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 في ضوء  بجامعة المنوفية  الرياضية  لألنشطة دراسة تقويمية
 .معايير الجودة الشاملة

 الدكتور/ نبيل خليل ندا 
 الدكتور / محمد احمد منصور

 سامة رجب سعودىأ الدكتور / 
 النيل  بوأالباحث/ محمد حسان 

 ملخص البحث: 
الجودة   معايير  في ضوء  الرياضية  األنشطة  تقويم  إلى  البحث  هذا  و لشاملةايهدف  استخدم  ، 

الوصف  الباحثون  المسحية)  يالمنهج  الدراسات  لتحقيق  أسلوب  لمناسبته  وذلك  وإجراءاته  بخطواته   )
) جميع  من مجتمع البحث  الطبقية الكلية  باختيار عينة البحث بالطريقة    ون قام الباحث،  أهداف البحث 

وبلغت  خصائيين الرياضيين ( ،  ألااإلدارة العامة رعاية الشباب ومسئولي األنشطة الرياضية و أعضاء  
ال وشباب    100  عينةعدد  رياضي  األساسية  أخصائي  البحث للعينة  مجتمع  أخصائي    20  ،من 

 وأشارت أهم النتائج إلي:، تطالعية من مجتمع البحث سللعينة االرياضي وشباب 
إال  رياضي  ف النشاط الأهدابأهمية و اقتناع اإلدارة العليا بالجامعة وأخصائي النشاط  بالرغم من   -

 إعادة صياغة . أن هناك قصور في تحقيقها ويجب 
اإل - بدارة  تتمتع  الطالبي  للنشاط  من العامة  فرد  كل  اختصاصات  يحدد  ثابت  تنظيمي  هيكل 

 للعاملين . توصيف وظيفي وبه العاملين 
لنشاط وكذا  أخصائيين رياضيين ذو خبرة في إدارة ابجامعة المنوفية  تمتلك إدارة النشاط الرياضي   -

 ياضي .التدريب الر 
إدارة   - تحقيق أهداف  المادية مما تحد من  الرياضيهناك قصور في اإلمكانات    بجامعة   النشاط 

 المنوفية .

 

 جامعة بنها  -* أستاذ اإلدارة الرياضية ورئيس قسم اإلدارة الرياضية والترويح كلية التربية الرياضية  .
 جامعة بنها  -** مدرس بقسم اإلدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية 

 جامعة بنها  -رة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية م اإلدا**** مدرس بقس
 جامعة المنوفية -**** أمين عام كلية التربية النوعية 
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بالرغم من اهتمام إدارة جامعة المنوفية بالمنشآت الرياضية إال أنها ال تحققي الجودة الشاملة لعدم   -
 يانتها . االكتراث بص تجهيزها باألدوات واألجهزة الحديثة وعدم 

 عدم وجود اهتمام ورعاية رياضية أو تكريم للطالب المتميزين .  -
حافز معنوي دون صرف  الحوافز المادية  ( بتقديم  النشاط الرياضي  الجامعة ) إدارة  إدارة  تهتم   -

 للعاملين المتميزين في إدارة النشاط الرياضي . 
الرياض - األخصائيين  بتدريب  الجامعة  إدارة  تهتم  األال  على  اإلدايين  وأهمية  ساليب  الحديثة  رية 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة . 

 :مقدمة ومشكلة البحث
   يعد التقويم عملية يتم فيها تقدير قيمة ومعرفة نواحي القوة والضعف لمستوى األداء أو التدريب 

نت فيها  يستخدم  منظمة  متنوعة  وأدوات  طرق  استخدام  ويتم  التعليمية  العملية  القياس  أو  أي ائج      أو 
مدى  وتحديد  لمعرفة  األداء  على  أحكام  إصدار  في  مناسبة  أخرى  بوسائل  عليها  يحصل     معلومات 

األخطاء   تالفى  على  يعمل  بذلك  وهو  واألهداف  األداء  بين  والتوافق  ليصبح  االنسجام  وقوعها  قبل 
 .(   131:  8  عملية وقائية )

التي المفاهيم  من  تعد  الشاملة  الجودة  اهتما  أن  منالت  واسعًا  والمعنيين  ما  الباحثين  قبل  ن 
بتحسين األداء، فالجودة الشاملة إطار فكرى ومنظمي من شأنه التركيز على تحقيق رضا المستفيد  
والتطوير،   التحسين  عملية  في  لإلسهام  العاملين  كافة  إشراك  خالل  من  التطوير  سبل  وتوفير 

إحدى   القيادة     وأصبحت  تهم  التي  مؤس  القضايا  أية  لرففي  تسعى  استخدمت  سة  كما  أدائها،  ع 
 . (  37:  4الجودة في التنافس بين تلك المؤسسات ) 

بالرغم من تعدد اآلراء حول مفهوم الجودة الشاملة إال أنها تدور حول مجموعة من المتطلبات  
جمي يشمل  مستمرًا  جهدًا  تتطلب  والتي  وتوقعه،  المستفيد  واحتياجات  رغبات  على  أفراد المبنية  ع 

يعمل على التطوير والتحسين المستمر في السلعة أو الخدمة المقدمة بهدف الحصول  نظمة والذي  الم
على رضاء المستفيدين ) العمالء ( مع القدرة على مواكبة التنافس المستمر بين المنظمات وبعضها،  

تكون    تقديم خدمة  وهنا يرى البعض أن مفهوم الجودة يشير إلى قدرة المنظمة على إنتاج سلعة أو
 . (  65:   11حتياجات المستهلكين والمستفيدين )  اعلى الوفاء ب قادرة

تعتبر مرحلة الشباب من أهم المراحل التي يمر بها الفرد خالل حياته ويكتسب منها مهاراته   
قدراته   مراعاة  مع  شئونه  تدبير  على  تساعد  التي  وهي  وبدنية  اجتماعية  مهارات  من  اإلنسانية 
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فضالً واستعد  الخبرات   اداته  تطور   عن  في  ذلك  وأثر  أقرانه  مع  عالقاته  خالل  من  سيكتسبها  التي 
 ( . 15:  7شخصيته وأنماط سلوكه والقيم واالتجاهات التي يتبناها ) 

وتهدف رعاية الطالب إلى عالج المشاكل االجتماعية الناشئة عن تخلف تنظيمات المجتمع  
جهوده التطوعية في خدمة المجتمع ،    اإلفادة من  شباب وتنظيمواحتياجات األفراد وتعبئة طاقات ال

كذلك دعم عمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية التي تتوالها التنظيمات المتخصصة لإلسهام في  
رفاهية المجتمع وتقدمه ، وكذلك تنمية الشخصية اإلنسانية حيث أن التأثير بين الشخصية اإلنسانية  

متصلة   تكون  مد والبيئة  ،  ومتبادلة  الحياة  للعمليات  ى  األساسية  الوحدة  هي  اإلنسانية  والشخصية 
التربوية التي تهدف إلى تمكين الفرد من تطور شخصيته من الجوانب البدنية والنفسية واالجتماعية  

 ( .  32:   10بما يحقق الخير للفرد   والمجتمع )  

عليه   لما  هاما  ركنا  بالجامعة  الطالب  رعاية  جهاز  مسئولية  ويعد  المن  تكوين  طالب في 
تكوينا صالحا عن طريق تحديد األهداف التي تسعى إليها العملية التربوية وترجمة هذه األهداف إلى  

 برامج تساعد على تشكيل وإعداد الطالب الكتساب المهارات والقيم واالتجاهات. 
ب ، وحاجات الطالوال تبدأ برامج رعاية الطالب من فراغ وإنما تستقى أهدافها من مشكالت  

الحلول    فبرامج وإيجاد  الطالب  لمشكالت  التصدي  مهمتها  تحسينية  عالجية  وقائية  الطالب  رعاية 
عن   باالغتراب  الشعور  من  تقلل  برامج  هي  أوضح  وبمعنى  حياتهم  للطالب  تيسر  التي  العلمية 

 ( .  2:  6االنتقال من المدرسة الثانوية إلى الجامعة ) 

 : بحثال أهميةالمشكلة و
الشاملة ومبادئها من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تهدف للتحسين والتطوير  م الجودة  ُيعد مفهو 

أنه من الممكن توظيف هذه المبادئ لخدمة األغراض الممثلة للنشاط    ينبصفة مستمرة، ويرى الباحث
والبرامج  اإلدارة  أسلوب  في  الرياضية  اإلدارة  ومجال  عامة  بصفة  والشبابي  الهيئات   الرياضي    في 

و  والكفاءة  الرياضية  المنظم  اإليجابي  للتطبيق  وأفضلها  الطرق  انسب  إلى  للوصول  وذلك  الشبابية 
والفعالية لضمان الحصول على أفضل عائد أو مردود من العملية اإلدارية وفق أسس علمية واضحة  

لمشكالت لتغلب على اا  ون تعتمد على معايير واضحة ثابتة للجودة في كافة مراحلها ، ويحاول الباحث
من خالل وضع تقويم معايير إلدارة الجودة الشاملة   بجامعة المنوفية  الرياضية    االنشطة  ي تواجه  الت

 ادارة االنشطة الرياضية بجامعة المنوفية  ومدى تطبيقها في 
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ويعتبر قطاع التعليم الجامعي من المؤسسات التربوية الهامة التي يجب االهتمام بها ، فهي  
ن لم تقم هذه  إمواطنين صالحين قادرين على االرتقاء بالمجتمع المصري ، و   صناعة  تي تسعى إلىال

المؤسسة الهامة بدورها على أكمل وجه سيصبح هناك خلل كبير ، ولن تستطيع تلك المؤسسة تحقيق  
المناسب  أهدافها إال من خالل انجاز األعمال اإلدارية في وقت مناسب ألنه لو تم انجازها بعد الوقت

بمهمة رعاية    تعتبر الجامعة من أهم المؤسسات التي يعهد إليها المجتمع، و لها قيمة  ا فلن تصبح  له
إكسابهم القيم واالتجاهات البناءة إلي جانب إكسابهم المعارف والمهارات ، ولم تعد أبنائه من الشباب و 

تهتم   أصبحت  بل  فقط  والتعليمية  التربوية  باألهداف  تهتم  ذلالجامعة  جانب  أهإلي  بتحقيق  داف  ك 
، حيث تعتبر مهمتها إحداث تعديل جوهري في بناء شخصية الطالب    اجتماعية وعقلية وبدنية أيضاً 

 عقليًا ومعرفيًا ونفسيًا واجتماعيا وبدنيًا.

إكساب  كاهلها  علي  يلقي  التي  وهي   ، األنشطة  كبيرة من  في كل جامعة مجموعة  وتوجد 
كوين شخصية للشباب قادرة علي مواجهة الحياة من خاللها تالتي يمكن    الخبرات  المهارات العملية

ومشكالت  مصاعب  من  تحمل  ما  بكل  الشباب ،    العامة  رعاية  خالل  من  تمارس  األنشطة  وهذه 
 بالجامعة عن طريق أنشطتها المتعددة . 

