، عةةةةدد  منشةةةةور،

 جامعة أسيوط.
 متطمبةةات تطبيةةق إدارة الجةةودة الشةةاممة دراسةةة مقارنةةة  م(:۰۲۲۲عددادل م،دده، بهاددع عطيددة ) .  ۱ 

جامعتي حموان وأسيوط ، بحث منشور، مجمة أسيوط العموم وفنون التربيةة الرياضةية، العةدد  بين
 ، كمية التربية الرياضية، جامعة أسيوط.۱، ج۲۱

 تقةةويم بعةةض مكونةةات عمميةةة التعمةةيم لشةةعبة التةةدريس  م(:۰۲۲۹كامددل عبددد المايددد قنصددو  )  .۸
بكميات التربية الرياضية في ضوب مقومات الجودة الشاممة ، بحث منشةور، مجمةة أسةيوط العمةوم 

 ، كمية التربية الرياضية، جامعة أسيوط.۱، ج۲۲وفنون التربية الرياضية، العدد 
إدارة الرياضية فةي مطمةع القةرن  موسوعة متجيات م(:۰۲۲۹كمال درويش، صبح  حسانين ) .  9 

 ، دار الفكر العربي، القاىرة.۱الجديد، ج
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 إدارة الجةةودة الشةةاممة كمةةدخل لتطةةوير العمةةةل اإلداري  م(:۰۲۲۰محمددد حسددن عبددد الددرحمن ). ۱۱ 
باالتحةةةادات الرياضةةةية األولمبيةةةة بدولةةةة البحةةةرين ، رسةةةالة ماجسةةةتير، غيةةةر منشةةةورة، كميةةةة التربيةةةة 

 امعة حموان.الرياضية لمبنين، ج
 دة الشةةاممة لرعايةةة الطةةالب بالمةةدن نمةةوذج مقتةةرح إلدارة الجةةو  م(:۰۲۲۲محمددد عثمددان عمدد" ). ۱۱ 

  ، كميةةةةة التربيةةةةة الرياضةةةةية لمبنةةةةين،الجامعيةةةةة بجامعةةةةة حمةةةةوان ، رسةةةةالة ماجسةةةةتير، غيةةةةر منشةةةةورة
 .جامعة حموان

 تةةأثير العوامةةل البيئيةةة عمةةى إمكانيةةة تطبيةةق إدارة الجةةةودة  م(:۰۲۲۰منددال فددؤاد عبددد الددراز  )  .۱۲
الشةةةاممة بالمنظمةةةات العامةةةة ، درجةةةة العضةةةوية فةةةي العمةةةوم اإلداريةةةة، أكاديميةةةة السةةةادات لمعمةةةوم 

 اإلدارية، القاىرة.
(:  نحةو نمةوذج مقتةرح إلدارة الجةودة الشةاممة باالتحةاد م۰۲۲۲من" عبدد المدنعم عبدد المعبدود ) .  ۱۳ 

 تنس الطاولة ، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة أسيوط. المصري ل
 تطبيةةةق أسةةةموب الفجةةةوة لقيةةةاس جةةةودة الخدمةةةة بحمامةةةات  م(:۰۲۲۷مدددؤمن طددده عبدددد النعددديم ). 84

 . ، رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة أسيوط"السباحة
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 (1مرفقى)

ىالصورةىالنهائوظىالدتمارةىاالدتبوانىاألولى

 مدتوىىالدلوكىالمهني)االداء(ىىللطاملونىبالهوئاتىالرواضوظ

 )الحكوموظ.األهلوظ(

 م أصول التربية الرياضية كمية التربية الرياضية قس

 استمارة استطالع رأي الخبراء

 ................................. / السيد األستاذ الدكتور

 تحية طيبة وبعد ،،                                                               

تقوم الباحثة بإجراب دراسة بعنوان   تقييم السموك الميني لمعاممين بمجال اإلدارة الرياضية فةي     
ضةةوب مقومةةات الجةةودة الشةةاممة  ، ولمةةا كنةةتم مةةن ذوي الخبةةرة ولةةرأي  بعةةض الييئةةات الرياضةةية فةةي

