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،ببتقددد االبحاتادددصربحثلجدددز بث ضل دددصيبرددد ب ددد لباألدددصي زب ددد ر بحثأللددد بح رح  بيهدددالبحث اددد بحثددد ب

وحسدددماابحث ص دد بحثلددوهفبحث رددل بئمددزحبثلعةلدددحبث،  ألددمبحث ادد ب،بوح دددل  ب  وددمبحث ادد ب  دد ب
(حرح  بوادا بب،بملدصب110(بحرح  بواا بب,بتالبإ زحلبحثا حسمبحاسصسد مب  د ب  ودمبم حاهدص)140)

(حرح  بوادددا ببادددمبئلدددلباضدلددد بحث اددد ب30تدددالبإ دددزحلبحثا حسدددمبحاسدددد،ع  مب  ددد ب  ودددمبم حاهدددص)
بوخص جبحثأل ومبحاسصس م.

مبحثد رد بإثد بحإل جدصة مبوحثوددصةفبحثدد بت رد بإث دحبحث ص د ب ا دببصتبوبألاب ل بحث  صئصتبوحثلألصثض
ب:باآلتيةوالتوصيات  األستخالصات

تدد حرزحتبضألددوب ددزومببحثأللدد بح رح  برحخدد بح تاددصربحثلجددز بحثضل ددصيبوث ددمب وددص بمجدد  بردد ب •
بحث ألوبحاخز.ب

ث  زحافبحثلمد لدمبرحخ بحاتاصربحثلجز بث ضل صيبحثألل ببضصآل حلب • و  ربرأل بمبر بحثدم، طب
 حثلقدز مبامبم  ب ل  بحث ضصن.

ألعمصتبب مبحاتاصربحثلجز بث ضل صيبوحاتاصربحثاوث بث دسمبثحبحثاج لب   بمصرمببت ط ابحث •
 حث  صئصتبوحثلأل  اصتبوحثولصذجبحثلجللمبروث صبوحثلد حرزببهصباألصي زبو زومبب  ر بحثألل بح رح  ب

ضصاتاصربب • وحثلدأل قمب حثزاص  مب حثدزب مب م  صتب امب تقااب حثد ب ح ضاصثب امب حاسدلصر ب  زو  ب
ث اا  صببحثلجز ب حثضل صيب بزاص مب ث وه ضب ح رح  ب حثألل ب األصي زب  ر ب ب ورقب وحثألل ب  ضل صيب

بروث صبب
 الكلمات الكاشفة:

األداري" العمل - المصري  االتحاد - "  تقويم  
 
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (     45  (   ( الثانى م(   ) الجزء  2022(  لعام ) يونية( شهر )    29رقم المجلد )         
 
 

 

 

Evaluation of the Egyptian Gymnastics Federation in light of 
the standards of quality of administrative work 

Researcher / Ahmed Ezzat Abdul Zahir 
The research aims to evaluate the Egyptian Gymnastics Federation in 

light of the standards of quality of administrative work, and the  researcher 

used the descriptive method due to its suitability to the nature of the 

research, and included the sample of research on (140) administrative and 

trainer, the basic study was conducted on a sample consisting of (110) 

administrative and trainer, as was conducted the survey on a sample of 

(30) administrative and trainer from the sa me research community and 

outside the basic sample. 

After collecting the data and statistical treatments and the results 
reached by the researcher, the following conclusions and 

recommendations could be reached: 

• The availability of some administrative working conditions within the 

Egyptian Gymnastics Federation, but there are shortcomings in others.  

• There is difficulty in planning various programs within the Egyptian 

Gymnastics Federation to work with the opinions proposed by all 

committees. 

• Strengthening relations between the Egyptian Gymnastics Federation 

and the International Federation so that it can obtain all the data, 

information and models designed internationally and that meet the 

standards and conditions for the quality of administrative work 

• The need to benefit from the research presented by the faculties of 

physical education and related to the Egyptian Gymnastics Federation 

and to work according to the quality standards of administrative work to 

advance gymnastics locally and internationally 

.key words:  "Calendar - Egyptian Federation - Administrative Work" 
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 أواًل: مقدمة البحث: 

 ببإنبح االبحثدىبتزااب نبتوهوبوحثلضدلألصتبحثدىبتزااب نبتزر زبوحثلؤسسصتبحثدىبت ا
حث،زاقب رىب خ،  ب و ولب ذثكب ثداق قب حثجا حب حث،زاقب تس كب وحثد،  ب   هصب نب حثدقااب  مب
حث سصة بب حثدا   ب ل  مب حثس  ب  ل مب ااار ب وح امب  احلب حسدزحت ض مب و  ب حثجا حب ىب
حثدىبب حثلمد لمب حثألل بوحثم، حتبوت  مبرلصتبم باز  مببوته ئبوسصة هصب حثلو،قبازت مب وحمأل مب

بح  احل.بتاققبحث ر لبإثى
تصامببب ض لصل ب حإلرح  ب ئمالب وت، ازب تول ذب ثضلصنب حثهصامب حثألل  صتب امب حثدق االب واألد زب
وثد ر زبحثألوصرزبحثعيامبئا بحثدم، طبح رض بملصبيل مبحثق لب نبحثدق االبوحإلرح  بابيولجعنبب

   بببب مبضألضهلصب   بي ل بم باوهلصبحآلخزبملصب ئحبيلث ب موصب صاًصبرىبرو  ب  لصلبحإلرح  
تهدالبمصرمباسد اصتبحإلرح  بضألل  صتبحثدق االبرصثدق االب  بحثلاصوثمبحثلسدلز بثلألزرمبحآلثص بوحثودصةفبب

ب(ببب12:ببب2حثلدزت مب  ىبتول ذبم باز  مبامبازح  بحإلرح  ب.)
ضلصبيدعةالبا بب حثزاص  بضجلمب صامب حثلضصلب إث بت، ازب حثلدقاامب حثاولب وتسأل باألمالب

ث  حثض ر ب و سصث بب يل مب مبب  احلب حثد ب حثو ح  ب ر ب ل  ب ال ومب ر   ب إث ب رض ب  ر لب
ب(4:بب1طزاقهصبتاق قبح  احلبحثلز   ببا  مب صث مبامبحث لصل ب.ب)

حثلضصلب ر ب األصي زب ت ر زب امب اباب مصنب اؤسسمب ر ب  ب حثشصا مب حثض ر ب وئمزحب  ل مب
خااصتب ثدضلمب "ب حثضل صيب حتاصرب "ب حثزاص  مب حثلوشآتب خصرمب وبجلمب غ زببببحثزاص  ب  اص  مب

حثذ بب حاس  بب حئهصب حثشصا مب   ب حثض ر ب وتؤماب وحثدل زب ث د س ب اوصخصب ي رزب وحئض صطصب ادذبذضمب
يهالبحث بحثدألصونبوحثلشص ممبامبمصرمبحثألصا  مبر بحثلؤسسمبحثزاص  مببهالبتاس مبحثمااصتبب

ذحتهصبب   حثلؤسسمبب حثلسدل ايمبامبحائش،مبوتاق قبح احلب ضلصبياققب  صب تألابوحائش،مب  ب
ب(بببب20:ببب20حثض ر بحسصسصب  ب ل بادقمب.)ب

واألد زبحثضل صيب اص مبيؤر بر هصبم بادوصرلبسعس بامبحثازمصتب  ىب ئ حعبامد لمبب
حثزاص  مببب ح ثألصبب رصثمب ر ب اوصرسمب ر ب رزاقصنب وب كثزب ر هصب واد ص ىب حثضل صيب  امب  هز ب
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حثاّ صاب رحلبحثع ببواقز ونب اربببو وص باوصرسصتباولج مبث  بامبرزقبحثز صلبوحثوسصلبيزحمبب
ب(بب18,بب15:6حثوقصمبحثد بياج ب   هص.ببب)ب

وإنبامب بزيب و حبحثز صيمباتاصربحثضل صيب  بتوم البوإرح  بحث ، اتبثألئايمبحثدىبتزحوثهصب
امبخعلببببوذثكبثم قب وحبحثدوصرلبب مبحثلزقبحثلشص ممبوذثكبابيمهزب صث صبواضببحثألل ب   ح

بحثلومالبرحخ بحتاصربحثضل صي.بببحثألل بحارح  ب
اواب مصئ ب   حب تلصاصب لصب تمد فب حثلألصرز ب حثلضدلألصتب رحخ ب حإلرح  ب وماب ر ا ب

رقابت،  تبحإلرح  بو ر ا بتلث باضل  مباد صا مبامبحثد،  بحثأل ل بوامبئدصةفبببسو حتباض ب
وب حثأل ل مب حثدضص بب وامب ح كصريل مب حثا حسصتب وامب وحث،  أل مب حا دلص  مب حثدقو صتبحثأل  اب امب

بسهصبحثد بامبخعثهصبيدالبإرح  بحثلوملصتبحثلألصرز .دحثلسدااثمبوامبثالبثهصبئمزاصتهصبو س
ب(ب40:بب11)

وتألابحإلرح  برودصًبادمبحثلود نبحإلئسدصئ مبحثددىبت ح ثهدصبحإلئسدصنب د عًبضألداب  د ببوحثلأل  ادصتبحثلزت ،دمب
 ببحإلرح  بردىباألمدالبحثه تدصتبضصثاضص حتبحثقايلمبتالب  دىبو د ربئد عبادمبحثدومد البوحسددماحاب سد 

وتألد زبحإلرح  بئشصمبإئسصئىب صرلبيق ابضحب لص مبامبح رزحربيدل زونبضقدا حتبوخجدصةمباأل ودمب
وحثغدزضباددمبالص سددمب ددذحبحثوشددصمبحثد ردد بإثددىبئدددصةفباأل وددمبثددالبحاتلددصقب  ددىب  ل دهددصبو ددزو تهصب

 بحثلو،قدىبوحثق دصابحثل  د  ىبإل  صعب غ صتباأل ومببرصإلرح  بحثقصةلمب  ىبحث ا بحثأل لىبوحثدا  
ب(ب1:ببب2)ب.تألد زب ىبحثألوجزبحثازمىبح سصسىبوحثاصسالبرىبإ احثبحثدول مبحإلمدجصريمب

وتزرحربب حثلدقاامب حثاولب رىب ا صئمب ر ألمب تاد ب حثدىب حثأل  اب امب  الب حإلرح  ب  لصب وتألد زب
الصبيد، ببتوم لصبب  ل دهصببزاصر بح  لصلبوحثاص صتبرىبمث زبامبحثلضصاتبحث شزامبوحتسص هصبب

بوتلهلصبرم قصبثهذهبح  لصلب دىبيل مبإئضصي صبضأم ب هابو سزعبوم بوبأك زبملصل بال وم.بب
إثىب نبحإلرح  ب ر ا ب ل  مب سصس مبتألدلاببب(م1996كمال درويش وآخرون )واش زبب

سلبب   هصبم بحثه تصتبوحث  حر برىبتاق قب  احرهصباسدوا برىبذثكبإثىبحثا صاصتبحثقصئ ئ مبوح 
ب(ب7،8:ببب15حثأل ل مبوحثم زحتبحثلزت ،مبضصثألل بحإلرح ىب.ب)ب

ا ب حثد  فب ضصثقا  ب  ىب تدل زب ثزحاصب   هصب نب حثاايثمب ر حب حإلرح  ب رأنب ذثكب و  ىب
وذثكبب حثلمد لمب حثلضدلألصتب ر ب حثا ص ب امد فباضصاتب ر ب حثللص ئب وحثد،  ب حثلسدلز ب حثدغ زحتب

ادزئب توم ل مب حكدسصبهصب ئلصمب وح روح ببامبخعلب حثألل  صتب يدوصسببا بطد  ألمب وبلصب مبواداحخد مب
ب(بب25:بب22حثد بتدؤريهص.ب)
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كلصب نبثإلرح  برو حب صاصبو ة س صبر ب ل  باضصاتبحثدزب مبحثزاص  مبس حلب  ىباسد ىبب
حثدزب امب وب دىب  ىباسد ىبحثلزقبحثزاص  مببرصإلرح  ب ل  مبب حثه تصتبحثزاص  مب وبحثلؤسسصتب

 ئحباهلصبمصئ بم  بورع  مب ئش،مبحثدزب مبحثزاص  مبر باضصاتهصبحثلمد لمبببببايامبو زو ام
ر مبت  نبمصر  ب  ىبتاق قب  احرهصبر بغ صببحإلرح  بحثس  لمب   ب نبحإلرح  بتااربإطص ب ل ب

ب(بببب24ب–بب23:ببب13وح حبيل مبحثألل بضلقدضصهبرونب  صعبح  احلب وبحائازحلب وهصب.ب)بب
 :ثثانيا:ً مشكلة البح

وح احرهصبب حثزاص مب ر ب ا ص زب ضش  ب تؤثزب حثد ب حثداايصتب امب حث ث زب حث  اب حثألصثالب ي ح حب
حائلصمبب وامب بزيب حثزاص  مب حثلوم امب يوأل لب   ب الصب وحسدزحت ض دهصب واسصضقدهصب وحئشد،هصب
حا تقصلب ح  ب امب حثض ر ب ئمصاب ورقب حثزاص  مب حثلؤسسصتب ت، ازب حثاصث مب  ب حثلدز ب ر ب حثسصةا ب

ب(بب3:ب8تاس مب  ر بحارحلبوحثد، ازب.ب)ضلسد  بب
وث ىبت  نبحثه تصتبحثزاص  مب  ىب   ىباسد ىبامبحثوص  مبحإلرح امبوحثلو مبرإنبذثكبثمبيدالبإابب
تق ابضصإل زحلب  ىب  مبطزاقباألزرمبحثو ح ىبحإليضصب مبوحثس   مبإلرح  بحثه تصتبحثزاص  مبحثدىب

بهصبب حثألل ب تاس مب س  بب وااصوثمب حثه تصتب امب ذهبت كب حثلوش ر ب ح  احلب تاق قب امب   ب
   ب نبحإلرح  برىبحثلضصلبحثزاص ىب ىبحتضصهبتدوصوثحبحثازممبحثزاص  مبثعئ،عقبإثىبب،ببحثه تصتبب

امد فبحثأل  ابحثلدقاامبح خزىبو ىبإرح  بتق اب  ىبحثا حسمبوحث ا بوحاسدلصر بامبتضص ببحثاولبب
حثلأل ب امب حثألاياب ووح ه ب س ق ب حثدىب ث دم، طببحثلدقاامب ا امب حثاص مب ثذثكب ر ا ب مصتب

حثجا حبوحث، ا بثل ح همب ذهبحثلأل مصتبوحث ر لبإثىب   لبثدعرىبح خ،صلبحثلد م ب اوثهصبب
بوحثدىبيل مب نبتؤرىبإثىبحثلش بإذحبثالبتألصثف.ب

حثألل ب ا بط  ألمب حثدق االب تدوصسببخ،مب حثدق االب نب ثوضصحب ح سصس مب حثلق اصتب    ب نب
ازوئمبخ،مبحثدق االب  ىب نبتضزىبر بحث م بحثلوصسببوحثل صنبحثلوصسببو ااببوخ ز بحثقصةل مبضحبوب

تزرابح خ،صلبوحاتضصهبإثىبحإلرعحبواألصثضمبحثلش عتبوحامدجصربو اابحإلسزحلبر بت صث فبب
اسد اصتبب وو  ب حثألل ب وئمالب ت،  ب سصث بب ا ب حثدق االب وئمالب وت، ازب سصث بب حثدق االب  ل  مب

دق االب  ر بحثألل بح رح  بورهالبحثلزحم  مب  احلبحثدق االبواصبيضبب نببحإلرح  بواألااتبح رحلبث
ب(70:بب15تاققح.ب)
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ضصث أل مبو شابم بحث،صمصتب وإنبامب  البوح  صتبحاتاصربحثلجزىبث ضل صيب  بحا دلصاب
امب   بحا تقصلبضصثلسد ىبح رح  بوحثلوىبوامب بزيب و حبحا دلصاب  بإمصامبوتوم البحث ، اتبب

بىبتضالبازحوثىب ذهبحث أل مبامبخعلبثضومبحثلسصضقصتبرىبحاتاصربحثلجزىبث ضل صي.بث لزقبحثد
ب(ب11:بب18)

وتلث بحاتاصرحتبحثزاص  مبر باجزبازمزبحثثق بر بحثه   بحثدوم ل بوحإلرح  بث ازممب
حثزاص  مبوئق،مبحثزبطببب مباؤسسصتبحثاوثمبوح ئايمبحثزاص  مبضص د ص ب نبحاتاصرحتبحثزاص  مبب

بست ثمب مبإرح  بح ئش،مبحثزاص  مبرو صبوإرح اصبوت   ه ًصبوحإل زحلب   هص.ب  بحثل
ي ذثحبب ضصثزاص مبملا بب ل صيبا ظبباضه رًحبم  زحب حث ص  بوح ت صطحب وامبخعلبخ ز ب
حارح  ب وابحثدضه زبث  ، اتبحثلا  مبملصبا ظبو  ربحثألايابامبحثأل حةقبحثد بت ح حبحاتاصرب

ومصنبب ث ضل صيب ا ب ااببحثلجز ب حإلرح امب وحثومالب حثدوم ل مب ح و صعب حسدقزح ب امب بزي صب ااب
بت حرزبحإلا صئصتبحثلصريمبوحث شزامب.