شكل ومما الشك فيه أن الرياضة تلعب دورًا هامًا في صحة األفراد بشكل عام والرياضيين ب 
وبا إلى  خاص  وهذه  إلضافة  والسعادة  والمتعة  التشويق  إلى  تهدف  ببرامج  األوقات  وقضاء  الترويح 

نامج العلمي  بعض األهداف العامة للتربية الرياضية حيث أن الرياضة الجامعية هي أحدى فقرات البر 
ي  لنظام الشكلتراعي السبل والطرق المناسبة لالنتقال بالطالب من مرحلة ا  يالصحيح للجامعات الت

 ملكات العقلية إلى االهتمام بحاجته وميوله ورغباته  . وتدريب ال

باهتمام كبير في   وتمثل األنشطة الرياضية الطالبية جانبًا هامًا من المجاالت التي تحظى 
مختلف   من  وتنميتها  الطالب  تكوين شخصية  في  تلعبه  الذي  الكبير  للدور  وذلك  الجامعي,  التعليم 

حيث أن هذه األنشطة تعمل على كسر الحواجز والعالقات  ،    ة واالجتماعي  ية والنفسيةجوانبها العقل 
وقد بينت كثير من الدراسات العربية واألجنبية أهمية األنشطة الطالبية إلى تفوق الطالب ،  التقليدية  

األكاديمي اإلنجاز  في  الطالبية  األنشطة  في  إكسا  المشتركين  عملية  في  كبير  تأثير  لها  لما  ب  , 
وبالرغم من ذلك إلى أن ،    جتماعية للطالب كجانب أساسي في بناء شخصياتهممسؤولية االوتنمية ال

ال وليست قاصرة على  المشكالت  بالكثير من  تعاني  الرياضية  نقص  األنشطة  أو  تجهيزات  المنشآت 
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عالة من  أصبحت في الجوانب اإلدارية وكيفية تنظيم عمل تلك المنشآت واالستفادة القصوى والف  ولكن
المادية  البشرية  )اإلمكانات    تلك  ،  ، وعلى    (  الرياضية  المؤسسات  على  جلي  بشكل  أثرت  حيث 

ى  الخدمات المختلفة المقدمة من طرف هذه المؤسسات إلى المتعاملين معها من الطالب هذا ما أد
اضية إلى ، لذلك تسعى مختلف المؤسسات الري  الممارسات اإلداريةإلى إعادة النظر في األساليب و 

والفعالية اإلدارية من اجل تحقيق أهدافها والتميز وذلك باهتمامها بتنمية وتطوير أدائها    قيق الكفاءة تح
في معرفة مدى   البحث   اوعلى هذا األساس تكمن أهمية هذ   ،من خالل إتباع أساليب اإلدارة الحديثة  

األنشطة   تقويم  في  الشاملة  الجودة  إدارة  مبادئ  متطبيق  مبدأ  نالرياضية  ا  خالل  لمستمر  التحسين 
، مبدأ التركيز على المتعامل في إدارة   والمشاركة الكاملة ، مبدأ الوقاية من األخطاء والقيادة اإلدارية

الجودة    تطبيق مبادئ، حيث أن  الجودة الشاملة دور في تحقيق األداء المتميز في اإلدارة الرياضية  
الواقع  الشاملة   أرض  ا على  مجال  وفي  الريعامة  بها  اضية  ألنشطة  باالرتقاء  كبيرة  بدرجة  يسهم 

وتطويرها عن طريق مساهمتها في التحسين المستمر والوقاية من األخطاء ومنع وقوعها باإلضافة  
والتركيز على المتعامل لمختلف العمليات اإلدارية بها وذلك من   اإلداريةإلى المشاركة الكاملة والقيادة 
شرية المتاحة بها بدون الحاجة إلى تكاليف أو موارد ادية أو البالموارد المخالل االستفادة المثلى من  

 .  رعاية الشباب  إلدارات إضافية تفوق إمكانات المتاحة 

إال أن الباحثين وجدوا أن تطبيق هذه  تقويم معايير إلدارة الجودة الشاملة  وبالرغم من أهمية  
والتربوية   االجتماعية  المجاالت  في  يظهر  ،المعايير  األبح  والصناعية  بتقويم  وتقل  اهتمت  التي  اث 

كونها   بالرغم  المصرية  بالجامعات  الرياضية  األنشطة  في  الشاملة  الجودة  الرئيسي  معايير  المصدر 
حيث لم تعد الجامعة مكانا لدارسة "    لبالدة  الشاملة"    إلعداد المواطن المؤهل لغرض تحقيق التنمية

رحلة دارسيه إلى مرحلة دارسيه أعلى تيازها من مالطالب باج  مجموعة من المقررات الدراسية ينتقل
الطالب   فحسب  بها  يلتحق  تعليمية  الجامعة مؤسسة  فأصبحت  تغيرا جذريا  المفهوم  هذا  تغير  بل   ،

في جميع جوانب شخصيته الكامل  النمو  وينمي خبراته    ليحقق  الحديثة  والمعارف  بالعلوم  فيتزود   ،
في المشاركة  خالل  من  البر   ومهاراته  واألنشطمختلف  الرياضيةامج  الرياضة    ة  أصبحت  وعليه   "

الجامعية أحدى فقرات البرنامج العلمي الصحيح ألنها تنتقل بالطالب من تدريب الملكات العقلية إلى 
عند األخذ بنظر االعتبار معايير المفاضلة بين    االهتمام بحاجته وميوله ورغباته وهي ال تقل شأناً 

النتائج العل التفوق  ة وأحسن النمية المتحققأحسن  تائج الرياضية التي يصل فيها طلبتها إلى مستوى 
العلمي والرياضي معا لذا وجب علينا العمل على زيادة أعداد المشاركين في هذه األنشطة عن طريق  
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جعل ممارسة هذه األنشطة الرياضية أكثر تشويقا وأكثر قيمة للطالب المشاركين وتتوافق مع رغباتهم  
 ستوى من التنظيم . على اعلي م  يولهم وتكون وم

ومن هنا جاءت أهمية البحث لما للنشاط الطالبي من فوائد كثيرة للطلبة لذا كان لزاما على 
القيادات في إدارات رعاية الشباب أن تسعى جاهده أن يكون لها رؤية لتقويم هذه األنشطة  وتطوريها  

بابنا من طالب الجامعات لحفاظ على ش يساعد على ابصورة فعالة حتى تواكب متغيرات العصر بما  
من االنجراف نحو األفكار الهدامة والمتطرفة وأيضا البعد عن السلوك غير المنضبط الغير مقبول 

تبين انه    ون في حدود علم الباحث، و من المجتمع وحتى يكون طالب الجامعة يد بناءة وليست معول  
  ون فيما دعا الباحث  معايير الجودة الشاملة  ءفي ضو ة بالجامعة  لم تقم دراسات لتقويم االنشطة الرياضي

 . ة يجامعالجراء هذا البحث لعله يكون مرجعا لتقويم االنشطة إل

 هدف البحث : 
  من خالل   الجودة الشاملة  الرياضية في ضوء معايير  تقويم األنشطة  يهدف هذا البحث إلى

 التعرف على : 
 . شاملة ر الجودة الأهداف األنشطة الرياضية وفق معايي −
 .الهيكل التنظيمي إلدارة النشاط الرياضي بالكليات والجامعة  −
 . اإلمكانات المادية والبشرية  −
 . العقبات التي تواجه األنشطة الرياضية بالجامعة  −

 تساؤالت البحث
 ما أهداف األنشطة الرياضية وفق معايير الجودة الشاملة ؟ −
 ة ؟يات والجامعرياضي بالكلما الهيكل التنظيمي إلدارة النشاط ال −
 ما اإلمكانات المادية والبشرية ؟ −
 ما العقبات التي تواجه األنشطة الرياضية بالجامعة ؟  −

 مصطلحات البحث :
 التقويم : -

الفروض   صدق  ومراجعة  والعيوب  الممارسات  إلظهار  األفراد  أو  األشياء  على  الحكم  هو 
 .(  131:   78ره ) األساسية التي يتم على أساسها تنظيم العمل وتطوي
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 دارة الجودة الشاملة : إ -
بتحديد  تقوم  والتي  الرياضية  المؤسسات  في  تطبق  التي  اإلدارة  ووظائف  أنشطة  كل  هي 
أهداف الجودة وسياستها ومسئوليتها وتطبيقها بواسطة تخطيط الجودة وضبط وتوكيد الجودة وتحسين  

 .(  46:  3الجودة بداخل نظام الجودة ) 
 

 :مرجعيةالدراسات ال
( بعنةةوان : تقةةويم إدارة النشةةاط الرياضةةي  2 ( ) 2015) "  أحمددد محمددد أحمددد النبددو  " سةةة درا -1

دارة النشةةةةاط إتقةةةةويم  بجامعةةةةة األزهةةةةر فةةةةي ضةةةةوء مقومةةةةات الجةةةةودة الشةةةةاملة ، يهةةةةدف البحةةةةث إلةةةةى
 التعةةرف علةةى :  الرياضةةي بجامعةةة األزهةةر فةةي ضةةوء مقومةةات الجةةودة الشةةاملة وذلةةك مةةن خةةالل

التعةرف علةى العقبةات التةي تةؤدى  ،  اإلمكانةات الماديةة والبشةرية،  تنظيمةيالهيكةل ال،  األهةداف
وضةع حلةول مقترحةة لتطةوير إدارة  ،  إلى فشل تطبيق الجةودة الشةاملة فةي إدارة النشةاط الرياضةي

النشةةةةاط الرياضةةةةي بجامعةةةةة األزهةةةةر مةةةةن خةةةةالل تطبيةةةةق الجةةةةودة الشةةةةاملة علةةةةى األهةةةةداف والهيكةةةةل 
استخدم الباحث المنهج الوصةفي لمالئمةة ،    لتجنب العقبات   ية والبشريةكانات الماد التنظيمي واإلم
قةام الباحةث باختيةار العينةة بالطريقةة العمديةة العشةوائية مةن بةين العةاملين بكليةات ،    طبيعة البحث 

( أخصةةةائي  40 جامعةةةة االزهةةةر والعةةةاملين برعايةةةة الشةةةباب بةةةبدارة الجامعةةةة حيةةةث بلغةةةت قوامهةةةا )
الشخصةةةية واسةةةتمارة االسةةةتبيان مةةةن تصةةةميمه كوسةةةيلة لجمةةةع ث المقابلةةةة سةةةتخدم الباحةةةارياضةةةي ، 

إلةةى عةةدة توصةةل الباحةةث ،  البيانةةات وذلةةك لمناسةةبتهما لطبيعةةة ومنهجيةةة البحةةث وتحقيقةةًا ألهدافةةه
 نتائج أهمها : 

دم وجةود مالعةب عةو  .  دم تةوفر أجهةزة رياضةية حديثةة بةبدارة النشةاط الرياضةي بالجامعةةعة .أ
 . تمرينفرعية ل

ود عدد مناسب من المالعب والصاالت المغطاة وأدوات رياضةية كافيةة تغطةى عةدد وج  عدم .ب
 . الممارسين للنشاط

 . عدم وجود وحدات خلع مالبس في مكان ممارسة النشاط الرياضي .ج
دارة النشةةاط الرياضةةي برعايةةة إلعقبةةات التةةي تةةؤدى إلةةى فشةةل تطبيةةق الجةةودة الشةةاملة علةةى ا .د

 . الشباب 
عةدم مةع  . لجةودة علةى رعايةة الشةباب والنشةاط الرياضةيصة لتطبيق اميزانية خا  عدم وجود  .ه

