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 بمراكز الشبابدراسة تحليلية لجودة الخدمة المقدمة 
 ** فتحـي تـوفيق فتحي         * سمـاح محمـد حـالوة

 
 : البحث ةمقدمة ومشكل

بمسرررتوي الهرررباب  ءتعتبرررر مراكرررز الهرررباب ليرررا دور كبيرررر فررري وا رتقرررا
والطالئررو والررمي يمثررل رطرران عررريم مررن المجتمررو المصررري  فمراكررز الهررباب 
دورهررا حيرروي فرري الترر ثير علرري هررما القطرران العررريم مررن المجتمررو   فرر ما رامرر  

بمسرتوي هرء ء الهرباب  ءمراكز الهباب بدورها كان لملك أثر عظيم في وا رتقرا
قضرراء علري السررلبيا  الموجرود  مررن وبمرا يعرود علرري المجتمرو بررالنفو والتطرور وال

 خالل تنفيم برامج مقيد  ليء ء الهباب داخل مراكز الهباب .
ومن هنا نجد أن للجود  الهاملة دور أساسي في التعرف علري نقراط القرو   

والضعف داخرل مراكرز الهرباب وليرا دور أساسري فري نجراح عمليرة ا دار  داخرل 
 دافيا .مراكز الهباب مما يساعدها في تحقيق أه

 للحضررار  الباعرر  وهررى   المءسسررا  فررى النجرراح أسررا  ا دار  تعتبرررو
 إ  واختراعررا  إبررداعا  أو ا نتررا  فرري زيرراد  أو اكتهرراف يوجررد   حيرر  والتقرردم
 تحققه بما النجاح مستوى يقا   حي  ملك تحقيق في األسباب إحدى هي وا دار 
 ( 7: 6) . نجاحأي و عمل فى أي البداية خطو  وهى   أهداف من ا دار 

كما تحتم التحديا  العالمية الحالية علي المنظما  أو الييئا  الرياضية 
المختلفة إتبان األسلوب العلمي في مواجية همه التحديا  واستثمار الطارا  
ا نسانية الفعالة في تطوير األداء وا رتقاء بالمستوي من أجل تحقيق أهداف همه 

 (   6: 11رياضية . )المنظما  أو الييئا  ال
وبملك نجد أن ا دار  الحديثة جزءاً   يتجزأ من المنظما  والمجتمعا  
المعاصر  حي  يجب علييا أن تتفاعل مو مهكال  واحتياجا  تلك المنظما  
ً علييا أن تتميز بالقدر  علي التكيف مو التغير  والمجتمعا    وأصبح لزاما

لمجتمعا  المختلفة المستمر والتطور المتنامي في مختلف مجا   الحيا  وفي ا
وملك من خالل اكتسابيا ألنماط تنظيمية مرنة ومتدخلة وبما يتناسب مو طبيعة 

 ( 8: 16العمليا  واألدوار التي تءدييا . )

 
وبملك نجد أن عملية ا دار  ميمة وأساسية في مختلف المجا   بصفة 
عامة مما يساعده في تحقيق أهدافه   وا دار  الجماعية هي التي يقوم بيا جميو 

                                                 
 جامعة مدينة السادا . –*   مدر  بقسم المناز   بكلية التربية الرياضية 

 جامعة مدينة السادا . –** مدر  بقسم أصول التربية الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية 
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أفراد الييئة أو المنظمة عن طريق تحقيق عناصر العملية ا دارية من تخطيط 
ه في الييئة أو المنظمة   وتنظيم وتنسيق وررابة ومتابعة وتقويم ولي  فرد بعين

حي  أن ا دار  هي مفتاح النجاح لكل المهروعا  ميما اختلف  أنواعيا   كما 
إنيا مفتاح النجاح علي مستوي الفرد والجماعة أيضاً   ويمارسيا كل منا بهكل أو 
ب خر من أجل تحقيق األهداف المرسومة والمميد  لملك ف ننا نحاول تطبيـق 

املة ك حد مفاهيم ا دار  الحديثة التي يقل فييـا األخطـاء من معايير الجود  اله
 (  6116أجـل الوصول إلي أعلي مستوي  من الكفاء            ا دارية . )