تسص ابب حثد ب حثدسه عتب ض صرمب ث ضل صيب حثلجز ب حاتاصرب حثدزحاب حث ص  ب ااب ا ظب كلصب
تاق قهصبومذثكبح  زحلتبحإلرح ا حثلزحرب حثألل بح رح  بامب   بت   حبح  احلب مب   بئضصحب

ورص   مبحثزمصضمبا بحثدو ؤبضصثلش عتبوحثألل ب  ىبتلصريهصبوا ح هدهصبا بإيضصربحثا  لبحثلوصس مبب
حثقزح ب  ىبب حتمصذب وطزقب واوملصتهصب حإلرح  ب وئمالب ثإلرح ا مب ت، ازب اوم امب و  ب واضبب ثهصب
حثلجز ب حاتاصرب وبمصرمب ح تاصرحتب ر ب ث ،صمصتب حثلازممب حإلرح امب  ب حثق صر ب ح د ص ب نب

بضل صيبوحثلست ثمب مبتاق قبح  احلبحثل    مب.بببث 
ثلألمالبب واألصثضدهصب حثا  لب امب حث ث زب ر ب يضصرب حثلألصلب وتأث ز صب حإلرح  ب ضأ ل مب و يلصئصب

وامبخعلب ذحبحث ا بس لبيق ابحث ص  ببدق االبحث   بب،ببببحثقضصيصبحثد بتهالبحثلضصلبحثزاص  
دألزلب  ىبتق االبحثلش عتبحثد بي  ههصببحثاصث بثعتاصربحثلجز بث ضل صيبامبخعلبااصوثمبحث

وبصثدصث بب تدلصمالب يضأل هصب ر حسمب  ل مب رونب تزمهصب حثأل حةقب   ب نب ت كب واألصثضمب حرح اصب حاتاصرب
بيجألبباألصثضدهصب وبو  ب   لباوصس مبثهصب.ب

خ ز بب خعلب وامب ب ح رح  ب اضصلب رىب حثسصضقمب حثا حسصتب وبصسدقزحلب س قب اصب ورىب  لب
م ئحباا بب ل ص حثلسصضقصتببحث ص  ب ب ضومب حث ث قب وحتجصثحب حث ، اتب امب روىبو ض  هب ارب يب

ضصاتاصربحثلجزىبث ضل صيبا ظبحث ص  ب نباش  مبحث ا بت لمبرىب ئحب وابحإل احرب ىبض، ثمب
ثضومبب ت ح حب حثدىب حثلش عتب و اب نب اوصطقب ض، اتب ض، اتب له  امب وب مصئ ب س حلب اا  مب
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رب ضصثألل ب مصةل مب وامب الب ت  نببحثلسصضقصتب مصا مب حث ، اتب وح احرب تضه زحتب حنب ل  ب  هصب ىب
وحمألمب  ىبرزربوح ابحوبرزريمبوتال بحثألبلبضصا صرمبحث بو  ربمج  بإرح ىبامبحاتاصربرىبب
حثلاار ب حثل ح  اب غ زب رىب وذثكب حارح ا مب حا زحلتب   ب وتسه  ب وحثع  صتب حثع   مب تسض  ب

ا بب وابحثدسض  بث ل حسالبحثزاص  مبو يضصبحئدقصلببببثهالبو اابإ سصلبح و حقبحثمصرمبمصا مبض  
ي  اب و يضصب حائدقصلب ض،صمصتب إ سصلب حاتاصرب وب إخ،ص ب رونب ح خزىب ح ئايمب إثىب حثع   مب
حثسو مببب حثلز  مب ثوللب ئصرىب امب رىب كثزب رزاقب امب حثلا ب مب  ىب كثزب تسض  ب رىب اش عتب

رحخ بحاتاصربحثلجزىبث ضل صيملصبا ظببو يضصبي  اباش عتبرىبح  هز بوح روحتبوحثلع ببب
امبب حث ث زب يودفب وهصب وحثدىب ث ضل صيب حثلجز ب حاتاصرب رحخ ب حثلش عتب امب حثألاياب حث ص  ب
حثألل بب ر حسمب خعلب امب حثلدل زب حإلرح ىب وح رحلب حإلرح امب حثألل  مب ئضصحب تأل قب حثدىب حثلأل مصتب

ام اباب مصنب ثذثكب ب ث ضل صببحإلرح ىب حثلجز ب حاتاصرب تق االب حثألل بب)ب األصي زب  ر ب ر ب  لب يب
بح رح  ب؟(

 ثالثا : أهمية البحث :
ث  نبتق االبحثألل بح رح  بيمض بثلألصي زبحثض ر بوحثلؤثز بضش  با ص زب   بح رحلبببحًبئمزب

ر ب تسهالب ماب م ئهصب ر ب حث ا ب تمهزب  ل مب ذحب ث ضل صيب حثلجز ب حاتاصرب رحخ ب ح رح  ب
اد،  صتب  ر بحثألل بح رح  بوس لبت  نبإ صرمبث ل د مببت، ازئمالبحإلرح  بحثاايثمبط قصبثلألصي زب

حثألزب مب   ب ئهصبتمااباضصلبحإلرح  بضجلمب صامبوحثضل صيبضجلمبخصرمبومابتسص الب ذهبحثا حسمب
ر بت   حبحث ص ث مبإثىبإ زحلبر حسصتب  ل مب خزىبتدوصولبحثض حئببحثد بثالبتدألزضبثهصبحثا حسمب

بحثاصث م.ب
 رابعا : هدف البحث :

 ف البحث إلى تقويم االتحاد المصري للجمباز في ضوء معايير جودة العمل األداري يهد
   -من خالل التعرف علي :

 ث ضل صي.ببحثلجز ببحاتاصرببرحخ بحثدم، ط −
 ث ضل صي.بحثلجز ببحاتاصرببرحخ بحثدوم ال −
 ث ضل صي.بحثلجز ببحاتاصرببرحخ بحثد   ح −
بث ضل صي.بحثلجز ببحاتاصرببرحخ بحثزمصضم −
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 ؤالت البحث :خامسا: تسا
ب-من خالل عنوان البحث وهدفه يضع الباحث التساؤالت اآلتية:

 ث ضل صي؟ببحثلجز ببحاتاصرببرحخ باصبوحم بحثدم، ط -1
 ث ضل صي؟ببحثلجز ببحاتاصرببرحخ باصبوحم بحثدوم ال -2
 ث ضل صي؟ببحثلجز ببحاتاصرببرحخ باصبوحم بحثد   ح -3
بث ضل صي؟ببحثلجز ببحاتاصرببرحخ باصباسد ىبحثزمصضمب -4

 : مصطلحات البحث : سادسا
 :  Evaluationالتقويم

اضل  مبح  زحلحتبحثد بتسلحبث لزربضص ،صلب  الب مبم لمبحثق صاب وبحثدجل البر لصبببب  
ب(ب83:ب19يممبحثلوشأ ب.ب)

"بت كبحثألل  مبحثدىبتأل،ىباألوىبثودصةفببببضأئحبببم(1994محمد نصر الدين رضوان )ببواألزرح
ب.ببدصةفبضصسدماحابضألوبحثلا صتبوبحثلألصي زحثق صابوذثكب مبطزاقبحثا الب  ىب ذهبحثو

ب(بببب21:بببب19)
 : Union Sportsاالتحاد الرياضي   

  تمبتد  نبامبح ئايمبحثزاص  مبوحثه تصتبحثزاص  مببحثدىبثهصبئشصمبرىبحث أل مبوتق ابببب  
 مبببدوم البوتوس قب ذحبحثوشصمببهالبئشزبحث أل مبو ر باسد ح صبحثلوىب،بوتدلد بحاتاصرحتبضصثشمج

ب.ببببحثلألو امبملصبياقبثحبتأس لبحتاصرحتبرز  مبتزت طبضحبامبحثو ح ىبحثلصث مبوحإلرح امبوحثلو م
ب(بب20:ب23)بب

 :   Gymnastics الجمباز
حثشصا ب  ىب  هز  بدأث زهب يدل زب حثذ ب حث ائ ب حثوشصمب ئ ح  ب امب ئص  مب بب  ب  ص  ب مب

ملصببببحثضسال وحثد صا ب حثدوصسقب ثحب يضلمب ضلصب ي و  ضصةحب حثألض  بئحب حثد حرقب تول مب سص اب  ىب
 اب ئ حعبحثزاص صتبحثدىببو  ب يضصب ببمبتا البحثلزربر ب سلحبو زمدح بتاسبببحثألج  بواألل ب  ى

تسدماابضألوبح  هز ب رحلب زمصتباأل ومب   هصببم س  مبث دزب مبضغزضبحث ر لبضصإلئسصنبإثىبب
ي  نب بب   ى وحا دلص  مب دىب وحثولس مب وحثألق  مب حث ائ مب ئصرألصما حتحب  حثذ  حثلضدل  ر  ض حب
ب(بب6:ب17.بب)ر ح يأل ش

 : quality criteria's ةمعايير الجود
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  باا بتا  بحثمااصتب وبحثلودضصتب ل اصبضمجصةمبس قبتاايا صبر بحثم،مبا ب
حاسدلزح بر بحثدضايابوحثد، ازبوحثداس مبضلصبيش  بح د ص صتبو غ صتبوت مألصتبحثلسدل ايمبر بب

ب(ب257:ب5 لمبحثلوصس مب.)حث م بحثلوصسببوبصثد 
 العمل اإلداري: 

تق ابب األ ومب ثلهلمب إئضصيب ثداق قب وحثزمصضمب وحثد   حب وحثدوم الب حثدم، طب ب مب حثدوس قب   ب
ب(ببب14:ب4.ب)  ىب رحةهصب لص مبامبح رزحربثهالب الباشدز بثحبرلمبحثق صابوحثد م  ب

ب
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 ( 1جدول )
 
 هم النتائج أ العينة  المنهج  هدف البحث  عنوان البحث  أسم الباحث  م 

 محمود يحيى سعد 1
 م(2020)
(61) 

تق االباةامبحثلسصضقصتب
ضصاتاصربحثلجز بث ز بب

 حثقااب

حثدألزلب  ىبتق االباةامب
حثلسصضقصتبضصاتاصربحثلجز بث ز ب

 حثقااب

 يق ابحاتاصربضصثدم، طبثزر باسد ىبحثلسدل ايم. حارح ا مبوحثلا ب مب حث رلىب

 رشا فرج مسعود 2
 م(2013)
(18) 

االب رحلبحاتاصربتق ب
حثلجز بث ل ص ي بر ب

  لباد،  صتبحثض ر ب
 حثشصا مب

حثدألزلبتق االب رحلبحاتاصربحثلجز ب
ث ل ص ي بر ب  لباد،  صتبحثض ر ب

 حثشصا مب

بيق ابحاتاصربضص احربحث  حر برىبحثألل برىبحثلضصلب.ب حارح ا مبوحثلا ب مب حث رلىب
 يق ابحاتاصربضصثدم، طبثزر باسد ىبحثلسدل ايم.

ب
ب
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 إجراءات البحث 
 منهج البحـث: 

حسددددماابحث ص ددد بحثلدددوهفبحث ردددل بضم، حتدددحبوإ زحلحتدددحبضصسددددماحابح سددد  ببحثلسدددا ،بئمدددزًحب
بثلعةلدحبث،  ألمب  ومبحث ا .

 مجتمع وعينة البحث :  -
بيداارباضدل بحث ا بحثاصث بامبحرح ا مبواا ب مبحثضل صيب.بمجتمع البحث: -
 عينة البحث:  -

(بحرح  بوادددا بب,بتدددالب140مبحث اددد بضصث،زاقدددمبحثأللايدددمبوم حاهدددصب)مدددصابحث ص ددد بضصخد دددص ب  وددد
(حرح  بواا بب،بملصبتالبإ زحلبحثا حسمبحاسد،ع  مب110إ زحلبحثا حسمبحاسصس مب   ب  ومبم حاهص)

ب(حرح  بواا ببامبئللباضدل بحث ا بوخص جبحثأل ومبحاسصس م.30   ب  ومبم حاهص)
 ( 3جدول )

 توصيف العينة 
 العينة االستطالعية  لعينة االساسية ا العينة الكلية

140 110 30 
 أسباب اختيار العينة:  

 راعي الباحث في اختيار العينة ما يلي : 
 نبت  نبالث مبثلضدلد بحث اد بادمب  د بحثد ياد بحثضغزحرد ب  د بمدصابضصخد دص بادمبامد دفبحرح اد مب −

بواا ب مبحثضل صي.
ب. صي نبت  نبحثأل ومبالث مبثضل  بحرح ا مبواا ب مبحثضل −

 أدوات جمع البيانات :
 -استخدم الباحث في جمع البيانات :

ب"اعداد الباحث". اق صاباألصي زب  ر بحثألل بح رح  ب −
 خطوات بناء مقياس معايير جودة العمل األداري "اعداد الباحث": 

وازح ألددمبمدد حةالب ازح ألددمبح طددزبحثومزاددمبوحثا حسددصتبحثسددصضقمبحثلزت ،ددمبضلألددصي زب دد ر بحثأللدد بح رح  ب -1
باقصي لباألصي زب  ر بحثألل بح رح  .وب
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امبخعلبحاطععب  دىبحثا حسدصتب تالبتاايابحثلاصو بحثلقدز مبثلق صاباألصي زب  ر بحثألل بح رح  ب -2
ب-حثلز أل م،بومابب غب ار صبح بألمبااصو بو ى:

 التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز  -
 التنظيم داخل االتحاد المصري للجمباز  -
 اد المصري للجمبازالتوجيه داخل االتح -
 الرقابة داخل االتحاد المصري للجمباز -
 تحديد المفهوم النظري اإلجرائي لمحاور المقياس المقترحة: −

 مصابحث ص  بب   بتألزالصتبإ زحة مبث لاصو بحثلقدز مبثلق صاباألدصي زب د ر بحثأللد بح رح  ب
صتذ بحثلدمججدد مبرددد ب(باددمبح سددد10،بتله دداًحبثألز دددهصب  ددىبحثسدددصر بحثم ددزحلبوحثدددذيمبب ددغب دددار الب)

ب(1مرفق )حارح  بحثزاص  م.ب
 عرض المحاور المقترحة على السادة الخبراء: −

مددصابحث ص دد بضإ دداحربحسدددلص  بحسددد،ععب  ىبتضددالبح بألددمبااددصو بوالهدد اهالبحإل زحةدد بوذثددكب
ب(2مرفق )ثألز هصب  ىبحثم زحل.ب

 ( 4جدول )
 س رأى السادة الخبراء فى مدى مناسبة المحاور المقترحة لمقيا 

 معايير جودة العمل األداري 
 ( 10)ن =  

 النسبة المئوية للموافق  -2 التكرار  -1 المحــــــــــاور م
 %ب100 10 التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز  1
 %ب90 9 التنظيم داخل االتحاد المصري للجمباز  2
 %ب100 10 التوجيه داخل االتحاد المصري للجمباز  3
 %ب90 9 ي للجمباز الرقابة داخل االتحاد المصر  4

(ب نبئسدد مبا حرقددمبحثم ددزحلب  ددىبااددصو باق ددصاباألددصي زب دد ر بحثأللدد ب4يدضددحباددمب دداولب)
ب4،بوذثدددكبح تضددد بب%70(بث لادددصو بومدددابح تضدددىبحث ص ددد ببوسددد مب%100،ب%90ح رح  بتزحو ددد ب)

بااصو ب.
  اقتراح عبارات لكل محور من محاور المقياس فى ضوء الفهم والتحليل النظـري الخـال لكـل
 حور:م

مدددصابحث ص ددد بضجددد صغمب  دددص حتبحثلق دددصابرددد ب ددد لبحثلهدددالبوحثدا  ددد بحثومدددز بحثمدددص بث ددد ب
اا  ،بومابحسدألصنبحث ص د ببد ألوباقدصي لباألدصي زب د ر بحثأللد بح رح  بث  اد ثبحثسدصضقمب  د بتدالب
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حثاج لب  ىبضألوبحثأل ص حتباوهصبوتالبتألاي بر صغدهصبضلصبيدوصسببا بحارح اد مبوحثلدا ب مب،بوتدالب
لق ددصابردد ب دد لبحثم،دد حتبحثسددصضقم،   بتددالبإ احروردد صغمبحثأل ددص حتبتادد بمدد باادد  بمددًعبإ دداحربحث

ب(3مرفق )(ب  ص  .ب97 سببط  ألدح،بوت  ئ بحثج   بح وث مبث لق صابامب)
 وقد راعى الباحث في صياغة العبارات ما يلى:

ب نبت  نبحثأل ص حتبوح امبواله ام. ▪
ب ابت   بحثأل ص  ببو عبحاسدضصبددم. ▪
بحثأل ص  بحيضصب مبتؤاابا   عباألصي زب  ر بحثألل بح رح  .ب نبت  نب ▪
ب ابتشدل بحثأل ص  ب  ىب كثزبامباألوى. ▪

  ــق مــن الصــد  المنطقــي ــارات الخاصــة لكــل محــور علــى الســادة الخبــراء للتحق عــرض العب
 لمالئمة العبارات المقترحة لكل محور:

 دزحلبحثدد بسد قبذمز دص،بمصابحث ص  بضألزضبحثلق صابر بر  تحبح وث مب  ىبئللب  ودمبحثم
بوذثكببهالبحثدألزلب  ى:

بااىبسعامبر صغمبحثأل ص حتبحثلقدز ددم. ▪
بااىباوصس مبحثأل ص حتبض  باا  ب"حئدلصلبحثأل ص  بث لا  ". ▪
ب ذلب وبتألاي ب وبإ صرمب  ص حتب خددزى. ▪

 وقد توصل الباحث من خالل استطالع رأى السادة الخبراء إلى ما يلى:
بلق دددصا. ذلبضألوبحثأل ص حتبامبحث ▪
بتألاي بحثج صغمبحث لم مبث ألوبحثأل ص حت. ▪

  إعــداد شــروع وتعليمــات تطبيــق المقيــاسئ وتحديــد ف ــات االســتجابة علــى العبــاراتئثم توزيــع
 العبارات عشوائيًا داخل المقياسئ مع استبعاد العناوين الدالة على المحاور:
(ب  ددص  ب  دد بمددصاب94مددصابحث ص دد بب  دد بحثلق ددصابردد بردد  تحبحثوهصة ددمبوحثددد بت  ئدد باددمب)

ب(4مرفق )حث ص  بحسد ألصربحثألوصوامبحثاحثمب  ىبحثلاصو .ب
 : حساب المعامالت العلمية للمقياس وهى 
 صد  المقياس : ▪
 صـد  المحكميــن: ▪
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 ( 5جدول )
 النسبة الم وية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور االول 

 التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز 
 ( 10)ن= 

 التكرار  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م
النسبة  
 المئوية 

 -األهداف : 

 % 100 10 يضع االتحاد المصري للجمباز اهداف واضحة ومحددة  للعمل األداري .  1

يشارك أعضاء مجلس ادارة االتحاد المصري للجمباز بعضهم البعض في   2
 وضع األهداف العامة . 