 . الجامعة لتحسين وتطوير رعاية الشباب  إدارةوجود مساندة فعالة من 
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: إدارة الجةةودة الشةةاملة كمةةدخل لتطةةوير ( بعنةةوان  9 )(  2014) "  محمددد أحمددد محمدددسةةة " درا -2
 يبجامعةةة بنهةةا فةةي الرياضةة رة النشةةاطتطةةوير إداة هةةدفت الدراسةةالنشةةاط الرياضةةي جامعةةة بنهةةا ، 

،  اإلمكانةات الماديةة والبشةرية،  الهيكةل التنظيمةي)  ضوء معاير الجةودة الشةاملة وذلةك مةن خةالل
 ي ،إدارة النشةاط الرياضة يلةى فشةل تطبيةق الجةودة الشةاملة فةإتةؤدى ي التعرف علةى العقبةات التة

الل تطبيةق المعةاير علةى نهةا مةن خةبجامعةة بي ضةوضع حلول مقترحةة لتطةوير إدارة النشةاط الريا
ي سةةةتخدم الباحةةةث المةةةنهج الوصةةةف( ، ا األهةةةداف والهيكةةةل التنظيمةةةى واإلمكانةةةات لتجنةةةب العقبةةةات 

( أخصةةائي نشةةاط  50 كونةةت عينةةة البحةةث مةةن )،  وذلةةك لمالءمتةةة مةةع طبيعةةة إجةةراءات البحةةث 
 جمع البيانةات ولعشوائية ، العمدية ال ختيار العينة بالطريقةامن العاملين بجامعة بنها وتم ي  رياض

كوسةيلة لجمةع البيانةات وذلةك ه مةن تصةميم االسةتبيانستمارة استخدم الباحث المقابلة الشخصية و ا
وفةةى ه ى ضةةوء أهةةداف البحةةث وتسةةاؤالته وفةةلمناسةةبتهما لطبيعةةة ومنهجيةةة البحةةث وتحقيقةةًا ألهدافةة

بحةةث مةةن وصةةل إليةةة اليانةةات ومةةا تضةةوء عينةةة البحةةث مةةن خةةالل أسةةلوب المعالجةةة اإلحصةةائية للب
 : التالية االستنتاجات نتائج أمكن للباحث التوصل إلى 

أن األهةةةةداف ال تتصةةةةف بالمرونةةةةة لتحقيةةةةق المطلةةةةوب وعةةةةدم مناسةةةةبتها لإلمكانةةةةات البشةةةةرية  .أ
 . المتاحة

 ي .عدم وجود ميزانية خاصة لتطبيق الجودة على رعاية الشباب والنشاط الرياض .ب
عةدم تةوفر أجهةزة رياضةية و  لشةباب بالجامعةةرة رعايةة امسةتقر بةبدا يهيكةل تنظيمة عدم وجود  .ج

 . بالجامعةي حديثة ببدارة النشاط الرياض
دوات رياضةية كافيةة تغطةى عةدد أعدم وجود عدد مناسب مةن المالعةب والصةاالت المغطةاة  .د

 . الممارسين للنشاط
  .ي النشاط الرياض يسوء العالقة بين الطالب وأخصائ .ه

فاعلية أداء إدارة رعايدة الشدبا  ( بعنوان :  1 )(  2013" )  سيد المجيد مر أحمد عبدراسة "   -3
دارة إداء أيهدف البحةث إلةي فاعليةة ،   جامعة بورسعيد في ضوء متطلبات إدارة الجودة الشاملة

داء الجةودة الشةاملة وذلةك مةن خةالل التعةرف أرعاية الشباب بجامعة بورسعيد فةي ضةوء متطلبةات 
تحديةد فاعليةه أداء إدارة رعايةة الشةباب جامعةه ،  رسةعيد ب بجامعةة بو رعايةة الشةباواقع أدارة   على

بورسةةةةعيد فةةةةي ضةةةةوء متطلبةةةةات إدارة الجةةةةودة الشةةةةاملة بالنسةةةةبة مةةةةديرو اإلدارات ورؤسةةةةاء األقسةةةةام 
تحديةةةةد فاعليةةةةه أداء إدارة رعايةةةةة الشةةةةباب جامعةةةةه بورسةةةةعيد فةةةةي ضةةةةوء ، واألخصةةةةائيين بالكليةةةةات 
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قةةام الباحةةث باسةةتخدام المةةنهج ، ب ) المسةةتفيدين ( لنسةةبة للطةةالالشةةاملة با متطلبةةات إدارة الجةةودة
( طالةةةةب لدراسةةةةة  50 مةةةةن )ت كونةةةةوتختيةةةةار عينةةةةة البحةةةةث بالطريقةةةةة العشةةةةوائية اتةةةةم ي ، الوصةةةةف

دارة رعايةةة الشةةةباب بجامعةةةة بورسةةةعيد فةةةي ضةةةوء إداء أفاعليةةةة لت الدراسةةةة إلةةةى صةةة، وتو األساسةةية 
 . قسام رعاية الشباب بالكليات أدارات ورؤساء إمديرو خصائي و أ)   داء الجودة الشاملةأمتطلبات 

الجدودة الشداملة (  بعنةوان  2003  ( )12" )  Nugharha, paul، بدو   نوغراهدادراسةة  "  -4
، هةدفت الدراسةة إلةى تحديةد مؤشةرات الجةودة في عملية التعليم والتعلم بمؤسسدات التعلديم العدالي

( طالبةًا مةن خةالل أربةع مقةابالت  120 اسةة علةى )قةد تمةت الدر في التعلةيم الجةامعي األمريكةي، و 
باإلضةةافة إلةةى االسةةتبيان، وقةةد خلصةةت نتةةائج الدراسةةة إلةةى مةةا يلي:يرتفةةع مسةةتوى مؤشةةرات الجةةودة 
فةةي التعلةةيم الجةةامعي األمريكةةي بعامةةة، ينبغةةي أن يكةةون الطالةةب الجةةامعي بةةؤرة التفاعةةل الصةةفي، 

،  ه ومةةا يتوصةةل إليةةه الطالةةب ة مةةا يسةةتخدمتحسةةين نوعيةة وعلةةى الجامعةةة أو الكليةةة أن تبحةةث عةةن
المحاضر الجامعي هو المسئول عن تطوير وتحسين نوعيةة عمليةة التعلةيم والةتعلم، ينبغةي البحةث 

،  عن تقنيات جديدة ومناسبة لتقيم الطالب الجةامعي، يفضةل الطلبةة العمةل فةي فةرق عمةل للجةودة
املة فةةي التعلةةيم الجةةامعي الجةةودة الشةة تتطلةةب إدارة،  وذلةةك إلقةةرار مهةةارات صةةنع القةةرار الجمةةاعي

 .  العملي دعمًا لما هو نظري 

 :إجراءات البحث
 منهج البحث :

( بخطواتةةه وإجراءاتةةه وذلةةك  أسةةلوب الدراسةةات المسةةحية ) يالمةةنهج الوصةةف ون اسةةتخدم البةةاحث
 لمناسبته لتحقيق أهداف البحث .

 مجتمع البحث : 
اب ومسةئولي األنشةطة الرياضةية ، رعايةة الشةب دارة العامةةاإلمن أعضةاء  تمثل مجتمع البحث  

مةةةدير مكتةةب رعايةةةة (  144) عةةددهم والبةةةال  وكةةذا األخصةةائيين الرياضةةةيين بكليةةات جامعةةةة المنوفيةةة 
 . ةرياضي ةأخصائيو أخصائي رياضي الطالب و 
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 عينة البحث : 
أعضاء يع ) جمالبحث  من مجتمعالطبقية الكلية باختيار عينة البحث بالطريقة    ون قام الباحث

عةةدد بلغةةت و ، اإلدارة العامةةة رعايةةة الشةةباب ومسةةئولي األنشةةطة الرياضةةية واألخصةةائيين الرياضةةيين ( 
 كاآلتي :عينة ال
 من مجتمع البحث .للعينة األساسية أخصائي رياضي وشباب  100 −
 تطالعية من مجتمع البحث .سللعينة االأخصائي رياضي وشباب  20 −

 ت :أدوات جمع البيانا
 لجمع بيانات البحث األدوات اآلتية :  ون الباحثاستخدم 

 :  استبيان تقويم األنشطة الرياضية بجامعة المنوفية في ضوء معايير الجودة الشاملة
 إعدادها الخطوات التالية :ي واتبع ف ون وهي استمارة من إعداد الباحث

 تحديد هدف االستبيان : -
المنوفيةةة فةةي ضةةوء معةةايير ضةةية بجامعةةة نشةةطة الرياتقةةويم األيهةةدف االسةةتبيان المقتةةر  إلةةى 

 الجودة الشاملة .
 تحديد محاور االستبيان : -

ببعةةةداد اسةةةتمارة اسةةةتبيان متضةةةمنة مجموعةةةة مةةةن المحةةةاور الخاصةةةة باالسةةةتبيان  ون قةةةام البةةةاحث
مةةةن أعضةةةاء هيئةةةةة  ( ، وتةةةةم عةةةرض اسةةةتمارة االسةةةةتبيان علةةةى السةةةادة الخبةةةةراء 2) مرفةةةق    المقتةةةر  
) سةةنوات  10بكليةةات التربيةةة الرياضةةية والتةةي تزيةةد خبةةرتهم عةةن ة الرياضةةية تخصةةص اإلدار التةةدريس 

م ، وذلك إلبداء الرأي في مدى 2021 /  9 /  22م إلى 2021/ 9/  4 ( خالل الفترة من 1مرفق 
تراوحةةت النسةةبة المئويةةة ألراء الخبةةراء حةةول مةةدي مناسةةبة وقةةد مناسةةبة العبةةارات لمحةةاور االسةةتبيان ، 

مةن %  70نسبة  ون وقد ارتضى الباحث% ( ،  100: %  30)              ن بين ور االستبيامحا
وهمةا    %70مةن قةل لحصةولهم علةي نسةبة أين اتفاق السادة الخبراء وبنةاءًا علةى ذلةك تةم حةذف محةور 

، ليصةةةبح بةةةذلك عةةةدد محةةةاور { خطةةةة التدريسةةةية والنشةةةاط الرياضةةةي ، اسةةةتثمار المنشةةةآت الرياضةةةية ال
 محاور .أربعة (  4ية ) بيان النهائاالست
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 : الصورة المبدئية لالستبيان -
وقةةد روعةةي  ، االسةةتبيان لكةةل محةةور مةةن محةةاورالعبةةارات  بوضةةع مجموعةةة مةةن ون قةةام البةةاحث

عنةةةد صةةةياغة العبةةةارات ، أن يكةةةون للعبةةةارة معنةةةى واحةةةد محةةةدد وان تكةةةون لغةةةة كةةةل عبةةةارة صةةةحيحة ، 
، وكانةةةت ي تحمةةل أكثةةر مةةن معنةةى الكلمةةات التةةنةةب اسةةتعمال واالبتعةةاد عةةن العبةةارات الصةةعبة ، وتج