كما يعتبر موضون الجود  وإدارتيا من الموضوعا  التي حظي  حديثاً 
الهغل بدرجة كبير  من ا هتمام من جانب الدولة   حي  أصبح  في همه الفتر  

الهاغل لكافة المنظما  والييئا  علي مختلف أنواعيا وأحجاميا في جميو أنحاء 
 (3: 9العالم . )

ونظراً لملك ف نيا تعد من األمور التي تءثر بقو  في تقرير حاضر المنظما  
ومستقبليا   وكملك الدور الميم المي تلعبه الجود  في تحسين ا نتاجية وتخفيم 

 ( 163: 61التكاليف . )
ومن أهم العوامل التي تضمن التطبيق الناجح  دار  الجود  الهاملة هو دعم 
وت ييد ا دار  العليا ليا   والمي ينبو من ارتناعيا وإيمانيا بضرور  التطوير 
المستمر   حي  أن ررار تطبيق إدار  الجود  الهاملة ررار استراتيجي   يتورو 

ينبو عن رناعة تامة من الهخص ماته  دون أن هاتخام القرار ومتطلبا  نجاح
 (19،18: 11وبدعم ومءازر  كاملة من ا دار  العليا . )

 

 وتقوم الجودة الشاملة علي عدة مبادئ من أهمها :
 التخطيط لتحقيق األهداف المطلوبة . -

 التنظيم الرسمي وغير الرسمي . -

 توفير وسائل ا تصال المناسبة بين المستويا  ا دارية . -

 ز علي المستفيد أو العميل .التركي -

 تحسن الجود  باستمرار . -

 توفير القياد  ا دارية الفعالة . -

 الررابة بواسطة ا دار  العليا . -
 ( 3: 11اتخام القرار . ) -
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ومررن خررالل تلررك المبررادة السررابقة يمكررن تطبيررق إدار  الجررود  الهرراملة فرري 
الييئررا  الخدميررة المختلفررة الترري تسرراعدها علرري سرررعة تحقيررق أهرردافيا إما مررا تررم 
تطبيقيا بطريقة صحيحة وسليمة مو ا سرتفاد  مرن المجرا   األخررى التري رامر  

اآلخرون حترى   يرتم بتطبيقيا بطريقة صحيحة وسليمة حي  تبدأ من حي  انتيي 
 استغراق ور  كبير في تحقيق النجاح . 

إلرري حررد علررم الباحثرران فرر ن المهرركلة الحقيقررة الترري تواجرره الهررباب فرري الوررر  
الحالي عدم ريام مراكز الهباب بدوره نحو متطلبا  الهرباب فري تحقيرق أمالره فري 

عد فري استغالل طارا  الهباب وهغل ور  فراغه بما يحقق أمالره وطموحره ويسرا
 تحقيق األهداف العامة للدولة .

لررما فقررد رامررا الباحثرران بعمررل دراسررة مسررحية ألهميررة عمليررة الجررود  الهرراملة  
المءسسا  المختلفرة والتري منيرا مراكرز الهرباب والتري تسراعد  تطويرودورها في 

علي صقل الهباب المصري وتساعده علي خدمة الروطن ومرن هنرا وجرد الباحثران 
 تعرف علي أهمية الجود  الهاملة أهمية رصوي في ال

 أهمية البحث :
أكد  الدراسا  السرابقة والمرتبطرة والتري تناولر  موضرون الجرود  الهراملة 
 أن هناك مهكال  ومعورا  ورصور في ا دار  وتتمثل همه المعورا  فيما يلي:

الوروف علي الحالة الراهنة لمراكز الهباب وطرق التعزيز المناسربة  -
. 

 تقديم الخدمة للمستفيدين . التركيز علي -

 تحسين الجود  باستمرار لالرتقاء بمراكز الهباب وكيف يتحقق ملك . -

التعرف علي مستوي الكفاء  المينية للعاملين بمراكز الهباب وكيرف  -
 يمكن تطويرها . 