سيادتكم العممي البناب عظيم األثر، فةأن الباحثةة ترجةو مةن سةيادتكم  ةرابة ىةذا االسةتبيان واإلجابةة 
وتؤكةةد الباحثةةة التزاميةةا بالمحافظةةة عمةةى سةةرية البيانةةات واسةةتخداميا فةةي أغةةراض  .عميةةة بكةةل د ةةة

 ܂البحث العممي فقط 

 شكرا ازيال لسيادتكم عم" حسن تعاونكمو 

 بيانات شخصية خاصة بالخبير:

 .......... :.االسم: ............ . القسم: ............ . الجامعة

 . الوظيفة: .......... . الكمية: .............. . التخصص الد يق: ....................

ى

ى
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ى(2تابعىمرفقى)

علىىمدتوىىالدلوكىالمهني)االداء(ىىللطاملونىىادتمارةىادتبوانىتهدفىللتطرف
ىبالهوئاتىالرواضوظى)الحكوموظى.ىاألهلوظ(

 مد  ادراك قادة الهيئاع لثقافة الاودة الشاممةالمحور األول:  

 م العبارة وعم إلً حد ما ال

 9 عم" تحمل المسئوليةتؤمن اإلدارة العميا ف  الهيئاع الرياضية المختمفة بقدرة القائمين باإلدارة والتنفيذ    

دارة وقع العمل واستثمار  واستيالله االستيالل األمثل.      5 تؤكد اإلدارة العميا عم" أهمية تنظيم وا 

 3 تشاع اإلدارة العميا األفكار الت  تدعوا إل" التحسين المستمر.   

 4 التحسين والتطوير ف  العمل.تخصص اإلدارة العميا ازء من وقتها واهتمامها ف  التخطيط لتحقي     

 5 تؤكد اإلدارة العميا عم" أهمية تمبية احتياااع ورغباع المستفيدين ورضاهم.   

تول" اإلدارة العميا اهتماما وعناية بالمدربين ومعاونيهم إيمانا منها بأنهم الضدمان الحقيقد  لتحقيد  الادودة فد     
 6 العمل هو االهتمام بالعنصر البشر .

 7 يتوافر لد  اإلدارة العميا المقدرة عم" إيااد البدائل والحمول لممشكالع والصعوباع الت  توااه العمل.    
 8 تخصص اإلدارة العميا ازء من وقتها واهتمامها ف  التخطيط باانم فري  العمل .   
   

تدرك اإلدارة العميا بأن فمسفة الاودة الشاممة ال يمكن الوصول إليها بإتباع الطر  التقميدية النمطية ف  اإلدارة 
نما تحتام إل" تطوير السموك الوظيف    9 وا 

   
يتسم تواده اإلدارة العميدا بالددعم والمدؤازرة واسدتثارة دافعيدة كافدة العداممين ومعداونيهم عمد" اخدتالف مسدتوياتهم 

 90 لمتطوير واإلبداع ف  العمل.

 99 تحرص اإلدارة العميا عم" ترتيم أولوياع العمل ف   حاااع العمل و العاممين .   
   

تتخذ اإلدارة العميا القراراع من خالل التشاور ومشاركة ذوي الخبرة ، وف  ضوء مد  توافر المعمومداع الخاصدة 
 95 باتخاذ القرار.

   
تحرص اإلدارة العميا عم" عقد ااتماعاع دورية مستمرة مع القائمين عم" إدارة وتنفيذ أنشطة لمتعدرف عمد" مدا 

 93 يوااههم من مشكالع ووضع الحمول المقترحة. 