8 80 % 

 % 100 10 صري للجمباز علي وضع أهداف قابلة للتحقيق والتنفيذ . يعمل االتحاد الم 3

تتناسب االهداف الموضوعة داخل االتحاد المصري للجمباز مع االمكانات   4
 المادية والبشرية. 

7 70 % 

 % 100 10 تعمل لجان االتحاد المصري للجمباز وفق محددات العمل األداري .   5

 % 90 9 هداف واضحة لالفراد العاملين به .  يضع االتحاد المصري للجمباز أ  6

 % 70 7 يضع االتحاد المصري للجمباز أهداف واضحة للمدربين و الحكام .  7

يعمل االتحاد علي نشر لعبة الجمباز علي مستوي واسع في ضوء معايير   8
 التخطيط الجيد  . 

7 70 % 

لمدربين و يقوم االتحاد المصري للجمباز بعمل دورات تدريبية  وندوات ل 9
 الحكام

10 100 % 

يضع االتحاد المصري للجمباز خطط  طويلة المدي  لالرتقاء برياضة   10
 الجمباز 

8 80 % 

 % 100 10 تعقد اللجنة الفنية باالتحاد اجتماعات دورية لوضع خطط االتحاد .  11

 % 80 8 يوفر االتحاد المصري للجمباز الميزانية الالزمة لكل فرع من فروعه .  12

يقوم اإلتحاد المصرى للجمباز بوضع أهدافه بصورة متسلسلة منطقية وفق  13
 األولوية واألهمية .

10 100 % 

تعمل لجان االتحاد المصري للجمباز علي تنفيذ و تطبيق استراتيجيات  14
 واضحة للعمل األداري . 

7 70 % 

تتصف االهداف الموضوعة بالتكامل و الشمول داخل االتحاد المصري   15
 جمباز لل

7 70 % 

يعمل االتحاد المصري للجمباز علي توفير االمكانات الالزمة للمتعاملين معه   16
 والمترددين عليه  

10 100 % 

 % 80 8 ينمي  االتحاد المصرى للجمباز موارده بصورة جيدة    17

يضع االتحاد المصري للجمباز اهداف تتفق مع خطط وفلسفة المجتمع و   18
 دولة السياسة العامة لل

9 90 % 

 % 90 9 يضع االتحاد المصري للجمباز معايير وخطط مرحلية  تتميز بالمرونة   19

 % 90 9 يعمل االتحاد المصري للجمباز علي نشر رياضة الجمبازعلى مستوى األندية  20
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 ( 5جدول )تابع 
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور االول 

 تحاد المصري للجمباز التخطيط داخل اال 
 ( 10)ن= 

النسبة   التكرار  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

 المئوية 
يعمل االتحاد المصري للجمباز علي نشر رياضة الجمبازعلى مستوى  21

 %ب70 7 المناطق واألكاديميات .  
 %ب70 7 يوفر االتحاد المصري للجمباز مراكز للتـدريب علـى مستوي الجمهورية.  22
تعمل اللجنة الفنية االتحاد المصري للجمباز علي اقامة دورات تحكيم  23

 %ب70 7 وتدريب علي مستوي دولي
 %ب70 7 يوجد فاعلية للجان التي تشكل لمتابعة سـير العمل باالتحاد  24
يراعي االتحاد المصري للجمباز عند التخطيط للبرامج المختلفـة العمل  25

 %ب100 10 ميع اللجان  باآلراء المقترحة من قبل ج
يراعي االتحاد المصري للجمباز عند التخطيط  للبرامج التدريبية  تنفيذ كافة  26

 %ب80 8 االمور الفنية عن طريق  استشارة الخبرات الدولية والمحلية  في مجال اللعبة 
يهتم االتحاد بمعرفة كل المعلوامات والبيانات عن األفراد والمنظمات التـي   27

 %ب90 9 سـها القرار. سـوف يم
يوفر االتحاد المصري للجمباز  بيئة مناسبة تساعد علي انتظام العمـل  28

 %ب70 7 اإلداري داخـله. 
تتمشى األهداف الموضوعة مع  الواقع الفعلي داخل االتحاد المصري   29

 %ب100 10 للجمباز 
س تباشرمناطق االتحاد اختصاصاتها في حدود السياسة التي يضعها مجل 30

 %ب100 10 إدارة االتحاد المصري للجمباز  
يسعى مجلس إدارة االتحاد المصري للجمباز إلى معرفـة آراء المدربين  31

 %ب80 8 المتعلقة بنظام التدريب في المنتخبات القومية  
يضع االتحاد المصري للجمباز خطط لتحقيق أهدافه على المستوى العربي   32

 %ب100 10 واإلفريقي والدولي 
يضع االتحاد المصري للجمباز السياسة العامة التي تحفـز من انتشار رياضة   33

 %ب90 9 الجمباز في مصربشكل ايجابي 
 %ب90 9 يضع االتحاد المصري للجمباز أهدافه بطريقة محـددة يمكـن قياسها  34
يستخدم االتحاد المصري للجمباز أساليب النظم اإلدارية الحديثـة فـي عملية   35

 %ب100 10 يط التخط
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 ( 5جدول ) تابع                                                    
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور االول 

 التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز  
 ( 10)ن= 

النسبة   -6 التكرار  -5 العبــــــــــــــــــــــــــــارة  -4 م -3

 المئوية 
 ت المادية والبشريةاإلمكانا –ب 

تتضمن الميزانية المالية لالتحاد إقامـة المعسكرات الداخلية   36
 %ب70 7 والخارجية للفرق القوميـة وعالج وتأهيل الالعبين المصابين

 %ب100 10 يوزع االتحاد الميزانيـة علـى بنـود واضحة ومحددة فقط    37
 %ب80 8 الجمباز  تحقق الميزانية السنوية بالمناطق أهداف رياضة 38
يعمل االتحاد المصري للجمبازعلي استقطاب الخبرات األجنبية  39

 %ب70 7 المتميزة  في مجال رياضـة الجمباز
تتناسب الرسوم واالشـتراكات الخاصـة بالمنـاطق واألندية مع  40

 %ب80 8 حجم الخدمات التي تقـدم للمستفيدين .
ات الرياضية حتى يتم تتم متابعة الالعب المصاب في المنافس 41

 %ب20 2 شفائه .
األدوات واألجهزة الرياضية الخاصة برياضة الجمباز تكفي لتنفيذ  42

 %ب70 7 برامج النشاط بجمهورية مصر العربية 
يوفر االتحاد المصري للجمباز المنشأت والصاالت الرياضية  43

 %ب80 8 لتنفيذ برامج النشاط الرياضي  
للجمباز بتوقيع الكشـف الطبـي الـدوري  يقوم االتحاد المصري  44

 %ب70 7 علي الممارسين بشكل مستمر  . 
األجهزة واألدوات الخاصة بالجمباز والموجودة باالتحاد المصري  45

 %ب100 10 للجمباز كافيـة لتحقيـق األهداف 
 البرامج الزمنية : -ج 

نفيـذ يوفر االتحاد المصري للجمباز برامج زمنية بمواعيد ثابتة لت 46
 %ب70 7 مسابقاته المختلفة 

تتم الخطوات المرحلية لتنفيذ الخطط بصورة مطابقة للبرامج  47
 %ب40 4 الزمنية الموضوعة  

يخطر االتحاد المصري للجمباز المنـاطق واألندية بـالخطط  48
 %ب90 9 والبرامج ومواعيد تنفيذها .

جحـة والتي  يضع االتحاد المصري للجمباز البرامج الزمنية النا 49
 %ب70 7 تحقـق الغـرض المرجو منها .

 الميزانية التقديرية :  -د 
 %ب90 9 يضع االتحاد المصري للجمباز ميزانية تقديرية بصـورة واقعية . 50
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 ( 5جدول )تابع 
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور االول 

 التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز  
 ( 10=)ن

النسبة   التكرار  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

 المئوية 
 %ب100 10 يوجد تجاوزات في الصـرف علـى بنـود الميزانية . 51
يحدد مجلس إدارة االتحاد المصري للجمباز في بداية كل سنة مالية النسب   52

 %ب90 9 طة .  المئوية لكل من بنود الصرف علـي الشئون اإلدارية والفنية واألنش
يحدث تغيير في الخطط وفقا للميزانية ويوجد لجنة دائمة للشئون المالية داخل   53

 %ب20 2 االتحاد المصري للجمباز 
توضع الميزانيات التقديرية علـى أسـاس دراسة لما تم تنفيذه في األعوام   54

 %ب90 9 السابقة . 
التحاد بصورة متوازنة توزيع المخصصات المالية لكافة األنشطة ومجاالت ا 55

 %ب100 10 .

التخطــيط داخــل ي  ددحبحثضدداولبحثسددصبقبئسددببحثل حرقددمب  ددىبمدد ب  ددص  باددمب  ددص حتبحثلادد  بحاولب)
%،بب70(بومددابح تضددىبحث ص دد ببوسدد مب%100،ب%20(بمددابتزحو دد ببدد مب)االتحــاد المصــري للجمبــاز

ب  ص  .ب52(ب،بث   نبحثلا  بامب53،بب47،بب41وتالب ذلبحثأل ص  ب مالب)
 ( 6جدول )

 النسبة الم وية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور الثاني  
 التنظيم داخل االتحاد المصري للجمباز

 ( 10)ن= 

 التكرار  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م
النسبة  
 المئوية 

 -الدعامات : 

 % 90 9 يوجد هيكل تنظيمي الدارة النشاط الرياضي باالتحاد المصري للجمباز  1

 % 70 7 يوجد مشكالت تنظيمية  بإدارة النشاط الرياضي باالتحاد المصري للجمباز 2

3 
يوجد الئحـة محددة بوضـوح عالقات العمـل بين مكونات الهيكـل التنظيمي 

 باالتحاد المصري للجمباز
9 90 % 

4 
يظهـر الهيكـل التنظيمـي الموجـود االختاصاصات لكل مستوى وظيفي  

 مصري للجمباز  باالتحاد ال
7 70 % 

 -تقسيم العمل : 

 % 100 10 توجد معايير إلختيار األفراد للعمل اإلداري باالتحاد المصري للجمباز  5

 % 100 10 توجد لوئح داخلية تنظم سير العمل باالتحاد المصري للجمباز  6

 % 90 9 يضع االتحاد المصري للجمباز أساليب مقننة الختيـار األداريين  7
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 ( 6بع جدول )تا
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور الثاني  

 التنظيم داخل االتحاد المصري للجمباز 
 ( 10)ن=

النسبة   التكرار  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

 المئوية 
يضع االتحاد المصري للجمباز معايير أو ضوابط معينة الختيار األفراد للعمل   8

 %ب80 8 ناصب األدارية بالم

توجد لوائح تـنظم العمـل اإلداري والعالقات بين األفراد داخل االتحـاد   9
 %ب70 7 لتحقيـق األهداف الموضوعة  

 -المسئوليات : 
يحدد االتحاد المصري للجمباز األختصاصات والمسئوليات لكل عضو يعمل  10

 %ب100 10 به

ليات والسلطات الالزمة بصورة يضع االتحاد المصري للجمباز المسئو 11
 %ب80 8 متكافئة  في عملية التنظيم األداري

   -التنسيق :
يوجد تنسيق للمجهودات المختلفة الدارة النشاط الرياضي باالتحاد المصري   12

 %ب90 9 للجمباز
 %ب80 8 يوجـد تنسيق ومتابعة داخل االتحاد المصري للجمباز  13
ق االتحاد المصري للجمباز بغرض رفع  يوجد تنسيق بين مختلـف منـاط 14

 %ب70 7 مستوى أداء الالعبين  

يوجد تنسيق بين البـرامج التدريبيـة لفـرق األندية والفرق القومية باالتحاد  15
 %ب100 10 المصري للجمباز

 -اإلشراف : 
تعمل اإلدارة على مختلف مسـتوياتها علي حل مشاكل المدربين والحكام   16

 %ب80 8 واإلداريين .

يضع االتحاد المصري للجمباز نظام خاص للكشف الطبي الدوري على   17
 %ب80 8 الالعبين  

يقوم االتحاد المصري للجمباز بإصدار نشـرات  دورية للمناطق عن كل ما   18
 %ب80 8 هو مسـتحدث فـي رياضة الجمباز

ضة  ينظم اإلتحاد دورات تدريبية للمدريبين من أجل اإلرتقاء بمستوى ريا 19
 %ب70 7 الجمباز 

 -السلطات : 
 %ب100 10 يحدد االتحاد المصري للجمباز سلطات كل مسئول أو أداري يعمل به  20
يعمل االتحاد المصري للجمباز علي ترتيب السلطات بين وحدات الهيكل  21

 %ب80 8 التنظيمـي لالتحاد بطريقة مناسبة للنشاط 

التنظـيم   دص  بادمب  دص حتبحثلاد  بحثثدصئىب)ي  حبحثضاولبحثسصبقبئسببحثل حرقدمب  دىبمد بب
بب%70(بومابح تضىبحث ص  ببوسد م%100،بب%70(بمابتزحو  بب مب)داخل االتحاد المصري للجمباز

ب  ص  .ب21،بث   نبحثلا  بامب
ب
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 ( 7جدول ) 
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور الثالث 

 ز التوجيه داخل االتحاد المصري للجمبا 
 ( 10)ن= 

النسبة   التكرار  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

 المئوية 
 القيادة :   

يتطلب العمل بالمناصب الفنية باالتحاد المصري للجمباز التفـرغ الكمل ألداء   1
 %ب90 9 وظائفها 

 %ب80 8 يفضل وجود مديرمتفرغ للعمل باالتحاد المصري للجمباز  2
 %ب100 10 لجمباز لوائح مالية للحوافز. يوجد باالتحاد المصري ل 3
يتيح االتحاد المصري للجمباز فرص إقامـة معسـكرات تدريبيـة خارج  4

 %ب70 7 جمهورية مصر العربية  
 %ب100 10 يتوافر باالتحاد المصري للجمباز العالج الطبي لالعبـي الفرق القوميـة   5

 اإلتصال : 
مسـئولين بالمناصب اإلدارية المختلفة وفقا يوجد نظـام جيـد لإلتصـال بـيـن ال 6

 %ب90 9 للهيكل التنظيمي باالتحاد المصري للجمباز  
يقوم المسـئولين باالتحـاد بدراسـة التقـارير المرفوعة إليهم من قبل األجهـزة  7

 %ب90 9 الفنيـة للفـرق القومية .
قرارات المناسبة تتوافر المعلوات الكافية لمجلـس إدارة االتحـاد التخاذ ال  8

 %ب100 10 لتطويراللعبة 
يوجد اتصال بين جميع المناصب اإلدارية التي تعمل باالتحاد المصري   9

 %ب70 7 للجمباز. 
يوجد اتصال دائم بين االتحاد المصري للجمباز واالتحـادات األجنبية   10

 %ب80 8 األخرى المعنية .

التوجيـه ادمب  دص حتبحثلاد  بحثثصثد ب)بي  حبحثضاولبحثسصبقبئسببحثل حرقمب  ىبم ب  دص  
ــاز ــري للجمبــ ــاد المصــ ــل االتحــ (بومددددابح تضددددىبحث ص دددد ب%100،ببب%70(بمددددابتزحو دددد ببدددد مب)داخــ

ب  ص حت.ب10،بث   نبحثلا  بامبب%70بوس م
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
 



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (     63  (   ( الثانى  العدد م(   ) 2022(  لعام ) ديسمبر ( شهر )    29رقم المجلد )         
 
 

 

 ( 8جدول )
 النسبة الم وية آلراء السادة الخبراء حول عبارات المحور الرابع

 بازالرقابة داخل االتحاد المصري للجم
 ( 10)ن=   

النسبة   التكرار  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

 المئوية 
 قياس األداء :

يوجد باالتحاد من يقوم بمتابعة ورقابة المـدربين في فترات مختلفة للتأكد من   1
 %ب100 10 حسن سير العمليـة التدريبية .