 مساعد  مراكز الهباب علي تحقيق أهدافيا .  -

 :أهداف البحث 

في تطوير مراكز الهباب وملك من لة الجود  الهاماستخدام  ييدف البح  إلي
 خالل :

 التخطيط لتحقيق األهداف المطلوبة . -

 التنظيم الرسمي وغير الرسمي . -

 توفير وسائل ا تصال المناسبة بين المستويا  ا دارية . -

 التركيز علي المستفيد أو العميل . -

 تحسين الجود  باستمرار. -

 توفير القياد  ا دارية الفعالة . -
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 بواسطة ا دار  العليا .الررابة  -

 اتخام القرار . -

 تساؤ   البحث :

 ما مدي التخطيط لتحقيق األهداف المطلوبة . -

 ما مدي التنظيم الرسمي وغير الرسمي . -

 ما مدي توفير وسائل ا تصال المناسبة بين المستويا  ا دارية . -

 ما مدي التركيز علي المستفيد أو العميل . -

 تمرار.ما مدي تحسين الجود  باس -

 ما مدي توفير القياد  ا دارية الفعالة . -

 ما مدي الررابة بواسطة ا دار  العليا . -

 ما مدي اتخام القرار . -

 الدراسا  السابقة
 أو ً: الدراسا  ال ربية

 (: 2514)( 6)دراسة: عبد الرحمن محمد  -1
إدار  الجررود  الهررراملة كمرردخل لتحسررين أداء العررراملين بمراكررز الهرررباب بعنرروان:  

 بمحافظة البحير  
  :هدف  الدراسة إلى

التعرررف علرري مرردي ترروافر متطلبررا  إدار  الجررود  الهرراملة فرري مراكررز الهررباب  -
 بمحافظة البحير  وملك كمحاولة لتحسين أداء العاملين بيا من خالل :

 وإرتنان مجل  ا دار  ب دار  الجود  الهاملة .الوروف علي مدي إلتزام  -
 التعرف علي مدي توافر نظام لتدريب الجياز ا داري. -
 .ريا  مستوي جود  الخدما  التي تقدميا مراكز الهباب  -

ترم إختيرار عينرة و .المرنيج الوصرفى باألسرلوب المسرحىواستخدم  الدراسة 
ا دار  والعرراملين وأعضرراء  الدراسررة بالطريقررة لعهرروائية مررن بررين أعضرراء مجلرر 

 1950)ليصررررربح إجمرررررالي العينرررررة ) مراكرررررز الهرررررباب بمحافظرررررة البحيرررررر  

 أهم النتائج :
   يتوفر الوعي الكامل وا يمان لدي ا دار  العليا بفلسفة الجود  الهاملة . -
رلة الموارد المالية لمراكز الهباب ودعم المجل  القومي للهرباب   يتناسرب مرو  -

 بمركز الهباب .األنهطة 
 عدم وجود طرق علمية للتطوير وحل المهكال  . -
   يتناسب الييكل مو متطلبا  العمل بالمركز . -

  :(2559)( 15)دراسة: فتحي توفيق فتحي  -2
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بعنررروان: اسرررتخدام إدار  الجرررود  الهررراملة فررري تحسرررين أداء بعرررم كليرررا  التربيرررة 
 الرياضية 

هدف  الدراسة إلى تقويم أداء بعم كليا  التربية الرياضية   التعرف علري مردي 
اهتمرررام إدار  الكليرررا  بمبرررادة الجرررود  الهررراملة   التوصرررل إلررري مرررنيج إرهررراديء 

 لتحسين مستوي أداء كليا  التربية الرياضية 

واستخدم  الدراسة المنيج الوصفي  وتمثلر  عينرة الدراسرة فري عهروائية عرددها 
( من أعضراء هيئرة التردري  والييئرة المعاونرة والخرريجين ومردراء األرسرام 161)

 ا دارية في بعم كليا  التربية الرياضية 

نتائج الدراسة: األدوا  واألجيز    تتناسب مو عردد الطرالب   لري  هنراك خطرة 
واضررحة ولرروائح منظمررة لعمليررة التقررويم    تلبرري الكليررة احتياجررا  سرروق العمررل   