 كالتالي :( عبارة وبيانها  59إجمالي العبارات ) العبارات 
 ( عبارة   13عدد )     أهداف األنشطة الرياضية وفق معايير الجودة الشاملة -
 ( عبارة 14عدد )   الهيكل التنظيمي إلدارة النشاط الرياضي بالكليات والجامعة  -
 ( عبارة 16عدد )        ية والبشريةكانات الماد اإلم -

 ( عبارة 16عدد )     العقبات التي تواجه األنشطة الرياضية بالجامعة -

اإلدارة  بةراء فةي مجةالالخاألسةاتذة مةن بعرض تلةك العبةارات علةى مجموعةة   ون كما قام الباحث
( عشةةةرة  10 جةةةال عةةةن )بحيةةةث ال تقةةةل مةةةدة خبةةةرتهم فةةةي المخبةةةراء عشةةةرة  ( 10 قوامهةةةا ) الرياضةةةية
 ( 2مرفةق ) االسةتبيان  ورالمحةمدي مناسبة العبةارات  ( وذلك إلبداء الرأي في 1مرفق    )     سنوات  

:  %  40) حةةاور االسةةتبيان بةةةين تراوحةةت النسةةبة المئويةةة ألراء الخبةةراء حةةول مةةدي مناسةةبة موقةةد ، 
حةذف علةى ذلةك تةم اء وبنةاءًا من اتفاق السادة الخبر %  70نسبة   ون وقد ارتضى الباحث% ( ،    100

عبةةارات يصةةبح بةةذلك عةةدد وبةةذلك %  70مةةن قةةل أعلةةي نسةةبة م لحصةةوله( أحةةدى عشةةر عبةةارة  11) 
 .عبارة (  48االستبيان النهائية ) 

 الصورة النهائية لالستبيان : -
عبةةةارة مةةةوزعين علةةةى محةةةاور االسةةةتبيان األربعةةةة طبقةةةًا  48ت إجمةةةالي عبةةةارات االسةةةتبيان بلغةةة

 لآلتي :
 ( عبارة   11عدد )   أهداف األنشطة الرياضية وفق معايير الجودة الشاملة حور األول :الم -
 ( عبارة 10عدد ) الهيكل التنظيمي إلدارة النشاط الرياضي بالكليات والجامعة المحور الثاني :  -
 ( عبارة 13عدد )  اإلمكانات المادية والبشريةالمحور الثالث  -

 ( عبارة 14عدد )  بالجامعةة الرياضية واجه األنشطالعقبات التي تالمحور الرابع  -
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( لعام ) 30المجلد ) رقم    ( 119( ) الرابع عش  م( )العدد    2022( شهر )ديسمبر

 تصحيح االستبيان : -
بوضةةةع ميةةةزان تقةةديري ثالثةةةي ، وقةةةد تةةةم تصةةةحيح العبةةةارات  ون لتصةةحيح االسةةةتبيان قةةةام البةةةاحث

 : كالتالي
 ( ثالثة درجات . 3)          موافق -
 ( درجتان . 2)   إلى حد ما -
  ( درجة واحدة . 1)   غير موافق -

 لالستبيان :ت العلمية المعامال
 بحساب المعامالت العلمية لالستبيان على النحو التالي : ون قام الباحث

 الصدق :  -
 الطرق التالية : ون لحساب صدق االستبيان استخدم الباحث

 دق االتساق الداخلي :ص -
(  20 بتطبيقةةه علةةى عينةةة قوامهةةا ) ون لحسةةاب صةةدق االتسةةاق الةةداخلي لالسةةتبيان قةةام البةةاحث

ير العينةة األصةلية للبحةث ، وتةم حسةاب معةامالت االرتبةاط بةين درجةة البحث ومن غ من مجتمع فرداً 
إليةةه ، وكةةذلك معةةامالت االرتبةةاط بةةين درجةةة كةةل عبةةارة  يتنتمةة يكةةل عبةةارة والدرجةةة الكليةةة للمحةةور الةةذ 

ة كةةل مةةن عبةةارات االسةةتبيان والدرجةةة الكليةةة لالسةةتبيان ، كمةةا تةةم حسةةاب معةةامالت االرتبةةاط بةةين درجةة
 وكانت النتائج كالتالي ية لالستبيان ، الدرجة الكلمحور و 

               إليةةةةه مةةةةا بةةةةين  يتنتمةةةة يمعةةةةامالت االرتبةةةةاط بةةةةين درجةةةةة كةةةةل عبةةةةارة والدرجةةةةة الكليةةةةة للمحةةةةور الةةةةذ  -
( وهى معامالت ارتباط دالةة إحصةائيًا ممةا يشةير إلةى صةدق االتسةاق الةداخلي  0.95:    0.52  )

 لالستبيان.
:  0.64 ) جةةةة كةةةل عبةةةارة والدرجةةةة الكليةةةة لالسةةةتبيان مةةةا بةةةينتبةةةاط بةةةين در عةةةامالت االر تراوحةةةت م -

 وهى معامالت ارتباط دالة إحصائيًا مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي لالستبيان . ( 0.89
           تراوحةةةت معةةةامالت االرتبةةةاط بةةةين مجمةةةوع درجةةةات كةةةل محةةةور والدرجةةةة الكليةةةة لالسةةةتبيان مةةةا بةةةين  -

وهةةةةى معةةةةامالت ارتبةةةةاط دالةةةةة إحصةةةةائيًا ممةةةةا يشةةةةير إلةةةةى االتسةةةةاق الةةةةداخلي  ( 0.95:  0.89 )
 لالستبيان .
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( لعام ) 30المجلد ) رقم    ( 120( ) الرابع عش  م( )العدد    2022( شهر )ديسمبر

 :الثبات  -
باسةةتخدام معامةةل ألفةةا لكرونبةةات وذلةةك بتطبيقهةةا علةةى  ون لحسةةاب ثبةةات االسةةتبيان قةةام البةةاحث

امالت ألفةا تراوحةت معةوقةد ( فردًا من مجتمع البحث ومن خةارج العينةة األصةلية ،   20  عينة قوامها )
 ( وهى معامالت دالة إحصائيا مما يشير إلى ثبات االستبيان .  0.87:  0.77 ا بين )لالستبيان م

  خطوات البحث
 الدراسة االستطالعية :  −

بأجراء دراسة استطالعية ألدوات جمع البيانات وقامت بتطبيقهةا علةى عينةة مةن   ون قام الباحث
/  10 / 17م إلةةةى 2021/  10/  10 نفةةةي الفتةةةرة مةةةج العينةةةة األساسةةةية مجتمةةةع البحةةةث ومةةةن خةةةار 

 وذلك بغرض التعرف على مدى مناسبتها وعالقتها بالتطبيق على تلك العينة .م ، 2021

 : االستبيان تطبيق  −
 ون اتهةةةا قةةةام البةةةاحثبعةةةد تحديةةةد العينةةةة واختبةةةار أدوات جمةةةع البيانةةةات والتأكةةةد مةةةن صةةةدقها وثب

 / 20إلةى  2021/  11/  10يةق مةن فتةرة التطب  البحةث وكانةت بتطبيقها على جميع أفراد العينة قيةد  
12/ 2021 . 

 تصحيح استمارات االستبيان : −
بتصةةةةحيح االسةةةةتمارات طبقةةةةًا للتعليمةةةةات الموجةةةةودة  ون بعةةةد االنتهةةةةاء مةةةةن التطبيةةةةق قةةةةام البةةةةاحث 

 برصةةةد الةةةدرجات وذلةةةك تمهيةةةداً  ون االنتهةةةاء مةةةن عمليةةةة التصةةةحيح قةةةام البةةةاحث والموضةةةحة سةةةابقًا وبعةةةد 
 إحصائيًا .لمعالجتها 

 األسلوب اإلحصائي المستخدم :
 ون بعد جمع البيانات وجدولتها تم معالجتها إحصائيًا ، ولحسةاب نتةائج البحةث اسةتخدم البةاحث

 األساليب اإلحصائية اآلتية :
 الدرجة المقدرة . - النسبة المئوية . -
 مربع كا . - معامل االرتباط . -
  معامل الفا لكرونبات . -

( ، كمةةا اسةةتخدم الباحةةث برنةةامج  0.05 مسةةتوى داللةةة عنةةد مسةةتوى ) ون ضةةي البةةاحثوقةةد ارت
Spss . لحساب بعض المعامالت اإلحصائية 
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( لعام ) 30المجلد ) رقم    ( 121( ) الرابع عش  م( )العدد    2022( شهر )ديسمبر

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
 نتائج البحث وفقًا للترتيب التالي :  ون سوف يستعرض الباحث

 ينص على : ياإلجابة على التساؤل األول والذ  -
 ة الشاملة ؟ عايير الجودياضية وفق مما أهداف األنشطة الر 

 (  8جدو  ) 
 :الدرجة المقدرة والنسبة المئوية ومربع كا آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور األو  

 (  100ن =  (  ) أهداف األنشطة الرياضية وفق معايير الجودة الشاملة )      

 العبارات  م
 االستجابة 

الدرجة  
 المقدرة 

النسبة  
 المئوية 

 2كا  قيمة 
 فق أوا

إلى حد  
 ال أوافق  ما 

توجةةةد أهةةةداف خاصةةةة بةةةبدارة النشةةةاط الرياضةةةي تتسةةةم بالوضةةةو    .1
 للعاملين . 

19 16 65 154 51.33 45.26 

 17.18 55.67 167 52 29 19 األهداف تتصف بالمرونة لتحقيق المطلوب .   .2
يةةةةةةةتم تحقيةةةةةةةق أهةةةةةةةداف النشةةةةةةةاط الرياضةةةةةةةي بنةةةةةةةاء علةةةةةةةي خطةةةةةةةط   .3

 موضوعة. 
33 54 13 022  73.33 2225.  

تتناسةةةةةةب أهةةةةةةداف النشةةةةةةاط الرياضةةةةةةي مةةةةةةع اإلمكانةةةةةةات الماديةةةةةةة   .4
 المتاحة . 

10 16 74 136 45.33 74.96 

تتناسةةةةةب أهةةةةةداف النشةةةةةةاط الرياضةةةةةي مةةةةةةع اإلمكانةةةةةات البشةةةةةةرية   .5
 المتاحة . 

14 21 65 149 49.67 45.86 

 39.98 51.00 153 63 21 16 يتم تعديل األهداف الموضوعة من قبل اإلدارة باستمرار .    .6
يةةةتم قيةةةاس مةةةدي تحقيةةةق األهةةةداف فةةةي إدارة النشةةةاط الرياضةةةي   .7

 وفق لمعاير موضوعة . 
6 11 83 123 41.00 111.38 

يوجةةةةد اقتنةةةةاع مةةةةن اإلدارة العليةةةةا بالجامعةةةةة وأخصةةةةائي النشةةةةاط   .8
 بأهداف النشاط الرياضي . 

58 18 24 234 78.00 27.92 

 84.74 91.00 273 2 23 75 ة . إعادة صياغ  تحتاج أهداف النشاط الرياضي بالجامعة إلي  .9

تنبثةةق أهةةداف النشةةاط الرياضةةي بالجامعةةة مةةن أهةةداف المجلةةس   .10
 85.76 42.67 128 76 20 4 األعلى للجامعات وفق معايير الجودة الشاملة . 