 %ب100 10 القومي والناشئين . يقوم االتحاد بعملية الرقابة على مركز تـدريب الفريق 2
 %ب70 7 تقوم الرقابة بحل المشكالت والصـعوبات التي تواجه العملية التدريبية . 3
توجد وسائل  قياس لنتائج االتحاد المصري للجمباز من خالل وسائل التقويم  4

 %ب80 8 .
يضع االتحاد المصري للجمباز مستويات موضوعية للعمـل اإلداري به يمكن  5

 %ب90 9 ى أساسه الرقابة على األعمال اإلدارية . عل
األساليب المتبعة حاليا في تقـويم المـدريبن واإلداريـيين والحكام موضـوعية   6

 %ب70 7 وتعطي صورة صـادقة عن مستوياتهم الحقيقة .
 %ب80 8 يقوم المدير الحالي باالتحاد بمتابعة سير العمل اليومي .  7
 %ب70 7 للجمباز عملية  تطبيق األهداف الموضوعة.يتابع االتحاد المصري  8
 %ب80 8 يعمل االتحاد المصري للجمباز  علي تقويم األهداف أثناء عملية التنفيذ .  9
يعمل  االتحاد المصري للجمبازعلي  تنفيذ خطة رقابية وأهداف واضحة   10

 %ب90 9 ومفهومه .
 %ب90 9 داء . يوجد مرونة في خطط االتحاد تساعد على تصـحيح األ 11

الرقابــة ي  ددحبحثضدداولبحثسددصبقبئسددببحثل حرقددمب  ددىبمدد ب  ددص  باددمب  ددص حتبحثلادد  بحثزحضدد ب)
ــاز ــري للجمبــ ــاد المصــ ــل االتحــ (بومددددابح تضددددىبحث ص دددد ب%100،ببب%70(بمددددابتزحو دددد ببدددد مب)داخــ

ب  ص  .ب11،بث   نبحثلا  بامبب%70بوس م
 صد  االتسا  الداخلي:

(بحرح  بوادا ببادمبحردزحربادمباضدلد ب30 ومبم حاهدصب)مصابحث ص  ببد،  قبحاسد  صنب  ىب 
حث ادد بواددمبخددص جب  وددمبحث ادد بحاسصسدد مبثهددصبئلددلبا حرددلصتبثددالبمددصابحث ص دد بضاسددصبباألددصاعتب

بحا ت صمبث  زس نبب م:
بك ب  ص  بامب  ص حتبحاسد  صنبور  مبحثلا  بحثدىبتودلىبحث ح. -1
بحاضألصربوحثا  مبحث   مبث لق صاب. -2
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 ( 9جدول ) 
 الرتباط بين درجة عبارات المحور االول والدرجة الكلية  معامل ا

 التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز 

 30ن=

معامل  -9 العبــــــــــــــــــــــــــــارة  -8 م -7

 االرتباط 
 -األهداف : 

 * 0.634 يضع االتحاد المصري للجمباز اهداف واضحة ومحددة  للعمل األداري .  1
رة االتحاد المصري للجمباز بعضهم البعض في وضع  يشارك أعضاء مجلس ادا 2

 * 0.645 األهداف العامة . 
 * 0.682 يعمل االتحاد المصري للجمباز علي وضع أهداف قابلة للتحقيق والتنفيذ .  3
تتناسب االهداف الموضوعة داخل االتحاد المصري للجمباز مع االمكانات المادية  4

 * 0.655 والبشرية.
 * 0.496 تحاد المصري للجمباز وفق محددات العمل األداري . تعمل لجان اال  5
 * 0.458 يضع االتحاد المصري للجمباز أهداف واضحة لالفراد العاملين به .    6
 * 0.867 يضع االتحاد المصري للجمباز أهداف واضحة للمدربين و الحكام .  7
معايير التخطيط يعمل االتحاد علي نشر لعبة الجمباز علي مستوي واسع في ضوء  8

 * 0.586 الجيد   
 * 0.458 يقوم االتحاد المصري للجمباز بعمل دورات تدريبية  وندوات للمدربين و الحكام 9
 * 0.579 يضع االتحاد المصري للجمباز خطط  طويلة المدي  لالرتقاء برياضة الجمباز   10
 * 0.690 د . تعقد اللجنة الفنية باالتحاد اجتماعات دورية لوضع خطط االتحا 11
 * 0.548 يوفر االتحاد المصري للجمباز الميزانية الالزمة لكل فرع من فروعه .  12
يقوم اإلتحاد المصرى للجمباز بوضع أهدافه بصورة متسلسلة منطقية وفق األولوية  13

 * 0.623 واألهمية .
للعمل  تعمل لجان االتحاد المصري للجمباز علي تنفيذ و تطبيق استراتيجيات واضحة  14

 * 0.613 األداري . 
 * 0.567 تتصف االهداف الموضوعة بالتكامل و الشمول داخل االتحاد المصري للجمباز   15
يعمل االتحاد المصري للجمباز علي توفير االمكانات الالزمة للمتعاملين معه   16

 * 0.654 والمترددين عليه  
 * 0.531 ينمي  االتحاد المصرى للجمباز موارده بصورة جيدة    17
يضع االتحاد المصري للجمباز اهداف تتفق مع خطط وفلسفة المجتمع و السياسة  18

 * 0.610 العامة للدولة 
 * 0.496 يضع االتحاد المصري للجمباز معايير وخطط مرحلية  تتميز بالمرونة   19
 * 0.462 يعمل االتحاد المصري للجمباز علي نشر رياضة الجمبازعلى مستوى األندية  20
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 ( 9تابع جدول )                                                              
 معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور االول والدرجة الكلية  

 التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز 
 30ن=

معامل  -12 العبــــــــــــــــــــــــــــارة  -11 م -10

 االرتباط 
لجمباز علي نشر رياضة الجمبازعلى مستوى المناطق  يعمل االتحاد المصري ل 21

 * 0.751 واألكاديميات . 
 * 0.714 يوفر االتحاد المصري للجمباز مراكز للتـدريب علـى مستوي الجمهورية.  22
تعمل اللجنة الفنية االتحاد المصري للجمباز علي اقامة دورات تحكيم وتدريب علي  23

 * 0.645 مستوي دولي
 * 0.716 ة للجان التي تشكل لمتابعة سـير العمل باالتحاد يوجد فاعلي 24
يراعي االتحاد المصري للجمباز عند التخطيط للبرامج المختلفـة العمل باآلراء  25

 * 0.920 المقترحة من قبل جميع اللجان  
يراعي االتحاد المصري للجمباز عند التخطيط  للبرامج التدريبية  تنفيذ كافة االمور  26

 * 0.645 عن طريق  استشارة الخبرات الدولية والمحلية  في مجال اللعبةالفنية 
يهتم االتحاد بمعرفة كل المعلوامات والبيانات عن األفراد والمنظمات التـي سـوف   27

 * 0.638 يمسـها القرار.
 * 0.569 يوفر االتحاد المصري للجمباز  بيئة مناسبة تساعد علي انتظام العمـل اإلداري داخـله.  28
 * 0.500 تتمشى األهداف الموضوعة مع  الواقع الفعلي داخل االتحاد المصري للجمباز   29
تباشرمناطق االتحاد اختصاصاتها في حدود السياسة التي يضعها مجلس إدارة االتحاد   30

 * 0.869 المصري للجمباز  
المتعلقة بنظام يسعى مجلس إدارة االتحاد المصري للجمباز إلى معرفـة آراء المدربين  31

 * 0.748 التدريب في المنتخبات القومية  
يضع االتحاد المصري للجمباز خطط لتحقيق أهدافه على المستوى العربي واإلفريقي  32

 * 0.669 والدولي 
يضع االتحاد المصري للجمباز السياسة العامة التي تحفـز من انتشار رياضة الجمباز  33

 * 0.636 في مصربشكل ايجابي 
 * 0.498 يضع االتحاد المصري للجمباز أهدافه بطريقة محـددة يمكـن قياسها  34
 * 0.718 يستخدم االتحاد المصري للجمباز أساليب النظم اإلدارية الحديثـة فـي عملية التخطيط 35

 اإلمكانات المادية والبشرية –ب 
خارجية للفرق القوميـة تتضمن الميزانية المالية لالتحاد إقامـة المعسكرات الداخلية وال 36

 * 0.757 وعالج وتأهيل الالعبين المصابين
 * 0.698 يوزع االتحاد الميزانيـة علـى بنـود واضحة ومحددة فقط    37
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 ( 9تابع جدول )
 معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور االول والدرجة الكلية  

 التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز 
 30ن=

ــ  م معامل  ــــــــــــــــــــارة العبــــــ

 االرتباط 
 * 0.640 تحقق الميزانية السنوية بالمناطق أهداف رياضة الجمباز 38
يعمل االتحاد المصري للجمبازعلي استقطاب الخبرات األجنبية المتميزة  في مجال   39

 * 0.578 رياضـة الجمباز
دية مع حجم الخدمات التي تقـدم  تتناسب الرسوم واالشـتراكات الخاصـة بالمنـاطق واألن 40

 * 0.790 للمستفيدين .
األدوات واألجهزة الرياضية الخاصة برياضة الجمباز تكفي لتنفيذ برامج النشاط   41

 * 0.690 بجمهورية مصر العربية 
يوفر االتحاد المصري للجمباز المنشأت والصاالت الرياضية لتنفيذ برامج النشاط   42

 * 0.627 الرياضي  
وم االتحاد المصري للجمباز بتوقيع الكشـف الطبـي الـدوري علي الممارسين بشكل يق 43

 * 0.689 مستمر  . 
األجهزة واألدوات الخاصة بالجمباز والموجودة باالتحاد المصري للجمباز كافيـة لتحقيـق  44

 * 0.777 األهداف 
 البرامج الزمنية : -ج 

 * 0.623 ة بمواعيد ثابتة لتنفيـذ مسابقاته المختلفة يوفر االتحاد المصري للجمباز برامج زمني 45
 * 0.514 يخطر االتحاد المصري للجمباز المنـاطق واألندية بـالخطط والبرامج ومواعيد تنفيذها . 46
يضع االتحاد المصري للجمباز البرامج الزمنية الناجحـة والتي تحقـق الغـرض المرجو  47

 * 0.633 منها  
 ديرية : الميزانية التق -د 

 * 0.605 يضع االتحاد المصري للجمباز ميزانية تقديرية بصـورة واقعية . 48
 * 0.525 يوجد تجاوزات في الصـرف علـى بنـود الميزانية . 49
يحدد مجلس إدارة االتحاد المصري للجمباز في بداية كل سنة مالية النسب المئوية لكل من   50

 * 0.764 لفنية واألنشطة .  بنود الصرف علـي الشئون اإلدارية وا
 * 0.470 توضع الميزانيات التقديرية علـى أسـاس دراسة لما تم تنفيذه في األعوام السابقة .  51
 * 0.759 توزيع المخصصات المالية لكافة األنشطة ومجاالت االتحاد بصورة متوازنة . 52

 0.444= 0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
بقب نباألددصاعتبحا ت ددصمببدد مبمدد ب  ددص  باددمب  ددص حتبحثلادد  بحاولبببي  ددحبحثضدداولبحثسددص

(بوحثلا  بحثدىبتودلىبحث حب،بوبلقص ئدمبضق لدمب بحثلاسد بمبالتخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز)
ضق لمب بحثضاوث مبيدضحبو  ربح ت صمبرحلبح جصة ًصبالصبيؤماب  ىبراقبحاتسصقبحثاحخ ىبثأل دص حتب

ب(.خطيط داخل االتحاد المصري للجمبازالتحثلا  بحاولب)
ب
ب
ب
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 ( 10جدول ) 
 معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور 

 التنظيم داخل االتحاد المصري للجمباز  
 30ن=

معامل  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

 االرتباط 
 -الدعامات : 

 * 0.751 اط الرياضي باالتحاد المصري للجمباز يوجد هيكل تنظيمي الدارة النش 1
 * 0.486 يوجد مشكالت تنظيمية  بإدارة النشاط الرياضي باالتحاد المصري للجمباز 2
يوجد الئحـة محددة بوضـوح عالقات العمـل بين مكونات الهيكـل التنظيمي باالتحاد   3

 * 0.459 المصري للجمباز

االختاصاصات لكل مستوى وظيفي باالتحاد يظهـر الهيكـل التنظيمـي الموجـود  4
 * 0.788 المصري للجمباز 

 -تقسيم العمل : 
 * 0.788 توجد معايير إلختيار األفراد للعمل اإلداري باالتحاد المصري للجمباز  5
 * 0.582 توجد لوئح داخلية تنظم سير العمل باالتحاد المصري للجمباز  6
 * 0.728 ب مقننة الختيـار األداريين يضع االتحاد المصري للجمباز أسالي 7
يضع االتحاد المصري للجمباز معايير أو ضوابط معينة الختيار األفراد للعمل   8

 * 0.637 بالمناصب األدارية 

توجد لوائح تـنظم العمـل اإلداري والعالقات بين األفراد داخل االتحـاد لتحقيـق األهداف   9
 * 0.724 الموضوعة  

 -المسئوليات : 
 * 0.546 يحدد االتحاد المصري للجمباز األختصاصات والمسئوليات لكل عضو يعمل به 10
يضع االتحاد المصري للجمباز المسئوليات والسلطات الالزمة بصورة متكافئة  في  11

 * 0.597 عملية التنظيم األداري 
   -التنسيق :

 * 0.736 تحاد المصري للجمبازيوجد تنسيق للمجهودات المختلفة الدارة النشاط الرياضي باال 12
 * 0.616 يوجـد تنسيق ومتابعة داخل االتحاد المصري للجمباز  13
يوجد تنسيق بين مختلـف منـاطق االتحاد المصري للجمباز بغرض رفع مستوى أداء   14

 * 0.590 الالعبين  

المصري  يوجد تنسيق بين البـرامج التدريبيـة لفـرق األندية والفرق القومية باالتحاد  15
 للجمباز

 *ب0.639

 -اإلشراف : 
 * 0.516 تعمل اإلدارة على مختلف مسـتوياتها علي حل مشاكل المدربين والحكام واإلداريين .  16
 * 0.559 يضع االتحاد المصري للجمباز نظام خاص للكشف الطبي الدوري على الالعبين   17
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 ( 10تابع جدول )
 ر الثاني والدرجة الكلية للمحور معامل االرتباط بين درجة عبارات المحو 

 التنظيم داخل االتحاد المصري للجمباز  
 30ن=

معامل  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

 االرتباط 
يقوم االتحاد المصري للجمباز بإصدار نشـرات  دورية للمناطق عن كل ما هو   18

 * 0.643 مسـتحدث فـي رياضة الجمباز
 * 0.491 دريبية للمدريبين من أجل اإلرتقاء بمستوى رياضة الجمباز  ينظم اإلتحاد دورات ت 19

 -السلطات : 
 * 0.708 يحدد االتحاد المصري للجمباز سلطات كل مسئول أو أداري يعمل به  20
يعمل االتحاد المصري للجمباز علي ترتيب السلطات بين وحدات الهيكل التنظيمـي   21

 * 0.681 لالتحاد بطريقة مناسبة للنشاط 
 0,444= 0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

ي  ددحبحثضدداولبحثسددصبقب نباألددصاعتبحا ت ددصمببدد مبمدد ب  ددص  باددمب  ددص حتبحثلادد  بحثثددصئ ببب
(بوحثلاد  بحثددىبتودلدىبحث دحب،بوبلقص ئدمبضق لدمب بحثلاسد بمبالتنظيم داخل االتحاد المصري للجمبـاز)

ح جصة ًصبالصبيؤماب  ىبراقبحاتسصقبحثاحخ ىبثأل دص حتبضق لمب بحثضاوث مبيدضحبو  ربح ت صمبرحلب
ب(.التنظيم داخل االتحاد المصري للجمبازحثلا  بحثثصئ بب)

 ( 11جدول ) 
 معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور 

 التوجيه داخل االتحاد المصري للجمباز  
 30ن=

ــ  م  معامل االرتباط ـارة العبـــــــــــــــــــــــــ
 القيادة :   

 * 0.405 يتطلب العمل بالمناصب الفنية باالتحاد المصري للجمباز التفـرغ الكمل ألداء وظائفها  1
 * 0.654 يفضل وجود مديرمتفرغ للعمل باالتحاد المصري للجمباز  2
 * 0.547 يوجد باالتحاد المصري للجمباز لوائح مالية للحوافز.  3
اد المصري للجمباز فرص إقامـة معسـكرات تدريبيـة خارج جمهورية  يتيح االتح 4

 * 0.547 مصر العربية   
 * 0.687 يتوافر باالتحاد المصري للجمباز العالج الطبي لالعبـي الفرق القوميـة   5

 اإلتصال : 
يوجد نظـام جيـد لإلتصـال بـيـن المسـئولين بالمناصب اإلدارية المختلفة وفقا للهيكل  6

 * 0.478 لتنظيمي باالتحاد المصري للجمباز ا
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 ( 11تابع جدول )
 معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور 

 التوجيه داخل االتحاد المصري للجمباز  
 30ن=

 معامل االرتباط العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م
التقـارير المرفوعة إليهم من قبل األجهـزة الفنيـة  يقوم المسـئولين باالتحـاد بدراسـة  7

 * 0.476 للفـرق القومية . 
 * 0.766 تتوافر المعلوات الكافية لمجلـس إدارة االتحـاد التخاذ القرارات المناسبة لتطويراللعبة   8
 *ب0.689 يوجد اتصال بين جميع المناصب اإلدارية التي تعمل باالتحاد المصري للجمباز.   9
يوجد اتصال دائم بين االتحاد المصري للجمباز واالتحـادات األجنبية األخرى المعنية  10

. 
 *ب0.748

 0,444= 0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
حثثصث ببب حثلا  ب ب مبم ب  ص  بامب  ص حتب حا ت صمب حثسصبقب نباألصاعتب حثضاولب ي  حب

 بحثدىبتودلىبحث حب،بوبلقص ئمبضق لمب بحثلاس بمبب(بوحثلا بالتوجيه داخل االتحاد المصري للجمباز)
ضق لمب بحثضاوث مبيدضحبو  ربح ت صمبرحلبح جصة ًصبالصبيؤماب  ىبراقبحاتسصقبحثاحخ ىبثأل ص حتب

ب(.التوجيه داخل االتحاد المصري للجمبازحثلا  بحثثصث ب)
 ( 12جدول ) 

 للمحور  معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الرابع والدرجة الكلية 
 الرقابة داخل االتحاد المصري للجمباز  

 30ن=

معامل  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

 االرتباط 
 قياس األداء :

يوجد باالتحاد من يقوم بمتابعة ورقابة المـدربين في فترات مختلفة للتأكد من حسن سير   1
 * 0.542 العمليـة التدريبية . 