 ا  المادية المتاحة   تساعد في تحقيق جود  التعليم   ا مكاني

 (: 2512)( 3)دراسة : رشا فرج ، فتحي توفيق  -3
 تقويم أداء ا تحاد المصري للمبارز  في ضوء متطلبا  الجود  الهاملةبعنوان: 
البح  إلي تقويم أداء ا تحاد المصري للمبارز  في ضروء متطلبرا  الجرود   هدف

 -ل  :الهاملة من خال
التعرررف علرري مرردي اهتمررام إدار  ا تحرراد المصررري للمبررارز  بمبررادة الجررود   -1

 الهاملة .
 التعرف علري مردي تطبيرق ا تحراد لمتطلبرا  الجرود  الهراملة مرن وجيرة نظرر -6

 الالعبين   ا داريين   الحكام   المدربين( .)
 .للمبارز  وي أداء ا تحاد المصريالتوصل إلي نموم  مقترح لتحسين مست -3

لطبيعرة  هالمرنيج الوصرفي )الدراسرا  المسرحية( وملرك لمالئمتراستخدم  الدراسة 
بالطريقررة العمديررة مررن القررائمين علرري هررئون   وتررم اختيررار عينررة الدراسررة  الدراسررة

( عينرة اساسرية 111( فررد )131اللعبة با ضافة للمستفيدين  حي  أهتمل  علي )
   ( عينة استطالعية 31و)

 ائج:أهم النت
 يقوم ا تحاد بالتخطيط لرفو مستوي المستفيدين . -

 وجود سياسا  واضحة با تحاد يستطيو تحقيقيا. -
 لالتحاد لوائح واضحة تتعلق بتنظيم المسابقا  . -
 ا تحاد يسعي إلي مواكبة التطورا  العالمية في اللعبة . -

 ا تحاد يقوم بعمل دورا  تدريبية للمستفيدين .  -

 (: 2559)( 7)ة: عبدالرحمن محمد ال لي دراس -4

 إدار  الجود  الهاملة كمدخل لتطوير إدار  اتحاد كر  القدم بدولة الكوي  بعنوان: 
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اسرتيدف  الدراسررة التعررف علرري األهررداف التري يسررعي ا تحراد الكررويتي لتحققيررا   
ا طار التنظيمي والتهريعي  دار  ا تحاد   جود  العمليا  ا دارية )التخطريط   

  استخدم  الدراسة التنظيم   التوجية   الررابة ( ا دار  الفعالة للعنصر البهري  
أعضررراء مجلررر  إدار  ا تحررراد الدراسرررة مرررن المرررنيج الوصرررفي   و تكونررر  عينرررة 

 اً. ( فرد186الكويتي لكر  القدم وأعضاء مجل  إدارا  ومدراء األندية وعددهم )

الدعم المستمر لتطوير اللعبة باألندية   التاكيد علي كفاء  وفاعلية نظم  أهم النتائج:
ط ا تصال   وجود تناسب في الخطط الموضوعة مو أهداف ا تحاد  هناك خط

محدد  للررابة داخل ا تحاد   وجود سياسة عامة با تحاد تيدف للتحسين المستمر 
  يتم التنسيق المستمر بين عمل اللجان المختلفة 

 (: 2559)( 16)دراسة: م تز محمد السيد  -5
نمروم  مقتررح  دار  الجرود  الهراملة كمردخل لتطروير إدار  العراب المراء بعنوان: 

 صر العربيةببعم أندية جميورية م

اسررتيدف  الدراسررة تطرروير الجيرراز ا داري أللعرراب المرراء باألنديررة ريررد البحرر  مررن 
فلسرفة أهرداف جيراز العراب المراء    -خالل مدخل إدار  الجود  في التعرف علري :

مرردي التررزام القيررادا  الفنيررة وا داريررة داخررل النررادي   مرردي ا هتمررام بررالعمالء 
ة العاملين فري عمليرة التحسرين والتطروير    مردي والعاملين بالنادي   مدي مهارك