 94 تهتم اإلدارة العميا باإلناازاع والتحسيناع الت  تتحق  بيئة عمل ايدة.   
أداء أمثددل يتعددين بموغدده لتحسددين األداء فدد  العمددل، ولكددن أسدداس الاددودة تددؤمن اإلدارة العميددا بأندده ال يواددد    

 95 التحسين المستمر.
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ى(2تابعىمرفقى)

ىنمط القيادة المتبع وعالقتها بالقيمالمحور الثان :  

 م العبارة وعم إلً حد ما ال

  

 
بدددين العددداممين تحدددرص القيددداداع عمددد" غدددرس القددديم اإلياابيدددة فددد  العالقددداع بدددين العددداممين و بعضدددهم و 

  9 .ومدراءهم

  5  .توفر القيادة مناخ يسود فيه العمل الاماع  المنس  باستخدام فر  العمل المتعاونة   

   
تفضددل القيددادة االحتفدداظ بسددرية الخطددط والددنظم والمددوائت والقددوانين التدد  يددتم بهددا سددير العمددل وال تسددمت 

 3  .لمعاممين أو معاونيهم باالطالع عميها وتداولها

   
تحدرص القيداداع عمد" إتبدداع سياسدة موحددة واضددحة عادلدة فد  توزيدع الحددوافز والمكافد ع عمد" العدداممين 

  4  .لرفع كفاءة العمل واإلنااز

 5 يستمد القائد سمطته من موقعه التنظيم  أي بحكم منصبة مع تسمط ودكتاتورية ف  إدارة العمل.    

   
الكافيدة بدالموائت والقدوانين والدنظم الماليدة واإلداريدة والفنيدة التد  يددار  يتوافر لد  القياداع الخبدرة والدرايدة

 6 .من خاللها  العمل

 7 مستو  تأهيل القياداع التنفيذية تسمت لهم بقيادة األفراد بنااح   
 8 .يبادر الرئيس عند حدوث خطأ ما ف  العمل إل" تصحيت هذا الخطأ ومعالاتهبالتعاون مع زمالئه    
 9 .يتم اختيار الرئيس باألقدمية وليس عم" أساس الكفاءة والفاعمية ف  العمل و   
 90 .يحرص القادة عم" مشاركة العاممين ومعاونيهم ف  التخطيط    
 99 يساعد نمط القيادة المتبع عم" تحقي  االهداف و النااح .    
 95  .أمام اآلخرينيحافظ العاممين عم" السمعة الطيبة والظهور بمظهر الئ     
 93 ايسود او من العالقاع اإلنسانية الايدة بين العاممين.   
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ى(2تابعىمرفقى)

 .اسموم التعامل مع المستفيدينالمحور الثالث: 

 م العبارة وعم إلً حد ما ال

  9 تستهدف االداراع  تمبية احتياااع ورغباع و حاااع المستفيدين    

  5 بالبهاة والتفاخر واالعتزاز بما يقدم لهم من خدماع وانشطة.يشعر المستفيدين    

 3 . يواد تفاعل إيااب  بين العاممين ومعاونيهم   

  4 تنته  العالقة بين العاممين ومعاونيهم وبين المستفيدين بانتهاء فترة العمل.    

 5 تقوم االداراع يتوفر االمكاناع لكافة األنشطة لتحقي  االستفادة بشكل متساوي بين المستفيدين.    

 6 يتم مشاركة المستفيدين واخذ رأيهم ف  االعتبار عند التخطيط .   

 7 يتم استطالع أراء المستفيدين لمتعرف عم" رغباتهم واحتياااتهم لتحديد االحتياااع المستقبمية لهم   
 8 يار  استقصاء شهري خالل العام لممستفيدين لمتعرف عم" مد  رضاهم فيما يقدم لهم من خدماع   
 9 الرضاء الاميع .  تقوم االداراع بصفة مستمرة بإدخال التعديالع والتحسيناع عم" الخدماع   
 90 يتوافر لممستفيدين األدواع والخدماع الالزمة لبيئة لمعمل.    
 99 داخل االداراع .يواد تخصص    
 95 يواد توحيد لعدد الساعاع العمل.    
 93 تواد آلية باإلداراع التمق  ومتابعة شكاو  المستفيدين .   
 94 يتم النظر ف  الشكاو  المقدمة من المستفيدين بطريقة سريعة وعادلة.    
 95 تعقد االداراع ااتماعاع ولقاءاع مع المستفيدين لمناقشتهم ف  شكواهم والرد عم" استفساراتهم.    
 96 تحرص اإلداراع عم" استفادة أفراد الماتمع المحيط إيمانا منها بخدمة البيئة والماتمع   
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(2تابعىمرفق)  

 :التعميم والتدريم المستمرالمحور الرابع: 

 م العبارة وعم إلً حد ما ال

  

 
تتدداح لمعدداممين ومعدداونيهم البددرامج والدددوراع التدريبيددة لتنميددة وتطددوير مهدداراتهم وقدددراتهم ومعددارفهم  |

 واتااهاتهم. 
8  

  2 تؤمن االدارة العميا باهمية ثقل و تدريم العاممين    

 3 هناك مكافأع و حوافز مادية لممتفوقين ف  الدوراع و الدرساع المؤهمه .   