أهةةةةداف أدارة النشةةةةاط الرياضةةةةي مناسةةةةبة لمتغيةةةةرات التقةةةةدم فةةةةي   .11
 69.44 45.33 136 72 20 8 العصر الحالي . 

لية للمحور الدرجة الك    1873 56.76  

 

 5.99( =  0.05 داللة ) ( الجدولية عند مستوي  2كا قيمة )
 



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

( لعام ) 30المجلد ) رقم    ( 122( ) الرابع عش  م( )العدد    2022( شهر )ديسمبر

 ( : 8يتضح من جدول ) 
أهةداف األنشةطة الرياضةية  تراوحت النسبة المئوية آلراء عينة البحث في عبةارات المحةور األول ) -

 .(  % 91.00% :  41.00 ( ما بين ) وفق معايير الجودة الشاملة

الب  أ  ون احثويعزو  النتيجة  األساسي  تلك  الهدف  بالجامعة  ن  الرياضية  إطالق  لألنشطة  هو 
قدراتهم   وتنمية  مواهبهم  وصقل  الطالب  المختلفة  طاقات  الرياضات  مختلف  في  والمهارية  البدنية 

األنشطة  و مشروعات  إشراكهم في الوذلك عن طريق  في فترات العام الجامعي    تدريبهم تدريباً وأيضًا  
سواء داخل  رعاية الطالب  بها اإلدارة العامة لألنشطة الرياضية باإلدارة المركزية ل  قومت تي  الرياضية ال

الرياضي   االتحاد  إشراف  تحت  ويكون  وبعضها  الجامعات  بين  أو  الجامعة  داخل  أو  الكليات 
 للجامعات المصرية .

الباحث األ  ون ويشير  ب إلخاصة  الهداف  أن  تتسم  الرياضي  النشاط  لأل دارة  ئيين  صاخالوضو  
وأيضًا خطط تتبعها اإلدارة  أتباع اللوائح المتبعة داخل الجامعة  الرياضيين ويسعوا لتحققيها من خالل  

ويتم وضع هذه األهداف بما  األهداف تتصف بالمرونة لتحقيق المطلوب  ن هذه  كما أ،  في تحقيقها  
والبشرية   المادية  اإلمكانات  بالجامعة  يتناسب مع  وقد  المتاحة  األهدا ،  تعديل  الموضوعة  يتم  أو  ف 

صياغتها   باستمرار  إعادة  اإلدارة  قبل  ، من  المقدمة  الخدمة  جودة  من  جيدة  درجة  إلى  يصل  بما 
 ويرجع هذا التعديل من قبل القياس المستمر لألنشطة الرياضية المقدمة للطالب .

 في اتجاه الموافقة . ( و  9 ، 8 توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث في العبارات ) -

الباحث أن    ون ويعزو  إلى  النتيجة  بالجامعة وأخصائي  تلك  العليا  قناعة  اإلدارة  بأهداف  على 
الرياضي   وربما  النشاط  الطالب  على  إيجابيتها  إلومدى  الرياضي  النشاط  أهداف  إعادة   ىتحتاج 

لرياضات أو التكنولوجي ،  ي في اسواء في اإلمكانات أو التطور الرقمنظرًا للتغيرات الحادثة  صياغة  
 وكذا األساليب اإلدارية الحديثة المتبعة في جامعة المنوفية .

  ( وفي اتجاه الموافقة إلي حد ما 3 ) ةتوجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث في العبار  -

ط  النشا  تحقيق أهدافتلك النتيجة إلى أن كليات جامعة المنوفية تتبع خطط ل  ون ويعزو الباحث
الكليات  الرياضي   بعض  تتبع  بينما  بالحداثة  تمتاز  الخطط  من خالل  وهذه  لألهداف  الوصول  إلى 

 تنفيذ التعليمات فقط دون التخطيط المسبق . 
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( لعام ) 30المجلد ) رقم    ( 123( ) الرابع عش  م( )العدد    2022( شهر )ديسمبر

 10،  7،  6،  5،  4،  2،  1 دالة إحصائيًا بةين آراء عينةة البحةث فةي العبةارات )توجد فروق   -
 . ( وفي اتجاه عدم الموافقة 11 ، 

تلةةك النتيجةةة إلةةى أن كليةةات جامعةةة المنوفيةةة ال تتبةةع خطةةط مسةةبقة خاصةةةة  ون حثو البةةاويعةةز 
تحقةق الجةودة الشةاملة ، وأن بعةض  ريوفةق معةايبةالرغم مةن أهميةة عمليةة التخطةيط    بالنشاط الرياضي

ال تتسةةم بالوضةةو  لةةبعض العةةاملين ، ويضةةعف هةةذه األهةةداف أنهةةا تتصةةف بةةالجمود وليسةةت هةةداف األ
تناسةب مةع اإلمكانةات الماديةة لها أو تعةديل صةياغتها ممةا يمكةن تحقيقهةا ممةا ين تعةديذات مرونة يمكة

 .داخل اإلدارة العامة للنشاط الرياضي البشرية المتاحة و 

( نقاًل عن " جون مارشن " أن إدارة الجودة الشاملة قد   2005" )    دينا عوض للا تشير "   
محورية األساسية التي تهتم بها جميع المنظمات  ضية التبلورت في فلسفة إدارة متكاملة تتعامل مع الق

وهي إرضاء العمالء والمحافظة على والءهم للمنظمة وذلك بتقديم السلع أو الخدمات التي يحتاجونها  
الجودة  إدارة  ليست   ، يفضلونها  التي  التكلفة  وحدود  التوقيت  وفي  مواصفات  يرتضونه من  ما  وفق 

ة وفعاليات إدارة المنظمة بل هي نظام بتكامل مع باقي النظم  ي أنشطالشاملة نشاطًا منعزاًل عن باق
 ( .  30،  29:  5)  مع كافة مجاالت النشاط ومستوياتهاإلدارية واإلنتاجية والتسويقية ويتشابك 

إلةى هدفت التي (  9 )(  2014) "  محمد أحمد محمد" سة دراالنتيجة مع نتائج   كوتتفق تل
تطبيةةق  ضةةوء معةةاير الجةةودة الشةةاملة وذلةةك مةةن خةةالل يامعةةة بنهةةا فةةبجي اضةةتطةةوير إدارة النشةةاط الري

أن الدراسةة إلةى  ت توصةلوقةد ،  واإلمكانةات لتجنةب العقبةات   يالمعاير علةى األهةداف والهيكةل التنظيمة
 . األهداف ال تتصف بالمرونة لتحقيق المطلوب وعدم مناسبتها لإلمكانات البشرية المتاحة
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( لعام ) 30المجلد ) رقم    ( 124( ) الرابع عش  م( )العدد    2022( شهر )ديسمبر

 لثاني الذي ينص علي :ساؤل ااإلجابة علي الت -
 ما الهيكل التنظيمي إلدارة النشاط الرياضي بالكليات والجامعة ؟

 (  9جدو  ) 
 :الدرجة المقدرة والنسبة المئوية ومربع كا آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور الثاني 

 (  100ن =  )(  معةالهيكل التنظيمي إلدارة النشاط الرياضي بالكليات والجا )                  

 العبارات م
الدرجة  االستجابة

 المقدرة 
النسبة 
 2قيمة كا المئوية

إلى حد  أوافق 
 ما

ال  
 أوافق 

 131.42 95.33 286 1 12 87 يوجد هيكل تنظيمي ثابت ببدارة رعاية الشباب بالجامعة   .12
يوجةةةد تسلسةةةل واضةةةح للوظةةةائف بالهيكةةةل التنظيمةةةي بةةةبدارة   .13

811 88 6 6 رعاية الشباب .  39.33 124.48 

يحدد الهيكل التنظيمي اختصاصات كةل فةرد مةن العةاملين   .14
. 70 24 6 264 88.00 65.36 

يشةةةمل الهيكةةةل التنظيمةةةي فةةةرق تعمةةةل علةةةي تحسةةةين العمةةةل   .15
 74.66 47.00 141 74 11 15 داخل إدارة النشاط الرياضي .

الهيكل التنظيمي إلدارة النشاط الرياضي مصةمم بمةا يخةدم   .16
 83.42 43.67 131 76 17 7 لبة .الط

 139.82 39.67 119 89 3 8 يمي مع األهداف المطلوب تحقيقها  يتناسب الهيكل التنظ  .17
 42.38 76.67 230 31 8 61 يوجد توصيف وظيفي في الهيكل التنظيمي للعاملين.  .18
يشةةمل الهيكةةل التنظيمةةي جميةةةع الخبةةرات الموجةةودة والقةةةوي   .19

.6744 134 72 22 6 العاملة .  1271.  

 90.14 42.00 126 77 20 3 الهيكل التنظيمي يعمل علي تجنب األخطاء قبل حدوثها   .20
 115.34 39.00 117 83 17 -- الهيكل التنظيمي مناسب لتحقيق مبادئ الجودة الشاملة   .21

  55.53 1666 الدرجة الكلية للمحور 

 5.99( = 0.05دولية عند مستوي داللة )قيمة )كا( الج 
 ( : 9) جدول  يتضح من

الهيكةةل التنظيمةةي إلدارة  تراوحةةت النسةةبة المئويةةة آلراء عينةةة البحةةث فةةي عبةةارات المحةةور الثةةاني ) -
 ( . % 95.33% :  39.00 ( ما بين ) النشاط الرياضي بالكليات والجامعة
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إلى أن الهيكةل التنظيمةي داخةل إدارة النشةاط الرياضةي بالجامعةة تلك النتيجة    ون ويعزو الباحث
الهيكةةةل ، كمةةةا أن مةةةدير عةةةام لةةةإلدارة ينةةةدرج منةةةه أقسةةةام يعمةةةل بهةةةا أخصةةةائيين رياضةةةيين ون مةةةن يتكةةة

، ويةتم التعيةين اإلدارة أهةداف وتقةديم أفضةل خةدمات لتحقيةق الطلبةة  خةدمتةم وضةعه لإلدارة  لالتنظيمي  
باإلدارة ضمن خطة الجامعة في تعيين الخريجين علةى وظةائف ثابتةة ذو اختصاصةات محةددة تسةاعد 

ئي علةةى أداء دوره بكفةةاءة وتتةةيح لةةه اإلبةةداع واالبتكةةار ، كمةةا أن الترقيةةات فةةي إدارة النشةةاط ل أخصةةاكةة
تةةتم مةةن قةةانون تنظةةيم العمةةل داخةةل الجامعةةات المصةةرية ولةةيس مةةن خةةالل الخبةةرات المهنيةةة الرياضةةي 

م العمةل يحةد ن تنظةيوالوظيفية وقدرات األفراد الفردية سواء الفنية أو العلمية أو الحياتية ، كما أن قةانو 
تحسةين العمةل داخةل إدارة من خارج الجامعة تعمل للوصول للجودة الشاملة مةن خةالل فرق من وجود  

 النشاط الرياضي .