  واسررتخدم  الدراسررة المررنيج الوصررفين و تررم ترروافر معررايير ررابيررة لجيرراز المرراء 
أنديررة هررم األهلرري   الجزيررر   الزمالررك   الصرريد    2اختيررار عينررة الدراسررة مررن 

سموحة   سبورتنج وتحتوي العينة علي مجرال  ا دارا  بتلرك األنديرة   ومردراء 
 األندية و مدراء النهاط الرياضي ومدراء األجيز  ا دارية العليا 

يوجد تنسيق بين أهداف إدار  جياز الماء وأهداف النهاط الرياضي    أهم النتائج:
يساعد التخطيط الجيد وا ستقرار علي تحقيق أهداف إدار  جياز العاب الماء مو 

م الررابة وتتضمن تحقيق ا مكانا   المتاحة   توجد سياسا  واضحة لمفاهي
الجياز  تتناسب البرامج التدريبية المقدمة من جانب الجياز مو المستويا  
المختلفة لالعبين وا داريين والمدربين   تتم متابعة العاملين والمدربين 

 وا داريين والمعلمين الجدد أثناء فتر  ا ختبار المحدد  من ربل إدار  الجياز   

 (: 2558)( 5)دراسة: سمير علي موسي  -6
نموم  مقترح  دار  الجود  الهاملة بمكتب الهباب والرياضة محافظة بعنوان: 
 الجميورية اليمنية –الحديد  

اسررتيدف  الدراسررة وضررو نمرروم  مقترررح  دار  الجررود  الهرراملة بمكتررب الهررباب 
التعرررف علرري  الجميوريرة اليمنيررة وملررك مرن خررالل –والرياضرة محافظررة الحديررد  

الوارررو ا داري بمكتررب الهررباب والرياضررة مرردي إدراك القررائمين بررا دار  لمفرراهيم 
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إدار  الجود  الهاملة   مواصفا  النموم  المقتررح  دار  الجرود  الهراملة بمكترب 
 عينررة تررم اختيررار  واسررتخدم  الدراسررة المررنيج الوصررفي  والهررباب والرياضررة 

( مفررد  مرن ا دار  66ة و فروعرة وعرددها )من مكتب الهباب والرياضرالدراسة 
 .من المستفيدين  189مفرد  من العاملين    21العليا   

توجد سياسا  واضحة ومكتوبة مو وجود هيكل تنظيمي  دار  مكتب  أهم النتائج:
الهباب والرياضة معتمد من الوزار    توجد خطط مناسبة لتحقيق األهداف   

بيا رصور في تنفيم همه الخطط     يتم ريا  وتقويم ا دار  ا ستراتيجية يوجد 
األداء بعد تحقيق كل هدف   القوائم واللوائح واألنظمة   تتناسب مو العصر 
الحالي   ا دار  العليا لي  لدييا وعي وإدراك لمفاهيم إدار  الجود  الهاملة   

 . العاملين لي  لدييم وعي و إدارك لمفاهيم إدار  الجود  الهاملة 

 (: 2558)( 13)دراسة: مجدي شندي  -7
 معورا  تطبيق مبادة إدار  الجود  الهاملة في المءسسا  الرياضية بعنوان: 

استيدف  الدراسة التعرف علي أهم المعورا  التي تحد من تطبيق مبادة إدار  
  واستخدم  الدراسة المنيج الوصفي  وتكون  الجود  الهاملة في المءسسا  

 ( فرد ممثلة لكافة الييئا  الرياضية بمحافظة الغربية 181)العينة من 

عدم التزام ا دار  العليا بتطبيق برنامج إدار  الجود  الهاملة   عدم  أهم النتائج:
مهاركة المسئولين داخل المءسسا  الرياضية في وضو برنامج إدار  الجود  

دار  الجود  الهاملة   الهاملة   عدم ا ستعانة بالخبرا  المتخصصة في برنامج إ
 عدم وجود معايير لقيا  رضاء المستفيدين .