  4 يتم االستعانة بخبراء من الناحية العممية والعممية ف  تدريم العاممين.   

 5 .يتم االستعانة بخبراء من الناحية العممية والعممية ف  تدريم المعاونين الادد   

 6 تول" اإلدارة العميا أهمية خاصة لمتدريم والتأهيل العمم  لمعاممين وتعتبر شرطا أساسيا لمترقية.   

 7 تساعد الدوراع و التدريم المستمر عم" ذيادة الدافعية و الحماس نحو الثقل المهن  المستمر    
   

تحرص اإلدارة العميا عم" االطالع عم" أحدث البحوث العممية ف  ماال إدارة لالستفادة منها فد  التطبيد  
 العمم .

8 

 9 التدريبية.تتاح ألعضاء لمعاممين و معاونيهم البرامج والدوراع    
   

يددتم إيفدداد العدداممين ومعدداونيهم إلدد" أمدداكن عمميددة متخصصددة لتمقدد" عمددوم فنددون اإلدارة الحديثددة فدد  ذاع 
 .التخصص

80 

 88 تحرص االداراع عم" تشايع و تميز العاممين المميزين    
 82 تتاح لمعاممين ومعاونيهم البرامج والدوراع التدريبية الخاصة بالتنمية البشرية .    
 83 تتاح لمعاممين ومعاونيهم البرامج والدوراع التعميمية ف  المياع المختمفة لتنمية مهارتهم الميوية.   
 84 المواقف الطارئة.يتم تعميم وتدريم العاممين عم" كيفية حل المشكالع والتصرف الصحيت ف     
 85 يتمق" العاممين ومعاونيهم البرامج والدوراع الخاصة بالقوانين والموائت لمتعرف عم" ما لهم وما عميهم.   
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 (2تابعىمرفق)

 المحور الخامس: االتصاالع الفعالة

إلً حد  ال

 ما

 م العبارة وعم

 9 اميعا/ يتوافر لدينا نظام ااتماع  يشارك فيه العاممين    
 5 .يواد عم" شبكة اإلنترنع موقع خاص بالعاممين بكل الهيئاع المختمفة   

 3 الموقع الخاص بنا يعد وسيمة اتصال بالعاممين فعالة .   

 4 تتوافر المعموماع والبياناع الخاصة بكل عامل .    

 5 اتابع المشكالع بصورة شخصية عبر االتصال    
 6  بياناع أو معموماع من إداراع ف  االداراع و الهيئاع المختمفة بسهولة وسرعة عند الحااة يمكن الحصول عم" أي   
 7 لدينا مواقع تواصل ااتماع  عبر االاهزة المختمفة .   
 8 يتوافر نظام متكامل من المعموماع والبياناع عن العاممين ف  الهيئاع المختمفة.    
 9 المعموماع والبياناع عن األنشطة والخدماع المقدمة لممستفيدين.يتوافر نظام متكامل من    
 90 تحرص االدارة العميا عم" تشايع االتصال االاتماع  بين العاممين وتعد برامج و تكميفاع لذلك.    
 99 احرص عم  االتصال الدائم بالزمالء    
 95 يساعد نظام المعموماع المتوفرة بإدارة أقسام عم" سهولة توقع المشكالع واالستعداد لحمها.    
 93 تحرص القياداع عم  المشاركاع االاتماعية .   