  ( وفةةي اتجةةاه  18،  14،  12توجةةد فةةروق دالةةة إحصةةائيًا بةةين آراء عينةةة البحةةث فةةي العبةةارات )  -
 . الموافقة

حيةث تنظيمةي بةبدارة رعايةة الشةباب بالجامعةة اليكل هتلك النتيجة إلى ثبات ال  ون ويعزو الباحث
يعتمةةد علةةى درجةةات وظيفيةةة ثابتةةة داخةةل الجامعةةة وكةةذا الوظةةائف والمهةةام التةةي تسةةند إلةةى األخصةةائيين 

ولكل وظيفة في هةذه اإلدارة محةدد ولةه اختصاصةات مهنيةة وشةروط شةغلها الرياضيين داخل اإلدارة ،  
يمكن تحقيق أهةداف اإلدارة وكةذا الوصةول إلةى جةودة ت حتى تساعد على اختيار الكفاءاتكون محددة  

 األنشطة التي تقدم إلى طالب الجامعة .

،  19،  17،  16،  15،  13توجد فةروق دالةة إحصةائيًا بةين آراء عينةة البحةث فةي العبةارات )  -
 . ( وفي اتجاه عدم الموافقة 21،  20

النشاط الرياضةي يتبةع قةانون دارة يمي ببالهيكل التنظتسلسل  تلك النتيجة إلى  ون ويعزو الباحث
العمةةل واألقدميةةة وهةةذا أسةةلوب محةةدد وجامةةد ممةةا يضةةع بعةةض المسةةئولين أو أخصةةائيين رياضةةيين فةةي 

الهيكةةةل مراكةةةز قياديةةةة يفتقةةةدوا للكفةةةاءة والمهةةةارات الفنيةةةة ممةةةا يةةةؤثر سةةةلبًا علةةةى أداء اإلدارة ، كمةةةا أن 
تعمل علي تحسين العمل داخل تطوعية رق فضية و ال يشكل على خبراء مصممي برامج رياالتنظيمي  

 إدارة النشاط الرياضي .

والتةةي (  2 ( ) 2015) "  أحمددد محمددد أحمددد النبددو  النتيجةةة مةةع نتةةائج دراسةةة "  كوتتفةةق تلةة
دارة النشةاط الرياضةي بجامعةة األزهةر فةي ضةوء مقومةات الجةودة الشةاملة وذلةك مةن إتقةويم  إلةى  ت هدف

أنةةه بةةالرغم مةةن إلةةى توصةةل الباحةةث و ،  دارة النشةةاط الرياضةةيإل يلتنظيمةةالهيكةةل االتعةةرف علةةى  خةةالل
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مةةن العةةاملين وجةةد مسةةاندة فعالةةة إال أنةةه ال ت دارة النشةةاط الرياضةةي بالجامعةةةثبةةات الهيكةةل التنظيميةةة إل
 .في الجامعات  رعاية الشباب األداء بلتحسين وتطوير 

 اإلجابة علي التساؤل الثالث الذي ينص علي : -
 لمادية والبشرية ؟انات اما اإلمك

 (  10جدو  ) 
 :   الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيب ومربع كا آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور الثالث

ن =  )        (  اإلمكانات المادية والبشرية )   
100  ) 

 العبارات م
الدرجة  االستجابة 

 المقدرة
النسبة 
 2قيمة كا المئوية 

 ال أوافق ا ى حد مإل أوافق

 94.58 42.67 128 79 14 7 يتوفر ببدارة النشاط بالجامعة أجهزة رياضية حديثة .  .22

 98.96 42.00 126 80 14 6 يتوفر عدد مناسب من المالعب والصاالت المغطاة .  .23

 155.42 36.33 109 92 7 1 . توجد وحدات خلع مالبس في أماكن ممارسة النشاط الرياضي  .24

 55.58 47.67 143 68 21 11 الرياضية الموجودة عدد الممارسين للنشاط الرياضي . ألدواتتغطي ا  .25

 59.66 55.33 166 35 64 1 يتم التعاقد مع مدريين من خارج أو داخل الجامعة لتدريب الفرق الرياضية .  .26

3343. 130 71 28 1 توجد رعاية خاصة لألبطال الرياضيين من قبل أخصائيين النشاط الرياضي .    .27  74.78 

 48.56 51.33 154 66 14 20 تتوفر مالعب فرعية للتمرين .  .28

 25.34 59.00 177 35 53 12 تتوفر مالعب فرعية للعاملين .  .29

 144.56 38.00 114 90 6 4 . توجد حوافز مادية مناسبة للطالب المتميزين في النشاط الرياضي  .30

 121.34 39.33 118 85 12 3 نشطة .يم األعدد األخصائيين الرياضيين كاف ومناسب لتقد  .31

 134.54 39.00 117 88 7 5 توجد حوافز مادية للعاملين في إدارة النشاط الرياضي .  .32

 117.68 39.33 118 84 14 2 توجد أماكن مناسبة تليق باألخصائي الرياضي لتأدية عملة .   .33

ارة النشاط وكذا في إد  تمتلك إدارة النشاط الرياضي األخصائيين الرياضيين ذو خبرة  .34
 73.34 84.33 253 20 7 73 التدريب الرياضي .

  47.51 1853 الدرجة الكلية للمحور

 5.99( = 0.05قيمة )كا( الجدولية عند مستوي داللة )
 ( ما يلي : 10 يتضح من جدول )

  لبشرية ادية وااإلمكانات الم تراوحت النسبة المئوية آلراء عينة البحث في عبارات المحور الثالث ) -
 ( .  % 84.33% :   36.33 ( ما بين )
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تلةةك النتيجةةة إلةةى أن تطبيةةق معةةايير الجةةودة الشةةاملة تعتمةةد فةةي المقةةام األول  ون ويعةةزو البةةاحث
الخاصة باألنشطة المقدمة ، فيعد الجانب المةادي كةل مةا يقةدم لتنفيةذ على اإلمكانات المادية والبشرية  

ت مغطاة ، غرف خلع مالبةس ، وصةيانتها واالهتمةام ب ، صاالالنشاط سواء منشآت رياضية " مالع
بسةةالمة الطةةالب أثنةةاء ممارسةةة األنشةةطة الرياضةةية ، وأيضةةًا األجهةةزة واألدوات الرياضةةية الحديثةةة التةةي 
تتناسب مع أعداد المشاركين ، وال يجب إغفال منشأة اإلدارة نفسها من تجهيزات حديثة ومريحة تحفز 

 ن كلل .بجد دو  األخصائيين على العمل

حةةوافز ماديةةة للطةةالب ة هةةو المنةةوط عةةن تقةةديم الماديةةاإلمكانةةات أن جانةةب  ون ويضةةيف البةةاحث
وأيضةةًا العةةالمين لتشةةجيهم علةةى بةةذل المزيةةد مةةن الجهةةد ، مةةع ضةةرورة  المتميةةزين فةةي النشةةاط الرياضةةي

رات المعسةةك تةةوفير رعايةةة رياضةةية للطةةالب سةةواء مةةن داخةةل الجامعةةة أو خارجهةةا وهةةذا مةةا يقةةدم لطالةةب 
 التدريبية والمحاكاة مع األندية الكبرى وهذا ما يعود برفع المستوى المهاري والفني .

فيجةةب علةةى إدارة النشةةاط الرياضةةي بالجامعةةة أن تهةةتم أنةةا بالنسةةبة لجانةةب اإلمكانةةات البشةةرية 
دد المقدمةةة للطةةالب ، ولةةيس العةةاألنشةةطة مةةع عةةدد األخصةةائيين الرياضةةيين كةةاف ومناسةةب بةةأن يكةةون 

ومختلف المهارات الفنية والحياتيةة خبرة في إدارة النشاط والتدريب الرياضي بل يجب أن يتحلو بالفقط  
التعاقد مع مدريين من خةارج أو داخةل الجامعةة لتةدريب وغيرهما ، كما تهتم الجامعة في هذا الجانب ب

 .من اجل تحسين القدرات المهارية الفنية للطالب الفرق الرياضية 

 ( وفي اتجاه الموافقة . 34)  ةإحصائيًا بين آراء عينة البحث في العبار  وق دالةتوجد فر  -

الباحث الرياضي    ون ويعزو  النشاط  إدارة  أن  إلى  النتيجة  األخصائيين  بالجامعة  تلك  تمتلك 
وذلك بسبب أن تعيين هؤالء األخصائيين  الرياضيين ذو خبرة في إدارة النشاط وكذا التدريب الرياضي  

خيتم   مسا من  يزيد  الل  مما  أشهر  لعدة  الجامعة  إدارة  في  تدريبهم  يتم  ثم  الخريجين  أوائل  من  بقة 
خبراتهم وتأهيلهم للعمل في النشاط الرياضي داخل الجامعة ، وكذا التدريب الميداني لطالب الفرقة 

دارة  بدور اإلالترويح الذي يجعلهم على دراية  الرابعة من كلية التربية الرياضية قسم اإلدارة الرياضية و 
 وأهدافها وأنشطتها . 

( وفي اتجاه الموافقة   29،    26  توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث في العبارات ) -
 . حد ما  ىإل
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التعاقد مع مدريين من خارج ببعض كليات الجامعة تقوم  تلك النتيجة إلى أن    ون ويعزو الباحث
، كما تهتم بعض    ًا منهم على تحسين مستوى فرقهم ذلك حرصو أو داخل الجامعة لتدريب الفرق الرياضية  

الجامعات بتحسين مستوى البيئة الوظيفية للعاملين من أجل زيادة الرضا الوظيفي لديهم وهذا من خالل إعداد  
توفر مالعب  يتم تنفيذها بشكل دوري طوال العام الجامعي وذلك من خالل تبرامج وأنشطة رياضية ترويحية  

 . ال يؤثر على خطة النشاط الرياضي باإلدارة  ممالين فرعية للعام

،   27،    25،    24،    23،    22توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث في العبارات )   -
 . ( وفي اتجاه عدم الموافقة  33،   32،   31،   30،   28

يير  بيق معاإلى أن اإلمكانات المادية تعد من أهم معوقات تط تلك النتيجة     ون الباحث  وويعز 
من  يحد  مما  الرياضي  للنشاط  المخصص  المالي  االعتماد  قلة  أن  حيث  بالجامعة  الشاملة  الجودة 

وكذا  مالعب  إنشاء    ، للتجريب  فرعية  مالعب  أو  المغطاة  رئيسية  بالصاالت  خلع  مجهزة  وحدات 
 تتناسب مع أعداد الممارسين .ر أجهزة رياضية حديثة  يتوف، مع مالبس 

اإلمكان المادية  توثر سلبًا في تحفيز الالعبين على االشتراك في أن قلة    ون ويضيف الباحث
وأيضًا توفير    مناسبة للطالب المتميزين في النشاط الرياضيالمادية  الحوافز  األنشطة الرياضية مثل ال

وزارة   أو  األوليمبية  اللجنة  أو  للجامعات  الرياضي  االتحاد  خالل  من  سواء  لالعبين  رسمي  راعي 
 ة .والرياضالشباب 

الباحث يشير  أهم    ون كما  والتي  إلى  المادية  اإلمكانات  أهمية عن  تقل  ال  البشرية  اإلمكانات 
أن   بالجامعة حيث  الشاملة  الجودة  تأثير في تطبيق معايير  الرياضيين  لهما  غير  عدد األخصائيين 

ئيين  خصالأل  حوافز مادية، وعدم تقديم  األنشطة  مع عدد الطالب المشاركين في  اسب  ال يتن كاف و 
مع تحسين البيئية الوظيفية من خالل أجهزة حاسب آلي  بدارة النشاط الرياضي  بعاملين  الرياضيين ال