 * 0.699 قابة على مركز تـدريب الفريق القومي والناشئين .يقوم االتحاد بعملية الر 2
 * 0.611 تقوم الرقابة بحل المشكالت والصـعوبات التي تواجه العملية التدريبية . 3
 * 0.752 توجد وسائل  قياس لنتائج االتحاد المصري للجمباز من خالل وسائل التقويم . 4
ية للعمـل اإلداري به يمكن على  يضع االتحاد المصري للجمباز مستويات موضوع 5

 * 0.465 أساسه الرقابة على األعمال اإلدارية . 
األساليب المتبعة حاليا في تقـويم المـدريبن واإلداريـيين والحكام موضـوعية وتعطي  6

 * 0.764 صورة صـادقة عن مستوياتهم الحقيقة .
 * 0.648 يقوم المدير الحالي باالتحاد بمتابعة سير العمل اليومي .  7
 * 0.530 يتابع االتحاد المصري للجمباز عملية  تطبيق األهداف الموضوعة. 8
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 ( 12تابع جدول )
 معامل االرتباط بين درجة عبارات المحور الرابع والدرجة الكلية للمحور 

 الرقابة داخل االتحاد المصري للجمباز  
 30ن=

معامل  العبــــــــــــــــــــــــــــارة  م

 االرتباط 
 * 0.449 يعمل االتحاد المصري للجمباز  علي تقويم األهداف أثناء عملية التنفيذ .  9
 * 0.576 يعمل  االتحاد المصري للجمبازعلي  تنفيذ خطة رقابية وأهداف واضحة ومفهومه . 10
 *ب0.618 يوجد مرونة في خطط االتحاد تساعد على تصـحيح األداء .  11

 0,444= 0,05وية قيمة ر الجدولية عند مستوى معن
حثزحض ببب حثلا  ب امب  ص حتب م ب  ص  ب ب مب حا ت صمب األصاعتب حثسصبقب نب حثضاولب ي  حب

ي(بوحثلا  بحثدىبتودلىبحث حب،بوبلقص ئمبضق لمب بحثلاس بمبالرقابة داخل االتحاد المصري للجمبا)
حثاحخ ىبثأل ص حتبضق لمب بحثضاوث مبيدضحبو  ربح ت صمبرحلبح جصة ًصبالصبيؤماب  ىبراقبحاتسصقبب

ب(.بالرقابة داخل االتحاد المصري للجمبازحثلا  بحثزحض ب)
 ( 13جدول ) 

 معامل االرتباط بين المحاور والدرجة الكلية للمقياس

 30ن=

معامل  المحــــــــاور  م

 االرتباط 
 * 0.711 التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز  1
 * 0.865 التنظيم داخل االتحاد المصري للجمباز  2
 * 0.789 التوجيه داخل االتحاد المصري للجمباز  3
 * 0.819 الرقابة داخل االتحاد المصري للجمباز  4

 0,444= 0,05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضح الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كـل محـور والدرجـة الكليـة للمقيـاس   

لية يتضح وجود ارتباط دال احصـائيا  ممـا يدكـد علـى وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدو
 صدق االتساق الداخلى لمحاور المقياس.

 ثبات المقياس :
( اداري  30قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة التقنين)العينة االستطالعية( وقوامها ) 

ة لحساب  ومدرب من خارج عينة البحث األساسية   وتم حساب معامل الفاكورنباخ بطريقة التجزئ
 -الثبات:
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 ( 14جدول ) 

 معامل الفاكرنباخ لمحاور المقياس  
 30ن=

( وهى  0.705   0.588يوضح الجدول السابق أن معامل الفاكرنباخ قد تراوح ما بين )
 معامالت  دال احصائيا  مما يدكد على ثبات محاور المقياس. 

 ( 15جدول ) 
 قيم الفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس  

 القيمة  -13 البيان 
 0.858 معامل االرتباط بين الجزئين 

 0.615 معامل جتمان

 0.654 معامل الفا للجزء االول

 0.639 معامل الفا للجزء الثانى 

(بواألصا بحثلصب0.654(بواألصا بحثلصبث ضزة مبح ولب)0.858األصا بحا ت صمبب مبحثضزة مب)
 (بو ىبم الباز  مبثق  لبث صتبحثلق صا.ب0.639ث ضزلبحثثصئىب)ب

 الدراسة االستطالعية :
ا(ببببببببببببببببببب11/7/2021بد،  ددددقبحثا حسددددمبحاسددددد،ع  مبح وثددددىباددددمبخددددعلبحثلدددددز ب)بمددددصابحث ص دددد ب

(بحرح  ب30ا(ب  ىب  ومب ش حة مبامبحرح ا مبواا ب مبحثضل دصيبوم حاهدصب)22/7/2021حث بحثلدز ب)
 واا ببخص جب  ومبحث ا بح سصس مببهال:

بحثدأكابامبو  حبورهالبحثأل ومبثأل ص حتبحثلق صا. ▪
 .زاقمبحإل صضمب  ىب  ص حتبحثلق صات   حبط ▪

 الدراسـة األساسيـة :
مددصابحث ص دد ببد،  ددقبحثا حسددمبح سصسدد مبضألدداب سددصببحثلألددصاعتبحثأل ل ددمبثلق ددصابحث ادد باددمب

(ب110ا(ب  ددىب  وددمبحسصسدد مبوم حاهددصب)14/10/2021ا(بحثدد بحثلدددز ب)25/7/2021خددعلبحثلدددز ب)
بحرح  بواا ب.

معامل  المحـــــــــــــــاور  م

 الفاكرنباخ 
 0.687 التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز  1
 0.705 التنظيم داخل االتحاد المصري للجمباز  2
 0.588 التوجيه داخل االتحاد المصري للجمباز  3
 0.687 ابة داخل االتحاد المصري للجمباز الرق  4
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 ات : أسلوب المعالجة اإلحصائية للبيان
 تم تحليل البيانات المستخلصة من هذا البحث وفقًا لألساليب اإلحصائية التالية :

بحثلد سطبحثاسصب . ▪
 حائازحلبحثلأل ص  . ▪
 األصا بحا ت صم. ▪
 حثوس مبحثلت ام. ▪
 ح  ل مبحثوس  م.ب ▪
 2كص ▪

 عرض وتفسير ومناقشة النتائج:
 اواًل : عرض النتائج :

 عرض النتائج الخاصة بالتساؤل األول: 
 ؟(؟ اصبوحم بحثدم، طبرحخ بحاتاصربحثلجز بث ضل صيينص هذا التساؤل علي ) 

وثإل صضمب  ىب ذحبحثدسصؤلبتالب سصببح  ل مبحثوس  مبوحثد ينبحثدقدايزىبثا  دمب  ودمبحث اد ب
ب(ببو راتبئدصةفبذثكبرىبحثضاولبحثدصث مب:معايير جودة العمل األداري   ىب  ص حتبحسد  صنب)

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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( 61جدول )  
 االهمية النسبية والتكرارات والنسبة الم وية الجابات عينة البحث

 (التخطيط) على المحور االول
 110ن=

 العبـــــــــارة  م
الوزن   ال الى حد ما  نعم

 التقديرى 
االهمية 
 النسبية 

 2كا
 % ك  % ك  % ك 

 -األهداف :  

يضع االتحاد المصري للجمباز اهداف واضحة   1
 األداري . ومحددة  للعمل 

20 18.18 17 15.45 73 66.36 167 50.61 54.13 

يشارك أعضاء مجلس ادارة االتحاد المصري   2
للجمباز بعضهم البعض في وضع األهداف العامة  

 . 
28 25.45 16 14.55 66 60.00 182 55.15 37.16 

يعمل االتحاد المصري للجمباز علي وضع أهداف   3
 قابلة للتحقيق والتنفيذ .  

29 26.36 27 24.55 54 49.09 195 59.09 12.35 

تتناسب االهداف الموضوعة داخل االتحاد   4
 المصري للجمباز مع االمكانات المادية والبشرية. 

25 22.73 42 38.18 43 39.09 202 61.21 5.58 

تعمل لجان االتحاد المصري للجمباز وفق    5
 محددات العمل األداري . 

23 20.91 40 36.36 47 42.73 196 59.39 8.31 

يضع االتحاد المصري للجمباز أهداف واضحة    6
 لالفراد العاملين به .  

24 21.82 42 38.18 44 40.00 200 60.61 6.62 

يضع االتحاد المصري للجمباز أهداف واضحة   7
 للمدربين و الحكام . 

32 29.09 32 29.09 46 41.82 206 62.42 3.56 

ة الجمباز علي مستوي  يعمل االتحاد علي نشر لعب  8
 واسع في ضوء معايير التخطيط الجيد   

26 23.64 45 40.91 39 35.45 207 62.73 5.15 

يقوم االتحاد المصري للجمباز بعمل دورات   9
 تدريبية  وندوات للمدربين و الحكام 

26 23.64 46 41.82 38 34.55 208 63.03 5.53 
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( 16تابع جدول )  
 رات والنسبة الم وية الجابات عينة البحثاالهمية النسبية والتكرا

 (التخطيط) على المحور االول
 110ن=

 العبـــــــــارة  م
الوزن   ال الى حد ما  نعم

 التقديرى 
االهمية 
 النسبية 

 2كا
 % ك  % ك  % ك 

يضع االتحاد المصري للجمباز خطط  طويلة   10
 المدي  لالرتقاء برياضة الجمباز  

21 19.09 51 46.36 38 34.55 203 61.52 12.35 

تعقد اللجنة الفنية باالتحاد اجتماعات دورية لوضع   11
 خطط االتحاد . 

26 23.64 53 48.18 31 28.18 215 65.15 11.25 

يوفر االتحاد المصري للجمباز الميزانية الالزمة   12
 لكل فرع من فروعه . 

29 26.36 28 25.45 53 48.18 196 59.39 10.93 

حاد المصرى للجمباز بوضع أهدافه  يقوم اإلت  13
 بصورة متسلسلة منطقية وفق األولوية واألهمية . 

23 20.91 52 47.27 35 31.82 208 63.03 11.58 

تعمل لجان االتحاد المصري للجمباز علي تنفيذ و   14
 تطبيق استراتيجيات واضحة للعمل األداري . 

32 29.09 46 41.82 32 29.09 220 66.67 3.56 

صف االهداف الموضوعة بالتكامل و الشمول  تت  15
 داخل االتحاد المصري للجمباز  

28 25.45 56 50.91 26 23.64 222 67.27 15.35 

يعمل االتحاد المصري للجمباز علي توفير   16
االمكانات الالزمة للمتعاملين معه والمترددين 

 عليه  
27 24.55 42 38.18 41 37.27 206 62.42 3.84 

تحاد المصرى للجمباز موارده بصورة  ينمي  اال 17
 جيدة    

29 26.36 38 34.55 43 39.09 206 62.42 2.75 

يضع االتحاد المصري للجمباز اهداف تتفق مع   18
 خطط وفلسفة المجتمع و السياسة العامة للدولة 

30 27.27 45 40.91 35 31.82 215 65.15 3.18 

  يضع االتحاد المصري للجمباز معايير وخطط 19
 مرحلية  تتميز بالمرونة   

28 25.45 46 41.82 36 32.73 212 64.24 4.44 

يعمل االتحاد المصري للجمباز علي نشر رياضة   20
 الجمبازعلى مستوى األندية  

25 22.73 47 42.73 38 34.55 207 62.73 6.67 

يعمل االتحاد المصري للجمباز علي نشر رياضة   21
 كاديميات .  الجمبازعلى مستوى المناطق واأل

26 23.64 48 43.64 36 32.73 210 63.64 6.62 

يوفر االتحاد المصري للجمباز مراكز للتـدريب   22
 علـى مستوي الجمهورية. 

28 25.45 31 28.18 51 46.36 197 59.70 8.53 

تعمل اللجنة الفنية االتحاد المصري للجمباز علي   23
 اقامة دورات تحكيم وتدريب علي مستوي دولي 

21 19.09 37 33.64 52 47.27 189 57.27 13.11 
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 ( 16جدول )تابع                                         

 االهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية الجابات عينة البحث 
 (التخطيط) على المحور االول 

 110ن=

الوزن   ال الى حد ما  نعم العبـــــــــارة  م

 التقديرى 
االهمية 

 2كا نسبية ال
 % ك  % ك  % ك 

ي  ابرص   مبث ضصنبحثد بتش  بثلدصضألمبسد زبحثألل بب 24
 7.98 59.70 197 41.82 46 37.27 41 20.91 23 ضصاتاصرب

يزح  بحاتاصربحثلجز بث ضل صيب وابحثدم، طبث  زحافبب 25
 6.67 62.73 207 34.55 38 42.73 47 22.73 25 حثلمد لدمبحثألل بضصآل حلبحثلقدز مبامبم  ب ل  بحث ضصنبب

يزح  بحاتاصربحثلجز بث ضل صيب وابحثدم، طببث  زحافبب 26
حثدا ا  مببتول ذبمصرمبحاا  بحثلو مب مبطزاقببحسدشص  بب

 حثم زحتبحثاوث مبوحثلا  مببر باضصلبحث أل مب
20 18.18 39 35.45 51 46.36 189 57.27 13.33 

صئصتب مببيهدالبحاتاصربضلألزرمبم بحثلأل  حاصتبوحث  ب 27
 6.56 60.30 199 44.55 49 30.00 33 25.45 28 ح رزحربوحثلوملصتبحثدد بسد لبيلسدهصبحثقزح .

ي رزبحاتاصربحثلجز بث ضل صيببب تمباوصس مبتسص ابب 28
 3.84 62.42 206 37.27 41 38.18 42 24.55 27    بحئدمصابحثأللد بحإلرح  برحخد ح.

م بحثلأل  برحخ ببتدلشىبح  احلبحثل    مبا ببحث ح 29
 2.69 64.85 214 32.73 36 40.00 44 27.27 30 حاتاصربحثلجز بث ضل صيبب

ت ص زاوصطقبحاتاصربحخدجصرصتهصبر ب اوربحثس صسمبب 30
 10.16 61.52 203 35.45 39 44.55 49 20.00 22 حثد بيضألهصباض لبإرح  بحاتاصربحثلجز بث ضل صيببب

ث ضل صيبإثىباألزردمببيسألىباض لبإرح  بحاتاصربحثلجز ب 31
آ حلبحثلا ب مبحثلدأل قمببومصابحثدا اببر بحثلودم صتبب

 حثق ا مبب
26 23.64 50 45.45 34 30.91 212 64.24 8.15 

يض بحاتاصربحثلجز بث ضل صيبخ،طبثداق قب  احرحبب 32
 4.49 61.52 203 42.73 47 30.00 33 27.27 30   ىبحثلسد ىبحثألزب بوحإلرزاق بوحثاوث ب

حاتاصربحثلجز بث ضل صيبحثس صسمبحثألصامبحثد ببيض ب 33
تالدزبامبحئدشص ب اص مبحثضل صيبر باجزبش  بب

 حيضصب بب
28 25.45 44 40.00 38 34.55 210 63.64 3.56 

يض بحاتاصربحثلجز بث ضل صيب  احرحبض،زاقمباادار بب 34
 17.25 56.06 185 50.91 56 30.00 33 19.09 21 يل دمبم صسهصبب

تاصربحثلجز بث ضل صيب سصث ببحثومالببيسدماابحا 35
 6.62 60.00 198 43.64 48 32.73 36 23.64 26 حإلرح امبحثاايثدمبرد ب ل  مبحثدم، طب
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( 16تابع جدول )  

 االهمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية الجابات عينة البحث 
 (التخطيط) على المحور االول 

 110ن=

الوزن   ال الى حد ما  نعم العبـــــــــارة  م

 التقديرى 
االهمية 

 2كا النسبية 
 % ك  % ك  % ك 

 اإلمكانات المادية والبشرية  –ب 
تدضلمبحثل زحئ مبحثلصث مبثعتاصربإمصادمبحثلألس زحتبب 36

حثاحخ  مبوحثمص   مبث لزقبحثق ا دمبو عجبوتأ   بب
 حثع   مبحثلجصب مب

27 24.55 35 31.82 48 43.64 199 60.30 6.13 

 11.69 57.88 191 45.45 50 35.45 39 19.09 21 عبحاتاصربحثل زحئ دمب  دىببود ربوح امبوااار برقطبببي يب 37
 8.47 60.61 200 42.73 47 32.73 36 24.55 27 تاققبحثل زحئ مبحثسو امبضصثلوصطقب  احلب اص مبحثضل صيب 38
يألل بحاتاصربحثلجز بث ضل صي   بحسدق،صببحثم زحتبب 39

 7.91 60.61 200 40.91 45 36.36 40 22.73 25 ل ز ببر باضصلب اص دمبحثضل صيح  و  مبحثلد

تدوصسببحثزس ابوحا ددزحكصتبحثمصردمبضصثلودصطقبوح ئايمبب 40
 6.25 63.03 208 40.00 44 30.91 34 29.09 32 ا ب ضالبحثمااصتبحثد بتقداابث لسدل ايمب.