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 

ى(2تابعىمرفق)

 المحور السادس: استخدام نظم المعموماع

 نعم العبدددددددددددارة م
إل" حد 
 ما

 ال

    معموماع عال  المستو  يساعد عم" االناازتوفر االدارة نظام  9

    يتوافر اهاز كمبيوتر عم" األقل ف" كل إدارة و قسم 5

معظم العاممون بإدارة أقسام  يايدون استخدام أاهزة الكمبيوتر وكيفية  3
    التعامل معه

    يايد القاد   استخدام الكمبيوتر وتكنولوايا االدارة 4

    اإلنترنع موقع خاص بإدارة كل بالهيئاع المختمفةيواد عم" شبكة  5

تكتم الخطاباع والمراسالع والكشوف والاداول الخاصة عم" أاهزة  6
    الكمبيوتر

    تتوافر المعموماع والبياناع اإلحصائية الكافية . 7

    تتوافر المعموماع والبياناع عن رغباع واحتياااع المستفدين . 8

عم" أ  بياناع أو معموماع من إداراع ف  االداراع و يمكن الحصول  9
    الهيئاع المختمفة بسهولة وسرعة عند الحااة

    يتوافر نظام متكامل من المعموماع والبياناع عن الممارسين . 90

يتوافر نظام متكامل من المعموماع والبياناع عن العاممين ف  الهيئاع  99
    المختمفة

متكامل من المعموماع والبياناع عن األنشطة والخدماع يتوافر نظام  95
    المقدمة

    تحفظ الممفاع والساالع الخاصة عم" أاهزة كمبيوتر 93

    يحفظ التقارير الخاصه عم" أاهزة كمبيوتر أو ميكروفيمم 94

 يساعد نظام المعموماع المتوفرة بإدارة أقسام عم" سهولة توقع المشكالع  95
    لحمها واالستعداد

    CD  يتم تدوين المعموماع عم" اسطواناع 96

يساعد نظام المعموماع المتوفرة بإدارة ف  التعرف عم" امكاناع الهيئه من  97
    حيث األدواع وغيرها
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ى(2تابعىمرفق)

 :التحسن الشخص  المستمرالمحور السابع: 

 م العبارة وعم إلً حد ما ال

  9 اإلضاءة والتهوية واألرضياع و دوراع الميا  الايدة.تتوافر ف  اماكن العمل    

 5 تحرص ادارة االقسام عم" توفير عوامل االمن و الراحة لمعاممين    
  

 
دخال كل ما هدو اديدد فد  وضدع خططهدا وبراماهدا  تسع" إدارة االقسام المختمفة عم" ابتكار واستحداث وا 

  3 التحسين اودة العمل.

 4 العاممين عم" أنهم ازء من فري  تحسين الاودة.ينظر إل" كافة    

   
يددتم االهتمددام بقيدداس اإلناددازاع والتحسدديناع المحققددة عمدد" األقسددام المختمفددة بصددفة دوريددة والتدد  تكددون 

 5 الدافع | األساس  وراء البحث عن التطوير والتحسين. 

 6 أدائهم والت  تدفعهم لتحسين مستواهم.يهتم العاممين بمعرفة النتائج الخاصة بعممية قياس وتقويم    

 7 يبذل كافة العاممين اهودا ممحوظة لتحسين اودة العمل واالنشطة.   

 8 يشارك العاممين ف  التخطيط االستراتيا  لمعمل.   
   

يتم وضع خطط التحسين والتطوير ف  ضوء البحث والدراسة والتحميل لمظروف والواقع والمشكالع القائمدة 
 9 والدراسة لمقدراع واالمكاناع المتاحة.

 90 اشعر باالمان ف  مكان عمم  .   
 99 تتوافر االشتراطاع األمنية ف  اماكن العمل واألنشطة.    
 95 يواد مراقبة لمتطبي  الفعم  لتحقي  التطوير والمصداقية.   
 93 يواد مكتبة متخصصة.    
 94 يواد توصيف موحد لموائت االدارية.    
 95 تسهم لوائت العمل ف  تحقي  التكافؤ  و العدالة ف  مستو  العاممين.    
 96 لدينا معايير واضحة لمترق  و المكافأة     
 97 يواد مخازن خاصة ووحداع تخزين ارشفية.    