  (:2557)( 4)دراسة: سماح محمد حالوة   -8
تقويم إدار  حماما  السباحة بالمنهآ  الرياضية في ضوء معايير الجود  بعنوان: 
 الهاملة

اسررتيدف  الدراسررة التعرررف علرري مرردي إيمرران و إرتنرران وتطبيررق إدار  حمامررا  
ة لمعايير الجود  الهاملة مو ريا  جود  الخدمة المقدمرة بحمامرا  السرباحة السباح

  و استخدم  المنيج الوصفين وتكون  العينة من في ضوء إدار  الجود  الهاملة  
 ( من المستخدمين لحماما  السباحة 181( من العاملين بحماما  السباحة   )82)

العاملين   إيمان و إرتنان ا دار  بفلسفة ا دار  تحقق بعم تورعا   أهم النتائج:
الجود  الهاملة   إيمان و إرتنان ا دار  ب همية مهاركة العاملين في عمليا  

 التحسين   هعور المستفيدين باألمان أثناء التواجد في حمام السباحة .
  (:2557)( 8)دراسة: عمر نصر الله قشطة  -9

لتطرروير إدار  عمليررة الترردريب الرياضرري إدار  الجررود  الهرراملة كمرردخل بعنرروان: 
 باتحادي العاب القوي وكر  القدم الفلسطيني 
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اسرتيدف  الدراسررة تطرروير إدار  عمليرة الترردريب الرياضرري باتحرادي ألعرراب القرروي 
واسررتخدم  الدراسررة المررنيج الوصررفي  وتكونرر  عينررة  وكررر  القرردم الفلسررطيني .

القروي وكرر  القردم الفلسرطيني   أعضاء مجرال  إدار  اتحرادي ألعراب الدراسة من 
 أعضاء الجيازين الفني وا داري باتحادي ألعاب القوي وكر  القدم الفلسطيني 

عدم وضوح مفاهيم و أهمية إدار  الجود  الهاملة لعينة الدراسة في  أهم النتائج:
إدار  ا تحادا  واألندية الرياضية الفلسطينية بالرغم من ضرور  ا لمام بتلك 

يم واألهمية حتى يمكن تحقيق أهداف ا تحاد الرياضي   لم تتحقق مفاهيم و المفاه
 أهمية إدار  الجود  الهاملة ألفراد عينة الدراسة .  

 (: 2514) (11)دراسة: محمد منصور  -15
 إدار  الجود  الهاملة كمدخل لتطوير إدار  النهاط الرياضي بجامعة بنيا بعنوان: 

إدار  النهراط الرياضري بجامعرة بنيرا فري ضروء معرايير استيدف  الدراسرة تطروير 
 -الجود  الهاملة وملك من خالل :

األهداف   الييكل التنظيمي  ا مكانا  المادية والبهرية   التعرف علري العقبرا  -
 التي تءدي إلي فهل تطبيق الجود  الهاملة في إدار  النهاط الرياضي .

الرياضرري بجامعررة بنيررا مررن خررالل  وضررو حلررول مقترحررة لتطرروير إدار  النهرراط -
 تطبيق المعايير علي األهداف والييكل التنظيمي وا مكانا  لتجنب العقبا  . 

الطريقرررة العمديرررة واسرررتخدم  الدراسرررة المرررنيج الوصرررفي  وترررم اختيرررار العينرررة ب
 ( أخصائي رياضي برعاية الهباب جامعة بنيا 61العهوائية واهتمل  علي )

 أهم النتائج:
 األهداف الخاصة بالنهاط الرياضي للعاملين . عدم وضوح-
 عدم وجود هيكل تنظيمي مستقر ب دار  رعاية الهباب بالجامعة  -
 عدم توفر أجيز  رياضية حديثة . -
 عدم وجود عدد مناسب من المالعب . -

 (: 2558)( 2)دراسة: حنان فراج  -11
 الهاملة للرياضة المدرسيةاتجاها  القيادا  التعليمية نحو إدار  الجود  بعنوان: 

استيدف  الدراسة التعرف علي اتجاها  القيادا  التربوية الرياضرية نحرو الجرود  
  و الهرراملة مررن خررالل بنرراء مقيررا   تجاهررا  القيررادا  الرياضررية نحررو الجررود 
ا دار  اسرررتخدم  الدراسرررةالمنيج الوصرررفي  وتكونررر  عينرررة الدراسرررة مرررن أفرررراد 