ضل صيببح روحتبوح  هز بحثزاص  مبحثمصرمببزاص مبحث 41
 10.16 59.09 195 41.82 46 39.09 43 19.09 21 ت ل بثدول ذببزحافبحثوشصمبضضله  امباجزبحثألزب مبب

ي رزبحاتاصربحثلجز بث ضل صيبحثلوشأتبوحثجصاتبب 42
 14.42 57.27 189 50.00 55 28.18 31 21.82 24 حثزاص  مبثدول ذببزحافبحثوشصمبحثزاص  بب

يببد م  بحث شدفبحث، د ببيق ابحاتاصربحثلجز بث ضل ص 43
 21.51 55.15 182 53.64 59 27.27 30 19.09 21 حثداو  ب   بحثللص س مبضش  باسدلزبب.

ح  هز بوح روحتبحثمصرمبضصثضل صيبوحثل   ر بضصاتاصربب 44
 12.35 57.58 190 46.36 51 34.55 38 19.09 21 حثلجز بث ضل صيبمصر دمبثداق دقبح  احلب

 نية :البرامج الزم -ج 
ي رزبحاتاصربحثلجز بث ضل صيببزحافبياو مبضل ح  ابب 45

 14.09 57.58 190 50.00 55 27.27 30 22.73 25 ثصبدمبثدول دذباسصضقصتحبحثلمد لمبب

يم،زبحاتاصربحثلجز بث ضل صيبحثلودصطقبوح ئايمبب 46
 12.24 57.88 191 44.55 49 37.27 41 18.18 20 بدصثم،طبوحث زحافبوا ح  ابتول ذ صب.

يض بحاتاصربحثلجز بث ضل صيبحث زحافبحثزاو مبحثوص ادمبب 47
 27.13 53.94 178 56.36 62 25.45 28 18.18 20 وحثد بتاقدقبحثغدزضبحثلز  باوهصبب
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( 16تابع جدول )  
 االهمية النسبية والتكرارات والنسبة الم وية الجابات عينة البحث

 (التخطيط) على المحور االول
 110ن=

الوزن   ال الى حد ما  نعم ــــــــارة العبـ م

 التقديرى 
االهمية 

 2كا النسبية 
 % ك  % ك  % ك 

 الميزانية التقديرية :  -د 
يض بحاتاصربحثلجز بث ضل صيبا زحئ مبتقايزامبب 48

 16.16 56.67 187 50.91 56 28.18 31 20.91 23 ضجد   بوحمأل مب.ب

 7.49 63.33 209 34.55 38 40.91 45 24.55 27 ل زحئ مب.ي  ابتضصويحتبر بحثجدزلب  دىببود ربحث 49
ياارباض لبإرح  بحاتاصربحثلجز بث ضل صيبر ب 50

باحيمبم بسومباصث مبحثوسببحثلت امبث  بامببو ربب
 حثجزلب  د بحثشت نبحإلرح امبوحثلو مبوح ئش،مب.ب

23 20.91 40 36.36 47 42.73 196 59.39 8.31 

ايزامب  دىب سدصابر حسمبثلصببت   بحثل زحئ صتبحثدق 51
 8.53 59.70 197 46.36 51 28.18 31 25.45 28 تالبتول ذهبر بح   حابحثسصضقمب

ت يا بحثلمججصتبحثلصث مبث صرمبح ئش،مبب 52
 5.69 61.82 204 37.27 41 40.00 44 22.73 25 واضصاتبحاتاصربضج   باد حيئمب.ب

 5.991=  0.05عند مستوى معنوية   2كا
(بو ددد ربردددزوقبرحثدددمبح جدددصة ًصببددد مبحسددددضصضصتب  ودددمبحث اددد ب  دددىب16 ددداولب)يدضدددحبادددمب

رىب ل  بحثأل ص حتب  د بمصئد ب(ببمعايير جودة العمل األداري (باسد  صنب)التخطيط  ص حتبحثلا  ب)
،بملدصبحتضدحب نبحثوسدبب0.05حثلاسد بمب   دىبادمبم لدهدصبحثضاوث دمب وداباسدد ىباألو ادمببب2م لمبمدص
ب67.27%،ببب50.61تزحو  بب مب)  ومبحث ا ب  ىب  ص حتبحثلا  بماب رزحربببباسدضصضصتبحثلت امبب

ب%(
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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( 17جدول )  
 االهمية النسبية والتكرارات والنسبة الم وية الجابات عينة البحث على المحور الثاني 

 (التنظيم داخل االتحاد المصري للجمباز) 
 110ن=

الوزن   ال الى حد ما  نعم العبـــــــــارة  م

 التقديرى 
الهمية ا

 2كا النسبية 
 % ك  % ك  % ك 

 -الدعامات : 
ي  اب    بتوم ل بارح  بحثوشصمبحثزاص  بضصاتاصربب 1

 2.04 64.24 212 34.55 38 38.18 42 27.27 30 حثلجز بث ضل صيب

ي  اباش عتبتوم ل مببضإرح  بحثوشصمبحثزاص  بب 2
 16.65 56.36 186 50.91 56 29.09 32 20.00 22 ضصاتاصربحثلجز بث ضل صيب

ي  اباةادمبااار بب  د حب عمصتبحثأللد بب مبب 3
 51.95 51.82 171 65.45 72 13.64 15 20.91 23 ا  ئصتبحثه  د بحثدوم ل بضصاتاصربحثلجز بث ضل صي

يمهدزبحثه  د بحثدوم لد بحثل  د ربحاخدصرصرصتبث  بب 4
 19.98 58.48 193 52.73 58 19.09 21 28.18 31 اسد ىبوظ ل بضصاتاصربحثلجز بث ضل صيب

 -تقسيم العمل : 
ت  اباألصي زبإلخد ص بح رزحربث ألل بحإلرح  بضصاتاصربب 5

 7.20 63.33 209 40.00 44 30.00 33 30.00 33 حثلجز بث ضل صيبب

ت  ابث ةحبرحخ  مبتومالبس زبحثألل بضصاتاصربحثلجز بب 6
 5.75 64.85 214 30.91 34 43.64 48 25.45 28 ث ضل صيبب

يض بحاتاصربحثلجز بث ضل صيب سصث بباقوومباخد دص بب 7
 8.49 63.33 209 34.55 38 40.91 45 24.55 27 ح رح ا مبب

يض بحاتاصربحثلجز بث ضل صيباألصي زب وب  حضطبب 8
 7.22 63.03 208 33.64 37 43.64 48 22.73 25 األ ومباخد ص بح رزحربث ألل بضصثلوصرببح رح امبب

حبتدومالبحثأللد بحإلرح  بوحثألعمصتبب مبح رزحرببت  ابث حة 9
 09.89 65.15 215 37.27 41 30.00 33 32.73 36 رحخ بحاتادصربثداق دقبح  احلبحثل    مبب

 -المس وليات : 
يااربحاتاصربحثلجز بث ضل صيبح خدجصرصتبب 10

 7.95 63.94 211 33.64 37 40.91 45 25.45 28 وحثلست ث صتبث  ب ض بيألل بضحب

يض بحاتاصربحثلجز بث ضل صيبحثلست ث صتبوحثس ،صتبب 11
 6.47 63.94 211 32.73 36 42.73 47 24.55 27 حثعيامبضج   باد صرتمببر ب ل  مبحثدوم البح رح  ب
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( 17تابع جدول )  
 االهمية النسبية والتكرارات والنسبة الم وية الجابات عينة البحث على المحور الثاني 

 (التحاد المصري للجمبازالتنظيم داخل ا) 
 110ن=

الوزن   ال الى حد ما  نعم العبـــــــــارة  م

 التقديرى 
االهمية 

 2كا النسبية 
 % ك  % ك  % ك 

   -التنسيق :
ي  ابتوس قبث لضه رحتبحثلمد لمبارح  بحثوشصمبب 12

 16.93 60.30 199 35.45 39 48.18 53 16.36 18 حثزاص  بضصاتاصربحثلجز بث ضل صي

ي  دابتوس قبوادصضألمبرحخ بحاتاصربحثلجز ب 13
 11.58 63.03 208 31.82 35 47.27 52 20.91 23 ث ضل صي

ي  ابتوس قبب مبامد دفباودصطقبحاتاصرب 14
حثلجز بث ضل صيبضغزضب ر باسد ىب رحلبب

 حثع   مبب
29 26.36 27 24.55 54 49.09 195 59.09 12.35 

  دمبثلدزقبح ئايمبي  ابتوس قبب مبحث دزحافبحثدا ا 15
 10.05 63.33 209 31.82 35 46.36 51 21.82 24 وحثلزقبحثق ا مبضصاتاصربحثلجز بث ضل صي

 -اإلشراف : 
تألل بحإلرح  ب  ىبامد فباسدد اصتهصب   ب  بب 16

 7.85 66.36 219 30.00 33 40.91 45 29.09 32 اشصك بحثلا ب مبوحثا صابوحإلرح ا مب.

جز بث ضل صيبئمصابخص ببيض بحاتاصربحثل 17
 15.51 65.45 216 26.36 29 50.91 56 22.73 25 ث  شفبحث،  بحثاو  ب  ىبحثع   مب

يق ابحاتاصربحثلجز بث ضل صيبضإراح بئشدزحتببب 18
رو امبث لوصطقب مبم باصب  باسددااثبرد بب

  اص مبحثضل صي
26 23.64 40 36.36 44 40.00 202 61.21 7.87 

و حتبتا ا  مبث لا ا  مبامب   بيومالبحإلتاصربر 19
 6.78 61.82 204 41.82 46 30.91 34 27.27 30 حإل تقصلبضلسد ىب اص مبحثضل صيب

 -السلطات : 
يااربحاتاصربحثلجز بث ضل صيبس ،صتبم بب 20

 3.07 64.24 212 33.64 37 40.00 44 26.36 29 است لب وب رح  بيألل بضح

 بتزت ببيألل بحاتاصربحثلجز بث ضل صيب   21
حثس ،صتبب مبو احتبحثه   بحثدوم لد بثعتاصرب

 ض،زاقمباوصس مبث وشصمبب
28 25.45 45 40.91 37 33.64 211 63.94 3.95 
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 5.991=  0.05عند مستوى معنوية   2كا
(بو ددد ربردددزوقبرحثدددمبح جدددصة ًصببددد مبحسددددضصضصتب  ودددمبحث اددد ب  دددىب17يدضدددحبادددمب ددداولب)

(بمعـايير جـودة العمـل األداري (باسدد  صنب)لمصري للجمبازالتنظيم داخل االتحاد ا  ص حتبحثلا  ب)
حثلاسد بمب   دىبادمبم لدهدصبحثضاوث دمب وداباسدد ىباألو ادمبب2رىب ل  بحثأل ص حتب   بمصئ بم لمبمص

 ردددزحرب  ودددمبحث اددد ب  دددىب  دددص حتبحثلاددد  بمدددابباسددددضصضصتب،بملدددصبحتضدددحب نبحثوسدددببحثلت ادددمب0.05
ب%(ب66.36%،بب51.82تزحو  بب مبب)

( 18جدول )  
 االهمية النسبية والتكرارات والنسبة الم وية الجابات عينة البحث على المحور

 (التوجيه داخل االتحاد المصري للجمباز) الثالث 
 110ن=

 العبـــــــــارة  م
الوزن   ال الى حد ما  نعم

 التقديرى 
االهمية 
 النسبية 

 2كا
 % ك  % ك  % ك 

 القيادة :   

نية باالتحاد المصري  يتطلب العمل بالمناصب الف 1
 للجمباز التفـرغ الكمل ألداء وظائفها

23 20.91 46 41.82 41 37.27 202 61.21 7.98 

يفضل وجود مديرمتفرغ للعمل باالتحاد المصري   2
 للجمباز

25 22.73 46 41.82 39 35.45 206 62.42 6.24 

يوجد باالتحاد المصري للجمباز لوائح مالية   3
 للحوافز. 

28 25.45 33 30.00 49 44.55 199 60.30 6.56 

يتيح االتحاد المصري للجمباز فرص إقامـة   4
معسـكرات تدريبيـة خارج جمهورية مصر  

 العربية   
22 20.00 27 24.55 61 55.45 181 54.85 24.56 

يتوافر باالتحاد المصري للجمباز العالج الطبي    5
 لالعبـي الفرق القوميـة 

22 20.00 43 39.09 45 40.91 197 59.70 8.85 

 اإلتصال :  

يوجد نظـام جيـد لإلتصـال بـيـن المسـئولين  6
بالمناصب اإلدارية المختلفة وفقا للهيكل التنظيمي  

 باالتحاد المصري للجمباز  
27 24.55 49 44.55 34 30.91 213 64.55 6.89 

يقوم المسـئولين باالتحـاد بدراسـة التقـارير  7
قبل األجهـزة الفنيـة للفـرق  المرفوعة إليهم من  

 القومية . 
22 20.00 40 36.36 48 43.64 194 58.79 9.67 

تتوافر المعلوات الكافية لمجلـس إدارة االتحـاد    8
 التخاذ القرارات المناسبة لتطويراللعبة  

31 28.18 34 30.91 45 40.91 206 62.42 7.96 

يوجد اتصال بين جميع المناصب اإلدارية التي   9
 تعمل باالتحاد المصري للجمباز.  

26 23.64 44 40.00 40 36.36 206 62.42 6.87 

يوجد اتصال دائم بين االتحاد المصري للجمباز   10
 واالتحـادات األجنبية األخرى المعنية . 

35 31.82 41 37.27 34 30.91 221 66.97 7.78 

 5.991=  0.05عند مستوى معنوية   2كا
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ردددزوقبرحثدددمبح جدددصة ًصببددد مبحسددددضصضصتب  ودددمبحث اددد ب  دددىبب(بو ددد رب18يدضدددحبادددمب ددداولب)
(بمعايير جـودة العمـل األداري (باسدد  صنب)التوجيه داخل االتحاد المصري للجمباز  ص حتبحثلا  ب)

حثلاسد بمب   دىبادمبم لدهدصبحثضاوث دمب وداباسدد ىباألو ادمبب2رىب ل  بحثأل ص حتب   بمصئ بم لمبمص
سددددضصضصتب ردددزحرب  ودددمبحث اددد ب  دددىب  دددص حتبحثلاددد  بمددداب،بملدددصبحتضدددحب نبحثوسدددببحثلت ادددمبا0.05

ب%(ب66.97%،بببب54.85تزحو  بب مب)
( 19جدول )  

  االهمية النسبية والتكرارات والنسبة الم وية الجابات عينة البحث على المحور الرابع
 (الرقابة داخل االتحاد المصري للجمباز)

 110ن=

 العبـــــــــارة  م
الوزن   ال الى حد ما  نعم

 لتقديرى ا
االهمية 
 النسبية 

 2كا
 % ك  % ك  % ك 

 قياس األداء : 

يوجد باالتحاد من يقوم بمتابعة ورقابة المـدربين   1
في فترات مختلفة للتأكد من حسن سير العمليـة  

 التدريبية .
22 20.00 40 36.36 48 43.64 194 58.79 9.67 

يقوم االتحاد بعملية الرقابة على مركز تـدريب   2
 لفريق القومي والناشئين . ا

20 18.18 42 38.18 48 43.64 192 58.18 11.85 

تقوم الرقابة بحل المشكالت والصـعوبات التي   3
 تواجه العملية التدريبية . 

25 22.73 29 26.36 56 50.91 189 57.27 15.51 

توجد وسائل  قياس لنتائج االتحاد المصري   4
 للجمباز من خالل وسائل التقويم . 

18 16.36 39 35.45 53 48.18 185 56.06 16.93 

يضع االتحاد المصري للجمباز مستويات   5
موضوعية للعمـل اإلداري به يمكن على أساسه  

 الرقابة على األعمال اإلدارية . 
18 16.36 29 26.36 63 57.27 175 53.03 30.02 

األساليب المتبعة حاليا في تقـويم المـدريبن  6
الحكام موضـوعية وتعطي صورة  واإلداريـيين و

 صـادقة عن مستوياتهم الحقيقة . 
23 20.91 34 30.91 53 48.18 190 57.58 12.56 

يقوم المدير الحالي باالتحاد بمتابعة سير العمل   7
 اليومي . 

24 21.82 32 29.09 54 49.09 190 57.58 13.16 

يتابع االتحاد المصري للجمباز عملية  تطبيق   8
 موضوعة. األهداف ال

18 16.36 37 33.64 55 50.00 183 55.45 18.67 

يعمل االتحاد المصري للجمباز  علي تقويم   9
 األهداف أثناء عملية التنفيذ . 