ى

ى
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ى

 

 (3مرفق )

 الصىرة الىهائيت الستمارة االستبيان الثاوي قياس مستىي الخدماث )السلىك التعاووي(  

 ىللعامليه و المستفيديه

 استمارة استطالع رأي الخبراء

 .........................السيد األستاذ الدكتور / .......

 ،،تحية طيبة وبعد                                                     

تقوم الباحثة بإاراء دراسة بعنوان ا تقييم السموك المهن  لمعاممين بماال اإلدارة الرياضدية فد  
بعض الهيئاع الرياضية ف  ضوء مقوماع الاودة الشداممة ا، ولمدا كندتم مدن ذوي الخبدرة ومدن 
 العدداممين فدد  هددذا الماددال ولددرأي سدديادتكم العممدد  البندداء عظدديم األثددر، فددأن الباحثددة تراددو مددن

 سيادتكم قراءة هذا االستبيان واإلاابة عمية بكل دقة.

 وتؤكدددد الباحثدددة التزامهدددا بالمحافظدددة عمددد" سدددرية البيانددداع واسدددتخدامها فددد  أغدددراض البحدددث 
 .܂فقط العمم 

 وشكرا ازيال لسيادتكم عم" حسن تعاونكم                                                    

 الباحثة

 اصة بالخبير:. بياناع شخصية خ

 .االسم: ............ . القسم: ............ . الاامعة: .......... 

 . الوظيفة: ......... . الكمية: .............. . التخصص الد يق: ....................
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ى(3تابعىمرفقى)
ىالصورةىالنهائوظىالدتمارةىاالدتبوانىالثاني

للطاملونىالمدتفودونمدتوىىالخدماتى)الدلوكىالتطاوني(ى  

 توافر الاوانم المادية لاودة الخدمةالمحور األول: ى

ى
ى
ى

 م العبارة وعم إلً حد ما ال

 8 توفر الهيئاع العميا االمكاناع األزمة لنااح االنشطة والبرامج.   

 2 يتوافر عدد كاف ومناسم من االداراع المتابعة.   
 3 تسع" الهيئاع لتوفير بنية تحتية ذاع مواصفاع عالية   

 4 اودة الخدماع.التنظيم الداخم  لإلداراع يعكس    

 5 يتوافر عدد كاف  من دوراع الميا  والحماماع داخل الهيئاع الرياضية.   

 6 .موقع الاهاع االدارية يسهل الوصول إليه   

 7 .االداراع تمكن المستفيدين من تسهيل أمورهم   

 8 يواد معاونين اداريين ف  كل االقسام واالداراع.   
 9 لتصوير المستنداع.و تتوافر اماكن    
 80 . تواد ااهزة حاسم ال" مركزية عميها معموماع األفرع.   
 88 يواد عدد من موظف  الخدماع المعاونة )العمال(.   
 82 يواد عدد كاف  من العاممين يضمن تسهيل الخدماع.   
 83 يتوافر لمعاممين ومعاونيهم مكاتم الئقة لالستقبال   
 84 الئقة وحضارية.مظهر المكاتم    
 85 يتصف العاممين ومعاونيهم بالمظهر الايد.   
 86 تتوافر لوحاع إعالنية بصفة مستمرة ف  أماكن واضحة خاصة باإلعالناع الت  يتم تقديمها   
 87 يتم التعاقد مع الخبراء والمدربين لتطوير أداء العاممين.   
 88 .لالستفادة من خبراتهم والرد عم" االستفساراعيتم استضافة الرموز ف  ندواع خاصة    
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ى
ى(3تابعىمرفقى)

 :الكفاءة القيادية-االعتمادية المحور الثان :  .

 م العبارة وعم إلً حد ما ال

  8 يبدي القاد )المدرين( اهتماما خاصا بحل مشاكل المستفيدين.    

 2 المسئولون حريصون عم" تقديم الخدماع ف  الموعد المناسم لممستفيدين.    
  3 تف  االداراع بوعدها عندما تعد بتقديم خدمة ما.    

 4 | تؤد  الخدماع بتميز ودقة وبدون أخطاء.    

 5 يتميز العاممين ومعاونيهم بالكفاءة المهنية والعممية ف  العمل.    