 .انية بالجيز التعليمية باليرم والعمر

 أهم النتائج:
 هناك وعي بضرور  ا هتمام بالتحسين المستمر للجود . -
 هناك وعي بتطوير المناهج الدراسية حتى تراعي تطبيق الجود    -
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هنرراك اهتمررام بترردريب المدرسررين علرري الجررود  للت كررد مررن تطبيقيررا علرري أعلرري  -
 مستوي

 ثانياً: الدراسا  األجنبية:
 S. Kerr  (39) (25 )(2555 :)  -دراسة: كير .س  -12

 دراسة تحليلية لجود  الخدمة في األندية الرياضية العامة والحكوميةبعنوان: 
استيدف  الدراسة التعرف علي مدي جود  الخدما  المقدمة في األنديرة الرياضرية 

اسرة   واستخدم  الدراسة المنيج الوصرفي  وتكونر  عينرة الدرالعامة والحكومية 
 المستفيدين ) األعضاء العاملين باألندية ( من 

 أهم النتائج:
 Iipتسجيل خم  أندية مو  -
 ISO 9002تسجيل نادي واحد مو  -

  QUST  يوجد أندية تم تسجيليا مو  -
 Munoz- Marko  (19 )(1999 :)ماركو  -دراسة: مونز -13

علرري ترردريب القيرراد  إدار  الجررود  الهرراملة و أجررواء التعلرريم العررالي األثررر بعنرروان: 
 التعليمية

استيدف  الدراسة تطبيق نظرية إدار  الجود  الهراملة فري ا دار  التعليميرة للتعلريم 
  و تكونررر  عينرررة الدراسرررة مرررن الوصرررفيواسرررتخدم  الدراسرررة المرررنيج   العرررالي

 ا داريين في ا دار  التعليمية للتعليم العالي 

 أهم النتائج:
إدار  الجود  الهاملة ليسر  فقرط رائمرة علري النقراط واألدوا  والهرعارا  وإنمرا  -

 سلوك العاملين من خالل مجموعة من األفراد. 
التغير في التعليم العالي يجب أن يتم من خالل رياد  مدربرة لفيرم متطلبرا  إدار   -

 الجود  الهاملة واحتياجا  نظام التعليم العالي 

  Byrd – Theresa (18 )(1998:)تريزا  دراسة: بيرد ، -14
 تطبيق إدار  الجود  الهاملة في ثال  كليا  عامة ومراكز التعليم بعنوان: 

اسرررتيدف  الدراسرررة التعررررف علررري دور إدار  الجرررود  الهررراملة فررري تطررروير األداء 
   وتكون  عينة الدراسة من الوصفي  واستخدم  الدراسة الجامعي 

 امة ومراكز التعليم المسئولين بثال  كليا  ع

 أهم النتائت:
إدار  الجررود  الهرراملة ترروفر رءيررة إسررتراتيجية لتحسررين العمررل بالمكتبررا  ومراكررز 

 التعليم بالكليا  العامة .

 Babbra Sunil (17 )(1995 :) دراسة: بابرا سانيل -15
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 تطبيق إدار  الجود  الهاملة في التعليم بعنوان: 

  أهميررة تطبيررق إدار  الجررود  الهرراملة فرري التعلرريماسررتيدف  الدراسررة الت كيررد علرري 
واسررتخدم  الدراسررة المررنيج الوصررفي  وتكونرر  عينررة الدراسررة مررن العرراملين فرري 

 وزار  التربية و التعليم 

 أهم النتائج:
يمكن الوصول إلي إطار عملي خاص بعملية التردري  وفقراً لنظرام إدار  الجرود   -

 الهاملة .
عمليرة التردري  مرن خرالل إطرار نظرري يتضرمن مبرادة يمكن للمدرسين تجويد  -

 الجود  .
 : مدي ا ستفادة من الدراسا  السابقة

 تعتبر الدراسا  السابقة بمثابة خبرا  علمية ساعد  الباحثان فيما يلي :
استثار  تلك الدراسا  فكر الباحثان في التوجه نحو موضون الجود   -

األداء في الييئا  الرياضية باعتبارها أحد أهم عوامل ضمان جود  
 ومنيا مراكز الهباب .