24 21.82 38 34.55 48 43.64 196 59.39 7.93 
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( 19تابع جدول )  
  الرابعاالهمية النسبية والتكرارات والنسبة الم وية الجابات عينة البحث على المحور 

 (الرقابة داخل االتحاد المصري للجمباز)
 110ن=

الوزن   ال الى حد ما  نعم العبـــــــــارة  م

 التقديرى 
االهمية 

 2كا النسبية 
 % ك  % ك  % ك 

يألل ببحاتاصربحثلجز بث ضل صي   ببتول ذبخ،مب 10
 7.98 61.21 202 37.27 41 41.82 46 20.91 23  مصب مبو  احلبوح امبواله احب.ب

ي  ابازوئمبر بخ،طبحاتاصربتسص اب  ىب 11
 6.87 62.42 206 36.36 40 40.00 44 23.64 26 تجدا حبح رحلب.

 5.991=  0.05عند مستوى معنوية   2كا
(بو ددد ربردددزوقبرحثدددمبح جدددصة ًصببددد مبحسددددضصضصتب  ودددمبحث اددد ب  دددىب19يدضدددحبادددمب ددداولب)

(بمعـايير جـودة العمـل األداري (باسدد  صنب)الرقابة داخل االتحاد المصري للجمبـاز  ص حتبحثلاد  ب)
حثلاسد بمب   دىبادمبم لدهدصبحثضاوث دمب وداباسدد ىباألو ادمبب2رىب ل  بحثأل ص حتب   بمصئ بم لمبمص

،بملدددصبحتضدددحب نبحثوسدددببحثلت ادددمباسددددضصضصتب ردددزحرب  ودددمبحث اددد ب  دددىب  دددص حتبحثلاددد  بمددداب0.05
ب%(ب62.42%،ب53.03تزحو  بب مب)

 لبحث :ثانيًا : مناقشة نتائح ا
 مناقشة نتائج التساؤل االول :

(بحنبوحمددد بحثدم،ددد طبرحخددد بحاتادددصربحثلجدددزىبث ضل دددصيب دددصلب16يدضدددحبادددمبئددددصةفب ددداولب)
ب%(.ب67.27%،ببب50.61بوس مباد س،مب   بتزحو  بحا ل مبحثوس  مبب مب)

واألد زبحثدم، طبح سصابحثذ بيألدلاب   دحبامد فب وصرزبحثألل  مبحإلرح امبامبتوم البوبب
مبوبت   حب،ب   بيدالب مبطزاقحبتاايابح  احلبحثلزحربتاق قهصبوبتاايابحثلاخعتبحثعيامبب مصض

ثداق قب ذهبح  احلب،بوبم ل مبإسدماحاب ذهبحثلاخعتبامبخعلب ل  صتبوب ئش،مبا    مبوبب
امد فبب تول ذب ر ب ضصثغمب يلث ب  ل مب حثزاص  ب حثلضصلب ر ب حثدم، طب حثدول ذب ر ب ياو ب تس س ب رقب

حثزاص  مب   ب نبغ صببحثدم، طبيلقابحثألل ب  الباق اصتحب ابو  بتاايابحثهالبامبيبح ئش،مبب
وبب ازح  ب ياارب حثدم، طب ملدصب نب ،ب ثحب اب الب وب غصيدمب اب إ تضصث ًصب حثألل ب يج حب حثألل ب   ب
خ، حتبتول ذبحثألل بوبحث،زقبحثلد ألمبحثد بت زابحثألصا  مبضإت ص هصبثألئش،مبحثلمد لمبوبحثدوس قبب مبب
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ح ئش،مبرألمبطزاقبحثدم، طبحثض ابر بحثلضصلبحثزاص  بيل مبحثدو ؤبضصثلش عتبوبحثألق صتببب ذه
حثد بتقفبر بطزاقبتاق قبحثهالب،بر ذثكبيل مبحثألل ب  ىبتعر هصبم  بوم  هصبوبحثألل ب  ىبب
تاس ًصبب بهدصب حثوقمب ت ر زب وب حثدوم الب ر ب حثلد رز ب حث شزامب وب حثلصريمب ثإلا صئصتب حثض اب حإلسدغعلب

ب(ب45:10 لسدق  بحثذ بتو أبضحبحثدم، ط)ث
واددزىبحث ص دد ب نبحثدم،دد طب ل  ددمبمددصر  ب  دد بتا دداب  دداحلبوح ددامبيل ددمبتاق قهددصبوال ددمب
 ؤادهدددصبض،زاقدددمباو،ق دددمبتسدددص اب  دددىبتاايدددابحاتضدددصهبوردددامبحثلسددددص بوسددددعامبحثلدصضألدددمبوحثدقددد االب،ب

 دداحلبردد بحمدد بومدد بال ددمبر  دد حبح  دداحلبث للص سدد مبوحثلزؤوسدد مبيسدددص اب  ددد بتاق ددقب ددذهبح 
بوحثدم، طبحثض ابيق اببهذهبحثلهلمب.

وحئحب مبطزاقببزحافبحثدم، طبتدااربحثلهصابو س  ببحثألل بوئمصاحبملصبيااربح  احلب
ث ا البب ا     مب ض،زاقمب ث ق صاب مل  هصتب حثأل حاد ب مد ب دذهب حسددماحاب وال مب تاق قهصب حثل،  بب

حث ئقصمب إث ب وحث ر لب حثلزؤوس مب وحثألل ب   بب   ب رحلب حثضألفب وئقصمب وتألل لهصب ثزاصرتهصب ق  ب
ب(ب36-33:بب7إيحثدهصب.ب)

وازىبحث ص  بحئحبيضدبب نبيشدص  ب  ضدصلباض دلبحرح  بحاتادصربحثلجدز بث ضل دصيبضألضدهالب
حثدد ألوبردد بو دد بح  دداحلبحثألصاددم,بيقدد ابحاتاددصربحثلجددز بث ضل ددصيبضأللدد برو حتبتا ا  ددمببوئدداوحتب

ربحثل زحئ دمب  دىببود ربوح امبواادار برقدطب,بيقد ابحاتادصربحثلجدز بث لا ب مبوبحثا صا,بي يعبحاتاص
ث ضل صيببد م  بحث شدفبحث، د بحثدداو  ب  د بحثللص سد مبضشد  باسددلز,بواادارباض دلبإرح  بحاتادصرب
حثلجددز بث ضل ددصيبردد بباحيددمبمدد بسددومباصث ددمبحثوسددببحثلت اددمبث دد باددمببودد ربحثجددزلب  ددد بحثشدددت نب

بمب.حإلرح امبوحثلو مبوح ئش،
 -وبهذا يتحقق التساؤل االول الذى ينص على :

 ما واقع التخطيط داخل االتحاد المصري للجمباز؟ 
 مناقشة نتائج التساؤل الثانى :

(بحنبوحم بحثدوم البرحخ بحاتاصربحثلجدزىبث ضل دصيب دصلببوسد مب17يدضحبامبئدصةفب اولب)
ب%(ب66.36%،ببب51.82اد س،مب   بتزحو  بحا ل مبحثوس  مبب م)

 نبحثدوم البيد د نب سصسدًصبادمب  بألمب وصرزب ة س مببببم(2002عبـد الحميـد شـرف )   واذمز
ب-  :ب

وبي  نب  ىب   بخدزحةطبتوم ل دمبضأ  صلباأل وحب.بحثلهالب نبتمهزببببتصميم الهيكل التنظيمي : −
بر هصبحثد أل مبوبحثس ،مبوبحثلست ث مبث  بوظ لمب
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حثس ،مبوبحثلست ث مبوح امبوباد صرومب   بببب:بضأنبت  نبخ، مببتحديد السلطات والمس وليات −
إثىب يدؤرىب ح خزىب ح اح لصب مب رزاصر ب حثأل لبرا حب وب ث لست ث مب تلصادصب اسصوامب حثس ،مب ت  نب

باشصك بتأل قباس ز بحثألل  مبحارح احبضأكل هصب
:بوامب نبو  حبحثد أل مبامبح  ل مبضل صنب   بو  حبامبيد  بامب؟بيزاابببتحديد العالقات −

بياح بب حس،مبامب؟ب ذهبح ا  بيضبب نبتمهزبب   حبر بخ،د مبحثدوم الببببامب؟بوبام
 :بوبي  نبإخد ص بحثلايزامب  ىب سصابإا صئصتهالبوباوصس صتهالبث ألل بوملصلتهالببباختيار المديرين −

 (بب28:بب12)بب
حثألعمصتب توم الب امب   ب وحثل ح رب وح رزحرب حث ظصةفب ب مب حثدوس قب ضألل  مب حثدوم الب واق اب

إئضصيب ب احلبحثلوملمب،بوتشدل بحثألعمصتبحثزسل مبح سصس مب  ىبحثس ،مبوحثلست ث مبحثزسل مبوب
وحثلسصة مب،بواق ابحث وصلبحثدوم ل ببدااياب ذهبحثألعمصتبحثزسل مب،بواألود بحث ودصلبحثدوم لد بحثومدصابب

ل مبحسدماحاهالببحثزسل بث ق ح دابوحثلهدصابوحثألعمدصتبحثس ، امبحثد بتدا البضأسصث ببتألصونبح رزحربوم 
ب(ب91:21ث ل ح ربامب   بإئضصيبح  احلبحثدوم ل مب.ب)

واألد زبحثدوم البحث ظ لمبحإلرح امبحثل ل مبث دم، طب اي بيا لبحثدم، طبإثىبوحم ب ل  بب
مصب بث دول ذب.برصثدوم البيألل ب  ىبتز لمبحثم،مب وبحثدم، طبإثىب ئش،مبتألل ب  ىبتاق قبحثهالب

ب(116:بب9 وبح  احلب.ب)
ىبحث ص  بحئحبيضببحنبي  داب   د بتوم لد بارح  بحثوشدصمبحثزاص د بضصاتادصربحثلجدز بوازب

ث ضل صي,بيض بحاتاصربحثلجز بث ضل صيب سصث بباقوودمباخد ددص بح رح اد م,بيضد بحاتادصربحثلجدز ب
ث ضل ددصيبحثلسددت ث صتبوحثسدد ،صتبحثعياددمبضجدد   باد صرتددمببردد ب ل  ددمبحثدومدد البح رح  ,بي  ددابتوسدد قب

ث دددددزحافبحثدا ا  دددددمبثلدددددزقبح ئايددددمبوحثلددددزقبحثق ا ددددمبضصاتاددددصربحثلجددددز بث ضل ددددصي,بيادددداربحاتاددددصرببدددد مبح
بحثلجز بث ضل صيبس ،صتبم باست لب وب رح  بيألل بضح.

 -وبهذا يتحقق التساؤل الثانى الذى ينص على :
 ما واقع التنظيم داخل االتحاد المصري للجمباز؟

 مناقشة نتائج التساؤل الثالث :
(بحنبوحم بحثد   حبرحخ بحاتاصربحثلجدزىبث ضل دصيب دصلببوسد مب18امبئدصةفب اولب)ببيدضح

ب%(ب66.97%،ببب54.85اد س،مب   بتزحو  بحا ل مبحثوس  مبب م)
)يذمزبب بدهدصببببم( 2000كمال درويش وإسماعيل حامـد  تقد اب حثد ب حث ظ لمب حثد   حب  ب  نب

البثأل لدصلبإذب نبوبحثدم، طبوحثدوم البر بذحتهلصباببحإلرح  بإل  دصربواسص ا بحثألدصا  مب ثودصلبتول ذ ب
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يؤريصنبإثىبإتلصابح  لصلب،بره بازح  بتضه زامبم  بحثدول ذب،بثذثكبرلمبحثضزو  بثإلرح ا مب  ىب
إتلصابب م ل مب إ  صر الب مب وب إث هالب حثدأل  لصتب إراح ب وب ضلزؤس هالب حإلتجصلب اسد اصتهالب إخدعلب

حثاج لب  ىبتألصوئهالبوا  ئ نبثهالبضلثصضمبحثقصر بر ب رألصثهالبح  لصلبوب ر ب و هالبحثلألو امبضقجاب
وبتجزرصتهالب،بوبمابمصادصببدألزافبحثد   دحبضأئدحب"بحث ظ لمبحإلرح امبحثلمدجدمبضإ  دصربحثلزؤوس مبوبب

ب(بب5:ب15اع مدهالب ثوصلب رحةهالبثأل لصلبحثل،  بمب)
)واذمزبب شرف  الحميـد  ح ببم(2002عبـد  تول دذب ثد لب حثد   دحب ت   دحبب نب إئلدصب وب  لدصلب

إثىبح  احلب،بوامب وصبب حثذ بي ر ب حثلسص بحثجا حب تول ذ صبثألاابحإلئازحلب مب ح خدزامبر ب
،بب ح  لصلب تول ذب وحإل زحلب   هالب واب حثلزؤوس مب ضإ  صرب حثلدأل قمب ح ئش،مب حثد   حب  ىب يو، ىب

ببحث اي مبث د   دحباد بحثقا  ب  ىببوحثد   حبحثس  البحثوص حبيسد زابحإلثلصابوحثلألزرمبحثدصامبض  بح سصث 
بهذحب حثد   حب تالب رإذحب ،ب حثلوصس مب وبصث،زاقمب حثلوصسبب حث م ب ر ب ح اث ب ح س  بب إسدماحاب ك ل مب
تصادمب ض لدصل ب يدؤرونب ل هدالب وحثددا ابب حثلألزرمب حثود ضمب رزحرب  ىب صئببم  دزبادمب ح س  ببمصئ ب

ب(ب28:12.ب)يودفب وهدصبتاق دقب  داحلبحثلوشأ بحثزاص  مب
وادددزىبحث ص ددد بحئدددحبيضدددببو ددد ربادددايزبادلدددزيبث أللددد بضصاتادددصربحثلجدددز بث ضل دددصي,بتدددد حرزب
حثلأل ددد حتبحث صر ددددمبثلض دددددلبإرح  بحاتادددددصرباتمددددصذبحثقددددزح حتبحثلوصسدددد مبثد،دددد ازبحث أل ددددم,بيددددد حبحاتاددددصرب

اتاددصربحثلجددز بث ضل ددصيبرددز بإمصادددمباألسددد زحتبتا ا  دددمبخددص جب له  اددمباجددزبحثألزب ددمب,بيددد حرزبضص
بحثلجز بث ضل صيبحثألعجبحث،  بثع  د بحثلزقبحثق ا دم,

 -وبهذا يتحقق التساؤل الثالث الذى ينص على :
 ما واقع التوجيه داخل االتحاد المصري للجمباز؟ 

 مناقشة نتائج التساؤل الرابع :
(بحنباسدددد ىبحثزمصضدددمبرحخددد بحاتادددصربحثلجدددزىبث ضل دددصيب دددصلب19يدضدددحبادددمبئددددصةفب ددداولب)

ب(%62.42%،ببب53.03اد س،مب   بتزحو  بحا ل مبحثوس  مبب م)بوس مب
 نببببgoetzجوتز    ئقعب مببم(1996كمال الدين عبد الرحمن درويش وأخرون )وا  حبب

بحثزمصضمبت ا بر بإ غصابح  احثبوح  لصلب  ىب نبتضزىبوتدالبورقًصبث م،طبحثل    مب.بب
ب(بب268:بب16)

تبوحثلأل مدصتبحثدد بتدألددزضبتول دذببدزحافبحثدزب دمببوتألل بحثزمصضمب  ىبحث م لب  دىبحثلش ع
حثدشزاأل م,بب حثس ،مب حثق حئ  مباولذ بو نبمزح حتب وحثدأكابامب نب حثزاص  مبوتؤثزبر بااىبملصيدهصب,ب
و نبب حثلزس امب حثااورب ور ب حثلقز  ب ث م،دمب ورقًصب ر هصب حثدجزلب يدالب حثلصث مب حثوص  مب امب نب وحثدأكاب
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 بامب   ح,بحثدأك ابامب نبحثلسد اصتبحإلرح امبر بحثج   بثلدصبيددالببحإل دلصرحتبتولقبر لصبخجج
ب(210،بب211:بب3ادمب  لدصلبحثلسد اصتبحثد بتشزلب   هصب.بب)ب

حثزة س مبإلرح حتبح رزحرب وب حثألل بح ابح  لصلب وتألد زب ل  مبم صابح رحلبر باوملصتب
مبت،د ازبوتول مبح رحلبر بس   بتاق قبب ت نبحثل ظل مبثلألزرمباسد ىب رحلبح رزحربحثادصث بوااصوث

 (ب117:بب14ح  احلبحثلزغ بمبث لوملصتب)ب
واددزىبحث ص دد بحئددحبيضددبب نبيقدد ابحاتاددصربضألل  ددمبحثزمصضددمب  ددىبازمددزبتدددا اببحثلزاددقبحثقدد ا ب
وحثوص دددت م,بيضددد بحاتادددصربحثلجدددز بث ضل دددصيباسدددد اصتبا  ددد   مبث أللدددد بحإلرح  بضدددحبيل دددمب  دددىب

ح  لددصلبحإلرح اددمب,بيأللدد ببحاتاددصربحثلجددز بث ضل ددصيب  دد ببتول ددذبخ،ددمب مصب ددمب سصسددحبحثزمصضددمب  ددىب
بو  احلبوح امبواله احب.