 6 يحرص العاممين ومعاونيهم عم" التطوير المستمر وتحسين الطر  المقدمة.    

 7 تعمل االداراع بالهيئاع المختمفة عم" توفير الخدماع واألدواع.    

 8 طريقة تقديم الخدمة تتم بطرقة سهمة و واضحة.   

 المحور الثالث: سرعة االستاابة والتعاون

 م العبارة وعم إلً حد ما ال

  8 يقوم المسئولون بإخطار المستفيدين عن البرامج المختمفة .   

 2 يرغم العاممين ف  تقديم المساعدة لممستفيدين بصفة مستمرة.   
  3 يبدي المسئولين استاابة فورية لمرد عم" أي استفساراع   

 4 يقوم الرؤساء ببحث الشكاو  بمارد تقديمها.    

   
عمدد" معرفددة آراء وواهدداع نظددر المسددتفيدين فيمددا يقدددم لهددم مددن أنشددطة المسددئولين والرؤسدداء حريصددون 

 5 وخدماع.

 6 المسئولون حريصون عم" معرفة أنواع األنشطة والبرامج الت  يفضمها المستفيدون.   

 7 المسئولون حريصون عم" تقديم الخدماع ألكبر عدد من المستفيدين.   

 8 ف  اقل مد  ممكنه.المسئولون حريصون عم" تقديم الخدماع    

.  
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ى(3تابعىمرفقى)
 :المحور الرابع: األمان والمصداقية

 م العبارة وعم إلً حد ما ال

  8 يتصف العاممين بحسن معاممة المستفيدين.   

 2 العاممون و معاونيهم حريصون عم" احترام وقع العمل وأدائه بدقة وأمانة.   
  3 يحرص العاممين ومعاونيهم عم" تقديم الموائت عند الحااة    

 4 يتوافر بأماكن العمل عوامل األمن والسالمة بدراة كافية.    

 5 يراع" توافر االشتراطاع الصحية )التهوية . اإلضاءة . األرضياع(.    

 6 تتوافر العدالة والمساواة ف  معاممة اميع المستفيدين دون تحيز أو تفضيل.    

 7 تواد ثقة متبادلة بين القائمين عم" إدارة وتنفيذ وبين المستفيدين.    

 8 يتوافر لد  القائمين عم" إدارة وتنفيذ الكفاءة والمهارة المناسبة لطبيعة العمل   
 9 و يعمل القائمين عم" توفير خدماع طبية وعالاية ايدة ف  حالة تعرض المستفيدين لبعض اإلصاباع.    
 80 .يتوافر وحدة طبية لإلسعافاع األولية   
صاباع مالعم أثناء تنفيذ بعض األنشطة التابعة     88 يواد أخصائيين عالم طبيع  وا 
 82 يشعر المستفيدين بالفخر واالعتزاز بما يقدم لهم من خدماع    

ىالمحورالخامس:ىالتطاطفىوالمودة:
 م العبارة وعم إلً حد ما ال

  8 يضع المسئولين مصمحة المستفيدين ف  مقدمة اهتماماتهم.   

 2 يبد  القائمين اهدا ممحوظا لمعمل عم" تحسين مستو  األداء.    
  3 يتعامل القائمين بروح الود و العطاء.    

 4 .تقديم الدعم والمساندةيتفهم المسئولين الفار  ف  االمكاناع المتوفرة لمهيئاع المختمفة والعمل عم"    

 5 يراع" العاممين ومعاونيهم الحالة النفسية لطالب  الخدمة.    

 6 تحرص القياداع بتدريم وتقل المستفيدين لتحسين مستو  المستفيدين ماانا.    

 7 تتوافر العدالة ف  تقديم الخدماع.   

 8 عدد الساعاع المقررة لمعمل كاف  ومالئمة الستيعام المستفيدين.    
 9 يقدم العاممين ومعاونيهم الدعم الالزم لتحقي  النااح.    
 80 ومعاونيهم معظم الخدماع ماانبة. التخطيط الزمن  لمعمل ولألنشطة مناسم ومنظم.يقدم العاممين    

 