متطورة متصلة بشبكة اإلنترنت ومكاتب مناسبة مجهزة بأجهزة تقدم لهم مزيد من لراحة للعمل فترات  
بصقل   الجامعة  إدارة  تهتم  ال  وأخيرًا   ، بالتعب  الشعور  دون  بدارة  بالرياضيين    خصائيين األطويلة 

واألساليب اإلدارية الحديثة  التدريب الرياضي  اتهم في مجال  خبر المفترض أنها تزيد  النشاط الرياضي  
األخصائيين   يجعل  ما  وهذا   ، األعمال  الحياتية  إلنجاز  والمهارات  الشخصية  قدراتهم  على  يعتمدوا 

 . لرياضية دارة االخاصة دون صقل لمواكبة التطورات الحداثة  في مجال اإل
والتةةي (  2 ( ) 2015) "  أحمددد محمددد أحمددد النبددو  النتيجةةة مةةع نتةةائج دراسةةة "  كوتتفةةق تلةة

دارة النشةاط الرياضةي بجامعةة األزهةر فةي ضةوء مقومةات الجةودة الشةاملة وذلةك مةن إتقةويم  إلةى  ت هدف
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دم عة: مهةا تةائج أهإلةى عةدة نتوصةل الباحةث وقةد  ،  اإلمكانةات الماديةة والبشةريةالتعرف على :    خالل
،  دم وجةةود مالعةةب فرعيةةة لتمةةرينعةةو  ، تةةوفر أجهةةزة رياضةةية حديثةةة بةةبدارة النشةةاط الرياضةةي بالجامعةةة

عةةةةدم وجةةةةود عةةةةدد مناسةةةةب مةةةةن المالعةةةةب والصةةةةاالت المغطةةةةاة وأدوات رياضةةةةية كافيةةةةة تغطةةةةى عةةةةدد 
،  رياضينشاط العدم وجود ميزانية خاصة لتطبيق الجودة على رعاية الشباب وال،  الممارسين للنشاط

ي تطةةوير إدارة النشةةاط الرياضةةإلةةى هةةدفت التةةي (  6 )  (  2014) "  محمددد أحمددد محمدددسةةة " دراو 
وقةد ،  اإلمكانات المادية والبشةريةدراسة  ضوء معاير الجودة الشاملة وذلك من خالل  يبجامعة بنها ف

ي النشةاط الرياضةلشةباب و عدم وجود ميزانية خاصة لتطبيةق الجةودة علةى رعايةة االدراسة إلى   ت توصل
عةةدم وجةةود عةةدد مناسةةب مةةن ،  بالجامعةةةي عةةدم تةةوفر أجهةةزة رياضةةية حديثةةة بةةبدارة النشةةاط الرياضةة، و 

 . دوات رياضية كافية تغطى عدد الممارسين للنشاطأالمالعب والصاالت المغطاة 
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 ينص على : ياإلجابة على التساؤل الرابع والذ  -
 األنشطة الرياضية بالجامعة ؟ تواجه  ما العقبات التي

 (  11جدو  ) 
 : الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيب ومربع كا آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور الرابع

 (  100ن =  ) (  العقبات التي تواجه األنشطة الرياضية بالجامعة  )                         

 العبارات  م
الدرجة   االستجابة 

 المقدرة
النسبة  
 2قيمة كا المئوية 

إلى   أوافق 
 حد ما

ال 
 أوافق 

خاصة برعاية األبطال الرياضةةيين مةةن   إستراتيجيةال توجد    .35
 75.92 88.67 266 8 18 74 قبل أخصائي النشاط الرياضي والجامعة .

ال يوجةةد فةةي الئحةةة إدارة النشةةاط الرياضةةي رعايةةة رياضةةية   .36
 111.14 92.00 276 7 10 83 ضي .ط الرياللطالب المتميزين في النشا

ال تكترث إدارة الجامعةةة بتنفيةةذ دورات تدريبيةةة وور  عمةةل   .37
 126.32 94.67 284 2 12 86 لصقل األخصائيين الرياضيين ببدارة النشاط الرياضي .

يةةةتم العمةةةل بسياسةةةات قديمةةةة ال تتماشةةةي مةةةع الواقةةةع التقنةةةي   .38
.3395 286 3 8 89 واألساليب اإلدارية الحديثة .  139.82 

تلتةةةزم إدارة النشةةةاط الرياضةةةي بتنفيةةةذ النشةةةاط بصةةةرامة دون   .39
مرونةةةةةة فةةةةةي تغييةةةةةر المواعيةةةةةد لكةةةةةي يحقةةةةةق جةةةةةودة للنشةةةةةاط 

 الرياضي المنفذ .
85 7 8 277 92.33 120.14 

تقتصةةر إدارة النشةةاط الرياضةةي علةةى الحةةافز المعنةةوي دون   .40
ة صةةةةةرف  الحةةةةةوافز الماديةةةةةة للعةةةةةاملين المتميةةةةةزين فةةةةةي إدار 

 ط الرياضي .النشا
87 10 3 284 94.67 130.34 

يتم العمل بةةرو  الجماعةةة والمشةةاركة واالبتعةةاد عةةن الفرديةةة   .41
 37.46 77.67 233 6 55 39 إلنجا  األنشطة الرياضية بالجامعة .

ينتةةةةاب األخصةةةةائيين الرياضةةةةيين بةةةةبدارة النشةةةةاط الرياضةةةةي   .42
39.821 95.33 286 3 8 89 بشعور اإلحباط وعدم الرضا الوظيفي .  

يوجةةةد قصةةةور فةةةي إدراك العةةةاملين بةةةبدارة النشةةةط الرياضةةةي   .43
 103.46 92.00 276 5 14 81 لتطبيق الجودة الشاملة على األنشطة التي تقدمها .



 
     التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها  جامعة                                       
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 (  11جدو  ) تابع 
 : الدرجة المقدرة والنسبة المئوية والترتيب ومربع كا آلراء العينة بالنسبة لعبارات المحور الرابع

 ( 100ن =  )    (  العقبات التي تواجه األنشطة الرياضية بالجامعة  )                         

 العبارات  م
 االستجابة 

الدرجة  
 المقدرة

النسبة  
 2قيمة كا المئوية 

إلى   أوافق 
 حد ما

ال 
 أوافق 

 22.94 74.00 222 13 52 35 ال تسعى إدارة الجامعة لتحسين وتطوير رعاية الشباب .  .44
اء هيئةةةةة التةةةةدريس والعةةةةاملين بالجامعةةةةة علةةةةى كلةةةةف أعضةةةة ي  .45

 التدريب وال يتم االستعانة بالخبراء .
18 62 20 198 66.00 37.04 

موعةةةةةد تنفيةةةةةذ األنشةةةةةطة الرياضةةةةةية ال يتناسةةةةةب مةةةةةع اليةةةةةوم   .46
 الدراسي الجامعي .

15 55 30 185 61.67 24.50 

توضةةةةةع خريطةةةةةة األنشةةةةةطة الرياضةةةةةية قبةةةةةل تحديةةةةةد موعةةةةةد   .47
 االمتحانات.

23 53 24 199 66.33 17.42 

تضةةةةةةع إدارة الجامعةةةةةةة قيةةةةةةودًا صةةةةةةارمة لتكةةةةةةريم المتميةةةةةةزين   .48
 رياضيًا على مستوى الجمهورية .

20 55 25 195 65.00 21.50 

  82.55 3467 الدرجة الكلية للمحور

 5.99( = 0.05قيمة )كا( الجدولية عند مستوي داللة )
 ( ما يلي : 11 يتضح من جدول )

النسب - المئو تراوحت  )ة  الرابع  المحور  عبارات  في  البحث  عينة  آلراء  تواجه    ية  التي  العقبات 
 ( .  % 95.33% :   61.67 ( ما بين )  األنشطة الرياضية بالجامعة

بان نتيجة هذا المحور مرتفعة جدًا مما يدل على ارتفاع العقبات النتيجة  تلك    ون ويعزو الباحث
 ون نشةطة الرياضةية بجامعةة المنوفيةة ، ويشةير البةاحثفةي األ  التي تواجه تطبيق معايير الجودة الشةاملة

أن المعوقةةات الماديةةة تعةةد مةةن أهمهةةا وذلةةك قلةةة الميزانيةةة الخاصةةة بةةبدارة النشةةاط الرياضةةية بالجامعةةة 
والمقةةةرر اسةةةتخدامها فةةةي رعايةةةة الالعبةةةين المتميةةةزين رياضةةةيًا أو تكريمةةةه ماديةةةًا بشةةةكل يليةةةق بالجامعةةةة 

، وإن تةةم هةةذا التكةةريم يكةةون بشةةكل معنةةوي وبقواعةةد مجحفةةة تجعةةل الالعةةب والمسةةتوى الةةذي وصةةل لةةه 
الالعبين ) الطالب ( في حالة عةدم رضةا مةن هةذا التكةريم ، كمةا قلةة االعتمةاد المةالي يحةد مةن تكةريم 
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األخصائيين الرياضيين ماديًا الذين أدوا عملهم بشكل ممتاز بل وبشكل مبدع ومبتكر ، وعةدم التقةدير 
 دم الرضا الوظيفي داخل اإلدارة .عرهم بعوالتكريم يش

تنفيةةذ دورات إلةةى إدارة الجامعةةة ال تكتةةرث أن  ون وعلةةى جانةةب المعيقةةات البشةةرية يشةةير البةةاحث
لتحسةةةين أدائهةةةم الفنةةةي تدريبيةةةة وور  عمةةةل لصةةةقل األخصةةةائيين الرياضةةةيين بةةةبدارة النشةةةاط الرياضةةةي 

ي والتقني الحديث فةي العمةل اإلداري داخةل تكنولوجوالمهني ، وال تهتم أيضًا بتطوير ومواكبة األداء ال
تطبيةةةق فةةةي إدراك أهميةةةة العةةةاملين عنةةةد بعةةةض وجةةةد قصةةةور ، كمةةةا يإدارة النشةةةاط الرياضةةةي بالجامعةةةة 

 الجامعة .الرياضية المقدمة داخل على األنشطة إلنجا  الجودة الشاملة 

دارة الرياضةية تتبةع مةل بةاإلتلةك النتيجةة إلةى الع  ون وفي جانب المعيقةات اإلداريةة يعةزو البةاحث
إدارة ، كمةةةا تعةةةاني لواقةةةع التقنةةةي واألسةةةاليب اإلداريةةةة الحديثةةةة الةةةنظم اإلداريةةةة القديمةةةة ودون االتجةةةاه ل

لكةةةي يحقةةةق جةةةودة أو األمةةةاكن صةةةرامة دون مرونةةةة فةةةي تغييةةةر المواعيةةةد بنةةةوع مةةةن الالنشةةةاط الرياضةةةي 
 الدراسي الجامعي .الجامعي وكذا  ل العامدخخريطة األنشطة الرياضية مثل للنشاط الرياضي المنفذ 

،   39،    38،    37،    36،    35توجد فروق دالة إحصائيًا بين آراء عينة البحث في العبارات )   -
 ( وفي اتجاه الموافقة .   43،   42،   40