ادمجج مبخ زحلبب ي، قمب حنب تد، بب حثزاص  مب ثعئش،مب حثدق االب حنب ل  مب حث ص  ب وازىب
حث ص  بب يزىب حثدق االبملصب ثسه ثمب ب األصي زبااار ب حثزاص  مبومذثكبو  رب حثدزب مب ادمجج نبرىب

و  ب ذهبحثلألصي زبثسه ثمبحثق صابضألل  مبحثدق االبوحسدلزح  صبضسه ثمبواسزب و صبثضوببا بببب زو ه
حثم،مبحثوشصمبحثزاص ىباوذبباحيدهصبانب ل  مبحثدق االبث س برىبحثوهصيمبرقطبب ب ىب ل  مباسدلز بب
 بواد حيئحبا بخ،مبحثوشصمبحثزاص ىبرىباز  مبحثلألزرمباصبحذحبمصئ بحثم،مبتس زبرىبحتضص صبئاب
بتاق قبحثهالباوهصبحابابوادالبتق الهصبثدس زبئا بحا احلبحثل     مبامبح  هصبوابتا اب وهصب.ب

 -وبهذا يتحقق التساؤل الرابع الذى ينص على :
 ما مستوى الرقابة داخل االتحاد المصري للجمباز؟ 

 
  األستخالصات والتوصيات

 : األستخالصاتاواًل : 
المعالجاتفي ضوء أهداف البحث وتساؤالته و   فى حدود طبيعة العينة واستنادا على 

 -:اإلحصائية للنتائج وتفسيرها توصل الباحث إلى األستخالصات التالية
ومكوناته − التخطيط  األول:  بالمحور  الخاصة  األهداف    األستخالصات   -السياسات    -) 

  :البرامج الزمنية(  -الميزانيات  -اإلجراءات 
ح  برحخد بح تادصربحثلجدز بحثضل دصيبوث دمب ودص بمجد  بت حرزحتبضألوب زومببحثأللد بح رب

بر بحث ألوبحاخز.ب
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ضصآل حلب • ب حثألل ب ث ضل صيب حثلجز ب حاتاصرب رحخ ب حثلمد لدمب ث  زحافب حثدم، طب ر ب و  ربرأل بمب
بحثلقدز مبامبم  ب ل  بحث ضصن.

ب.تول ذبوبت،  قبحسدزحت ض صتبوح امبث ألل بح رح  بو  ربرأل بمبر بب •
  بحئدمصابحثأللد بحإلرح  برحخد بحاتاصربحثلجز بث ضل صيبب.و  ربرأل بمبضس ،مبر •
)الدعامات   − ومكوناته  التنظيم  الثاني:  بالمحور  الخاصة  العمل    -األستخالصات   -تقسيم 

 :التنسيق( -السلطات و   -تحديد المس وليات -نطا  اإلشراف 
ضصات • حثزاص  ب حثوشصمب ضإرح  ب تمهزب حثد ب حثدوم ل مب حثلش عتب امب  ب باب حثلجز بباب اصرب

ب.ث ضل صي
حثدوم ل ب • ب حثه  د ب ا  ئصتب ب مب وتدزبطب حثأللد ب ب  د حب عمصتب تادارب اةادمب ت  اب امب باب اب

ب.بببضصاتاصربحثلجز بث ضل صي
 اببابامبتااياب خدجصرصتبواست ث صتبم ب ض بيألل بضصاتاصربحثلجز بث ضل صي.ب •
 اببابامبتوس قبوادصضألمبرحخ بحاتاصربحثلجز بث ضل صي •
اسد ىب رحلب • ضغزضب ر ب ث ضل صيب حثلجز ب حاتاصرب اودصطقب امد دفب ب مب توس قب امب باب اب

 حثع   مب
 اببابامبتوس قبب مبحث دزحافبحثدا ا  دمبثلدزقبح ئايمبوحثلزقبحثق ا مبضصاتاصربحثلجز بث ضل صيب •
 :ل(االتصا -الدافعية  -األستخالصات الخاصة بالمحو الثالث:  التوجيه ومكوناته)القيادة  −
ازح ص ب نبتد حرزبحثلأل  حتبحث صر مبثلض دلبإرح  بحاتادصرباتمصذبحثقزح حتبحثلوصس مبثد، ازب اص مبب •

 حثضل صيبب
حثلجز ب • ضصاتاصرب تألل ب حثد ب حإلرح امب حثلوصربب ب مب ل  ب حتجصلب ي  نب وص ب ازح ص ب نب

 ث ضل صيببب
 ا  دمبخص جب له  امباجزببازح ص ب نبي  ابضصاتاصربحثلجز بث ضل صيبرز بإمصادمباألسد زحتبتاب •

 حثألزب مببب
 ضصاتاصربحثلجز بث ضل صيبث حةحباصث مبث ا حرزبازح ص ب نبي  اب •
ضصاتادصرب • حثلسدت ث مب يق اب ث ضل صيببازح ص ب نب إث هالبامبم  بببحثلجز ب حثلزر  مب حثدقدص ازب با حسدمب

 بح  هدز بحثلو دمبث لدزقبحثق ا مب
ب م • رحةالب حتجصلب ي  نب وص ب ي  اب ح  و  مببببازح ص ب نب وحاتادصرحتب ث ضل صيب حثلجز ب حاتاصرب

 ح خزىبحثلألو مب
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 : الرقابة ومكوناتها) قياس األداء(األستخالصات الخاصة بالمحور الرابع:  −
حثق ا بب • حثلزاقب تدا ابب ازحكزب حثزمصضمب  ىب ضألل  مب ث ضل صيب حثلجز ب حاتاصرب يق اب ازح ص ب نب

 وحثوص ت مبب
عتبوحثجدأل بصتبحثد بت ح حبحثألل  مبحثدا ا  مبرحخ بح تاصربازح ص ب نبتق ابحثزمصضمبضا بحثلش  •

 حثلجز بث ضل صيبببب
 ازح ص ب نبت  ابوسصة ببم صابثودصةفبحاتاصربحثلجز بث ضل صيبامبخعلبوسصة بحثدق االبب •
ازح ص ب نبت  اباسد اصتبا     مبث أللد بحإلرح  بضصاتادصربيل مب  ىب سصسهصبحثزمصضمب  ىبب •

 ح  لصلبحإلرح امب
وحثا صابنبا  د   مبب • وحإلرح اد  مب حثلدا ا مب تقد االب حثلد ألمب صث صبر ب ح سصث بب ت  اب ازح ص ب نب

 وتأل، بر   بردصرممب مباسد اصتهالبحثاق قمبب
 ازح ص ب نبيق ابحثلايزبحثاصث بضصاتاصربحثلجز بث ضل صيبضلدصضألمبس زبحثألل بحث  ا بب •
 حلبحثل    مبادمبم  بحاتاصربحثلجز بث ضل صيببازح ص ب نبت  اب وص بادصضألمبثألل  مببت،  قبح  اب •
بازح ص ب نبيدالبتق االبح  احلبثعتاصربحثلجز بث ضل صيب ثوصلب ل  مبحثدول ذب •

 : التوصيات
اإلجراءات   -السياسات    -التوصيات الخاصة بالمحور األول: التخطيط ومكوناته ) األهداف   −
   :البرامج الزمنية(  -الميزانيات  -
 حثلجز بث ضل صيبث م،طبثداق قبح  احلب  ىبحثلسد ىبحثألزب بوحإلرزاق بوحثاوث ببببازح ص بحاتاصر •
حثضل صيبب • حئدشص ب اص مب ثدال دزب ث ضل صيب حثلجز ب حثد بيضألهصبحاتادصرب حثألصامب حثس صسمب ازح ص ب

بر باجزبش  بحيضصب .بب
 حثدم، طببيضببازح ص بحاتاصربحثلجز بث ضل صيب سصث ببحثومالبحإلرح امبحثاايثدمبرد ب ل  مب •
نطا     -تقسيم العمل    -التوصيات الخاصة بالمحور الثاني: التنظيم ومكوناته ) الدعامات   −

 :التنسيق (  -والسلطات  -تحديد المس وليات -اإلشراف 
حثلجز ب • ضصاتاصرب يألل ب م ب ض ب واست ث صتب تااياب خدجصرصتب ي  نب وص ب يضبب نب

 ث ضل صي.
األ وم • األصي زب وب  حضطب تد حرزب ضصاتاصربببيضبب نب ح رح امب ضصثلوصربب ث ألل ب ح رزحرب اخد ص ب

 حثلجز بث ضل صيب
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ثداق دقب • حاتادصرب رحخ ب ح رزحرب ب مب وحثألعمصتب ح رح  ب حثألل ب تدومالب  ر ب ث حةحب ت  اب يضبب نب
 ح  احلبحثل    مبب

 :االتصال ( -الدافعية  -الثالث: التوجيه ومكوناته ) القيادة  رالتوصيات الخاصة بالمحو  −
  نبي  نب وص بحتجصلبب مب ل  بحثلوصرببحإلرح امبحثد بتألل بضصاتاصربحثلجز بث ضل صيبيضبب •
 يضبب نبيد حرزبضصاتاصربحثلجز بث ضل صيبحثألعجبحث،  بثع  د بحثلزقبحثق ا دمبضش  برحةالب. •
 :التوصيات الخاصة بالمحور الرابع: الرقابة ومكوناتها) قياس األداء( −
بجز بث ضل صيب   ببتول ذبخ،مب مصب مبو  احلبوح امبواله احبيضبب نببيألل بحاتاصربحثلب •
بيضبب نبت  نب وص بازوئمبر بخ،طبحاتاصربتسص اب  ىبتجدا حبح رحلب.بب •

ر ب  لب  احلبحث اد بوح دلدصرحب  دىبحث  صئدصتبوحثوددصةفبحثددىبتدالبحثد رد بحث هدصبوردىب د لب
ب-  ومبحث ا بي رىبحث ص  بضصثد ر صتبحثدصث مب:ب

  :عامةالتوصيات ال
حثش صببب • وويح  ب ث ضل صيب حثلجز ب حاتاصرب اث ب حثا حسمب بودصةفب ذهب حثلألو مب حثه تصتب حسدلصر ب

بوحثزاص مب.
 يضبب نبيض بحاتاصربحثلجز بث ضل صيب  احلبمصب مبث داق قبوحثدول ذب •
 يضبب نببت  نبحا احلبحثل    مبرحخ بحاتاصربحثلجز بث ضل صياوصس مبثعا صئصتبحثلصريمبوحث شزامب •
 يضبب نبتألل بثضصنبحاتاصربحثلجز بث ضل صيبورقبااارحتبحثألل بح رح  بب •
 يضبب نبت  نب  احلبحاتاصربحثلجز بث ضل صيبوح امبثعرزحربحثألصا  مبضحبب •
 يضبب نبت  نب  احلبحاتاصربحثلجز بث ضل صيبوح امبث لا ب مبوبحثا صابب •
اسد  ب • حثضل صيب   ب ثأل مب ئشزب حثىب حاتاصرب يهالب ت  نب األصي زببببيضبب نب ر ب  لب وحس ب

بحثدم، طبحثض اببب
ت ر زبحثلزاابامبحثا البحثلصر بامبم  ببويح  بحثش صببوحثزاص مبث لسص ا ب   بتول مبب تمب  ر ب •

 حثألل بح رح  برحخ بح تاصربحثلجز بحثضل صيببب
ت ط ددابحثألعمددصتببدد مبحاتاددصربحثلجددز بث ضل ددصيبوحاتاددصربحثدداوث بث دسددمبثددحبحثاجدد لب  دد بمصرددمب •

 صئصتبوحثلأل  اصتبوحثولصذجبحثلجللمبروث صبوحثلد حرزببهصباألصي زبو زومبب  ر بحثألل بح رح  بحث  
 زو  بحاسدلصر بامبح ضاصثبحثد بتقاابامبم  صتبحثدزب مبحثزاص  مبوحثلدأل قمبضصاتاصربحثلجز ب •

 بث ضل صيبوحثألل بورقبباألصي زب  ر بحثألل بح رح  بث وه ضببزاص مبحثضل صيباا  صبروث صب
ب
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ب.مبحثددزب مبحثزادص  مب صاألمببوهصبوحثزاص مبضلاصرممبحثشزم م،بضا باص دسد زبم  
تجل الببزئصافبضصثاصسببح ثىبثدق االبإرح  بضألوبحإلتاصرحتبم( :  2004أحمد يحيى عبد المجيد ) .3

،ب ث  و مب حثزاص  مب حثدزب مب م  مب ،ب اوش   ب غ زب اص  سد زب ،ب سصثمب حثلجزامب ح وثل  مب حثزاص  مب
 بب. صاألمب   حن

المعز .4 عبد  حاتاصبب:(م1990)أشرف  امب صاببتق االب حثلجزامب حاوثل  مب بد1980رحتب
ببب.،حثقص ز نح، سصثمباص سد زب،ك  مبحثدزب مبحثزاص  م، صاألمب   ب1988

تق الباوم امبحثدأل  البببحثللد حبامبببببم(:1998أمينة محمود حسينئ أيمان عبد الوهاب وآخرون) .5
حثثصئ ب،بحبزا ،بم  مبباوم  بحثض ر بحثشصا مبث د،  قب   ب صاألمبحثقص ز ب،بحثلض مبحثأل ل مب،ببحثألاربب

بحثدضص  ب صاألمب  مب لل.ب
:بحإلرح  بر بحثل احنبحثزاص ىب،بحثضزلبح ولب،با د مببببم(1991وعصـام بـدوى )ئ  حـلـيـم المنيـرى   .6

بح كصريل مب،بحثقص ز ب.
:بحإلرح  بحثلألصرز ب،برح بحثلزاخبث وشزب،بحثزاصضب،بحثلل  مبببم(2001ديفيد ريتشمان وأخرون ) .7

ب ريمب.بحثألزب مبحثسأل
8. ( المنذري  ،ب سصثمبببب(:م2009سالم  حاسصس ب حثدأل  الب ااح اب ر ب حثشصا مب ضصثض ر ب حإلرح  ب رو ب

ب.اص سد زب،بس ،ومب لصنب
ت،د  بحثل دزبوح ئش،مبحإلرح ادمب،برح بحثاصادابث وشدزبوحثد يا ب،ببببم(:2002صبحي جبـر العتيبـي )  .9

 ح  رنب.بب- لصنب
بحإلرح  بحثزاص  مب،بازمزبحث دصببث وشزب،بحثقص ز ب.بب:باقاامبر بم(1997طلحه حسام الدين ) .10
حث، ألمبحثثصئ مبحإلرح  بر بحثدزب مبحثزاص  مبب مبحثومزامبوحثد،  قب،بب:(م 1999)شرف    الحميدعبد   .11

بب،بازمزبحث دصببث وشز.
)  الحميدعبد   .12 :  2002شرف  ،بمم(  وحثد،  قب حثومزامب ب مب حثزاص  مب حثدزب مب ر ب ،بببب2حث زحافب

 وشزب،بحثقص ز ب.بازمزبحث دصببث 
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شرف .13 الحميد  ازمزببب:(م 1997)عبد  وحثد،  ق،ب حثومزامب ،ب مب حثزاص  مب حثدزب مب ر ب حثدم، طب
ب.ببحث دصببث وشز،حثقص ز 

14. ( أحمد  محمد  الدين  :  2000عز  حثقزح بم(  إتمصذب ر ب حإلرح ا مب حثقصر ب ثاىب ح رحلب م صاب
حثدزب م  مب ،ب اوش   ب غ زب اص  سد زب ،ب سصثمب حثزاص  مب ،ب صاألمبضصإلتاصرحتب ث  و مب حثزاص  مب ب مب

     حنب.
توم لصتبر بحثلضصلبحثزاص ىبب  :م(2000كمال الدين عبد الرحمن درويش ئ إسماعيل حامد )  .15

 . ،برح بحثسألصر بث ، ص مب،بحثقص ز 
الحماحمى ئ .16 الدين عبد الرحمن درويش ئ محمد  المهندس محمد )  كمال  :بببم(1996سهير 

ب،بحثه تمبحثلجزامبث  دصبب.بحإلرح  بحثزاص  مبوح سلبوحثد،  قصتب
17. ( شحاتة  إبراهيم  :2003محمد  حثل زبببم(  رح ب ح وثى،ب حث، ألمب حثلألصرز،ب حثضل صيب تا ابب

بحثألزبى،بحثقص ز ب.ب
18.  ( رسالن  علي  عبده  ضصاتاصربببم(:2015محمد  حث ، اتب توم ل ب رح  ب ثه   ب اقدزحب ئل ذجب

بب.ألمباايومبحثسصرحتب صاب-حثلجز بث ضل صيب سصثمباص سد زبم  مبحثدزب مبحثزاص  م
اقاامبحثدق االبرىبحثدزب مبحثزاص  مب،بحث، ألمبح وثىب،بببب:(م1994)  الـدين رضـوان   نصـرمحـمد   .19

ب.رح بحثل زبحثألزبىب،بحثقص ز 
20. ( حثألارب مالببببم(:2000مستقبليات  حثلقص ئمب ث دزب مب رج  مب ا دبب113اض مب ،ب حثللد حب حثل فب

ب،باص ا.بب1،بحثألارب3حثدلزامبحثاوث ب،بحثلض اب
21. ( محمـد  حديـد  :2004موفـق  ،ب لدصنببببم(  وحثد يا ب ث وشزب حثشزوقب رح ب ،ب حثألصادمب ب،حإلرح  ب

بح  رن.
تق االبحإلرح  بحثزاص  مبر بحثق،صعبحثا  ا ،ب سصثمباص سد ز،بببب:(م1996)ناجي إسماعيل حامد .22

ب.بنبحثقص ز حك  مبحثدزب مبحثزاص  مبث  و م،ب صاألمب   ب
23. ( القليوبى  سليمان  :2003نهى  ر ببر ببب(  حثلدلث مب حثزاص  مب حثق،ص صتب ث ألوب تق ا مب حسمب

حاتاصرحتبحثزاص  مبوبحائايمب,ب سصثمبرمد  حهبغ زباوش   ب,بم  مبحثدزب مبحثزاص  مبث  وصتب,ب صاألمبب
    حنب,بحثقص ز ب.ب
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