قصةةور فةةةي إدراك العةةةاملين بةةةبدارة النشةةط الرياضةةةي لتطبيةةةق الجةةةودة ويعةةزو تلةةةك النتيجةةةة إلةةةى 
ث إدارة الجامعة بتنفيذ دورات تدريبية وور  اكتر وذلك بسبب عدم اتقدمها  طة التيالشاملة على األنش

العمل بسياسةات قديمةة ال تتماشةي وأيضًا عمل لصقل األخصائيين الرياضيين ببدارة النشاط الرياضي 
ط إدارة النشةةةاط الرياضةةةي بتنفيةةةذ النشةةةا، وأيضةةةًا جمةةةود مةةةع الواقةةةع التقنةةةي واألسةةةاليب اإلداريةةةة الحديثةةةة 

ممةةا يتناسةةب مةةع ة دون مرونةةة فةةي تغييةةر المواعيةةد لكةةي يحقةةق جةةودة للنشةةاط الرياضةةي المنفةةذ بصةةرام
، وأيضًا بسبب اإلحباط وعدم الرضا الوظيفي ب همشعور األخصائيين الرياضيين وهذا أحد أسباب عدم 

 صرف الحوافز المادية للعاملين المتميزين في إدارة النشاط الرياضي .عدم 

،   47،    46،    45،    44،    41  ائيًا بين آراء عينة البحث في العبارات )الة إحصتوجد فروق د  -
 . ( وفي اتجاه الموافقة إلي حد ما 48

أن بعةةةض إدارة األنشةةةطة الرياضةةةية والمختصةةةين بالنشةةةاط تلةةةك النتيجةةةة إلةةةى  ون ويعةةةزو البةةةاحث
نجةةا  األنشةةطة فرديةةة إلبةةرو  الجماعةةة والمشةةاركة واالبتعةةاد عةةن ال هةةمعملالرياضةةي فةةي الكليةةات يةةؤدوا 
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ويرجةع ذلةك بسةبب بعةض رعايةة الشةباب العمةل داخةل  تحسةين وتطةوير  واالهتمةام بالرياضية بالجامعةة  
 المهارات القيادية التي يتمتع بها مديري مكاتب رعاية الشباب وإدارة النشاط الرياضي بالجامعة .

ة التةةةدريس أو ضةةةاء هيئةةةتلةةةك النتيجةةةة إلةةةى أنةةةه قةةةد يةةةتم االسةةةتعانة بةةةبعض أع ون ويعةةةزو البةةةاحث
المةةةدربين مةةةن خةةةارج الجامعةةةة وتكلةةةيفهم بتةةةدريب فةةةرق ومنتخبةةةات الجامعةةةة لتحسةةةين المسةةةتوى المهةةةاري 

بالنشةاط نفسةه ، والفني  وذلك في حالة حرص إدارة النشاط الرياضي لتقليل النفقات أو عةدم االهتمةام 
العمليةةة التةةي تعتمةةد لكليةةات تتعةةارض مةةع بعةةض اخريطةةة األنشةةطة الرياضةةية أن  ون كمةةا يةةذكر البةةاحث

على التدريب الميداني أو المحاضرات العملية التي تستغرق بضع ساعات يوميًا كمةا أنةه يوجةد العديةد 
للطالب طوال العام الجامعي مثل كليات القمة أو الكليةات االمتحانات  التقييم و من الكليات التي تقوم ب

 ة مما يعيق على تنفيذ األنشطة الرياضية .ات طويلالتي بها مشرعات تخرج والتي يستغرق تنفيذه فتر 

والتةةي (  2 ( ) 2015) "  أحمددد محمددد أحمددد النبددو  النتيجةةة مةةع نتةةائج دراسةةة "  كوتتفةةق تلةة
دارة النشةاط الرياضةي بجامعةة األزهةر فةي ضةوء مقومةات الجةودة الشةاملة وذلةك مةن إتقةويم  إلةى  ت هدف

 ، لجودة الشاملة في إدارة النشةاط الرياضةيتطبيق اعلى العقبات التي تؤدى إلى فشل التعرف  خالل
، وضع حلول مقترحة لتطوير إدارة النشاط الرياضي بجامعة األزهر من خالل تطبيق الجودة الشاملة 

لعقبةات التةي تةؤدى إلةى فشةل تطبيةق الجةودة الشةاملة علةى ا: إن إلى عدة نتائج أهمها  توصل الباحث  
م وجود ميزانية خاصة لتطبيق الجةودة علةى رعايةة الشةباب عد ،    اب دارة النشاط الرياضي برعاية الشبإ

،  الجامعةة لتحسةين وتطةوير رعايةة الشةباب  إدارةعدم وجود مسةاندة فعالةة مةن مع ،   والنشاط الرياضي
ي تطةةةوير إدارة النشةةةاط الرياضةةةإلةةةى هةةةدفت التةةةي (  6 )(  2014) "  محمدددد أحمدددد محمددددسةةةة " دراو 

لةى إتةؤدى ي التعةرف علةى العقبةات التة شةاملة وذلةك مةن خةاللجةودة الضةوء معةاير ال  يبجامعة بنها ف
سةوء العالقةة بةةين الدراسةةة إلةى  ت توصةلوقةد ي ، إدارة النشةاط الرياضة يفشةل تطبيةق الجةودة الشةاملة فةة

 . يالنشاط الرياض يالطالب وأخصائ
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  :االستنتاجات والتوصيات
 :أواًل : االستنتاجات

إال  أهداف النشاط الرياضي  بأهمية و معة وأخصائي النشاط  ا بالجااقتناع اإلدارة العليبالرغم من   -
 إعادة صياغة . أن هناك قصور في تحقيقها ويجب 

اإل - بدارة  تتمتع  الطالبي  للنشاط  من العامة  فرد  كل  اختصاصات  يحدد  ثابت  تنظيمي  هيكل 
 للعاملين . توصيف وظيفي وبه العاملين 

ئيين رياضيين ذو خبرة في إدارة النشاط وكذا  أخصاية  بجامعة المنوفتمتلك إدارة النشاط الرياضي   -
 التدريب الرياضي .

إدارة   - تحقيق أهداف  المادية مما تحد من  الرياضيهناك قصور في اإلمكانات    بجامعة   النشاط 
 المنوفية .

بالرغم من اهتمام إدارة جامعة المنوفية بالمنشآت الرياضية إال أنها ال تحققي الجودة الشاملة لعدم   -
 باألدوات واألجهزة الحديثة وعدم االكتراث بصيانتها . جهيزها  ت

 عدم وجود اهتمام ورعاية رياضية أو تكريم للطالب المتميزين .  -
حافز معنوي دون صرف  الحوافز المادية  ( بتقديم  النشاط الرياضي  الجامعة ) إدارة  إدارة  تهتم   -

 للعاملين المتميزين في إدارة النشاط الرياضي . 
تهتم   - اال  وأهمية  إدارة  الحديثة  اإلدارية  األساليب  على  الرياضيين  األخصائيين  بتدريب  لجامعة 

 تطبيق معايير الجودة الشاملة . 
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 ثانيًا : التوصيات 
 : يبما يل ون ضوء نتائج البحث يوصي الباحث يف

امعةةةة بجإعةةةداد االسةةةتراتيجيات المقترحةةةة للتنميةةةة البشةةةرية أثنةةةاء الجةةةودة الشةةةاملة معةةةايير اسةةةتخدام  .1
 لما لها قدرة على االرتقاء بالعملية اإلدارية والتحسين المستمر .منوفية ال

سةتراتيجيات مةن قبةل المتخصصةين والكفةاءات العمليةة لضةمان تحقيةق فاعليتهةا ونجاحهةا إم يتصةم .2
 األنشةةةطةتقةةةويم خصةةةائيين الرياضةةةيين العةةةاملين علةةةى وتأثيرهةةةا االيجةةةابي علةةةى األداء الةةةوظيفي لأل

 .نوفية معة المالرياضية بجا
الرياضةةةي عنةةةد وضةةةع اسةةةتراتيجيات  يخصةةةائيحتاجهةةةا األ يالتركيةةةز علةةةى االحتياجةةةات الفعليةةةة التةةة .3

 الجودة الشاملة لكي تحقق الفاعلية المنشودة .
لاللتحةةةاق بالةةةدورات جامعةةةة المنوفيةةةة تقةةةديم وسةةةائل التشةةةجيع والتحفيةةةز لألخصةةةائيين الرياضةةةيين ب .4

 كلفين بها وتحقق لهم مزايا متعددة . لهم المالتدريبية بحيث ال تعيقهم عن أعما
االهتمام  بنشر الوعي لألخصائيين الرياضيين علةى أهميةة الجةودة الشةاملة ومةا يمكةن أن تعطيهةا  .5

 لهم .
دعوة المسئولين والقائمين ووحدات التدريب المختصة بالجامعة على اسةتخدام الجةودة الشةاملة فةي  .6

 مختلف األنشطة . 
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 قائمة المراجع
   المراجع باللغة العربيةواًل : أ

( : فاعلية أداء إدارة رعاية الشباب جامعة بورسعيد فةي ضةوء  2013أحمد عبد المجيد مرسي )    .1
  متطلبةةةات إدارة الجةةةودة الشةةةاملة ، رسةةةالة ماجسةةةتير ،  كليةةةة التريبةةةة الرياضةةةية ، جامعةةةة 

 بنها .
معة األزهر في ضوء مقومات اضي بجا: تقويم إدارة النشاط الري  (  2015أحمد محمد النبوي )    .2

 ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بنها .  الجودة الشاملة
3.    ( الشافعي  أحمد  دار   2003حسن   ، والرياضية  البدنية  التربية  فى  الشاملة  الجودة  إدارة   :  )

 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، جامعة اإلسكندرية . 
 : إدارة الجودة الشاملة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان .  ( 2000 خضير كاظم حمودة )  .4
5.    ( اللةه  عوض  محمود  كمال  البرامج    2005دينا  لتطوير  كمدخل  الشاملة  الجودة  إدارة   :  )

الرياضية بالتليفزيون المصري ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة 
 حلوان .

م  .6 المقصود  ،   2004مة )  عوض سالعبد  المنصورة  بجامعة  الرياضي  النشاط  إدارة  تقويم   :  )
 رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا .

( : الترويح وأوقات الفراغ   2008كمال الدين عبد الرحمن درويش ، محمد محمد الحماحمي )    .7
 اهرة . ي ، القفي المجتمع المعاصر ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العرب

( : االدارى المحترف ، مركز الكتاب الحديث للطباعة والنشر،   2014محمد ابراهيم مغاورى )    .8
 القاهرة . 

( : إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير النشاط الرياضي جامعة    2014محمد أحمد محمد )    .9
 , كلية التربية الرياضية ، جامعة بنها .  بنها ، رسالة ماجستير

( : خطة مقترحة لألنشطة الرياضية لطالب جامعة المنصورة ،    2006ي محمد )  حمد فهمم  .10
 رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا .

11.    ( سالم  محمد  دراسة    2002يوسف   " االقتصادي  األمن  على  الشاملة  الجودة  انعكاسات   :  )
ا المتحدة ، درجة  العربية  اإلمارات  بدولة  المعهد لعضوية  ميدانية   ، اإلدارية  العلوم  في 

 القومي لإلدارة العليا ، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ، القاهرة . 

 ثانيًا : المراجع باللغة األجنبية 
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