 تحديد محاور ا ستبيانا  وبناء العبارا  التي يهمليا كل محور . -

ا سترهاد بالدراسا  الماتية التي تناولتيا تلك الدراسا  لتحديد أبعاد  -
 وجوانب الدراسة الماتية في همه الدراسة .

الدراسا  ونتائج الدراسة الربط بين النتائج التي توصل  إلييا تلك  -
سبب ا تفاق  حالحالية وما يتفق معيا وما يختلف معيا   وإيضا

 وا ختالف . 
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 البحث :  إجراءا
 منهت البحث : -

لطبيعة  همتءوملك لمال)الدراسا  المسحية( المنيج الوصفي  اناستخدم الباحث
 .الدراسة 

 : البحث وعينة مجتمع -
العاملين بمراكز الهباب بمحافظة  البحث عل  وعينة يشتمل مجتمع

المنوفية   ورد تم اختيار عينة البح  بالطريقة العمدية العهوائية من العاملين 
 بمراكز الهباب بمحافظة المنوفية .

 (3جدول )
 التوصيف ادحصائي ل ينه البحث

 اددارة م

ي ال ينة األساسية ال ينة ا ستطالعية
جمال

د
ا

 

 مدراء
أخصائي 
 اجتماعي

أخصائي 
 رياضي

 مدراء
أخصائي 
 اجتماعي

أخصائي 
 رياضي

 34 11 9 8 6 6 6 هبين الكوم 1

 33 11 9 9 1 6 6 الباجور 6

 37 16 8 16 6 1 6 أهمون 3

 28 9 2 8 6 1 6 تال 1

 23 8 6 2 1 1 1 بركة السبو 6

 22 6 6 2 1 6 1 الهيداء 2

 25 2 2 9 6 1 6 رويسنا 6

 27 8 2 8 6 6 1 منوف 8

 14 3 3 1 1 6 1 السادا  9

 243 61 66 61 11 11 11 ا جمالي

توصريف عينرة الدراسرة األساسرية وا سرتطالعية لالسرتبيان  ( 3يوضح جردول )  
( فرررداً مررن العرراملين بمراكررز الهررباب 613حيرر  اهررتمل  عينررة ا سررتبيان علرري )
( عينرة 611( أفراد عينرة اسرتطالعية و)16بمحافظة المنوفية حي  اهتمل  علي )

 أساسية .

 أدوا  جمع البيانا  : -
 : المقابلة الشخصية 

      .أفراد العينة مقابال  هخصيه مو   بعد انرام الباحث   
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 ا ستبيان : 
 (4جدول )

 والنهائية في صورته األولية محاور وعبارا  ا ستبيان

 المحاور م
عدد ال بارا  
في الصورة 

 األولية

عدد ال بارا  
في الصورة 
 النهائية

 8 11 التخطيط لتحقيق األهداف المطلوبة   1

 2 6 الرسميالتنظيم الرسمي وغير  6

 2 6 توفير وسائل ا تصال المناسبة بين المستويا  ا دارية 3

 2 6 التركيز علي المستفيد أو العميل   1

 8 6 تحسين الجود  باستمرار   6

 6 6 توفير القياد  ا دارية الفعالة   2

 8 8 ا دار  العليا   ةالررابة بواسط 6

 8 8 اتخام القرار 8

 57 61 ا ستبيانعبارا  مجموع 

( محرراور ا سررتبيان والعبررارا  الخاصررة بكررل محررور فرري 1يوضررح جرردول )      
 عبرار ( 66فري الصرور  األوليرة و) (21والبالغ عرددها ) والنيائية صورته األولية

( عبرار  6  حير  ترم حرمف عردد )( محراور 8موزعة علي ) في الصور  النيائية 
( عبار  للمحور الثاني والثال  والرابو   وإضرافة عبرار  1للمحور األول وكملك )

 .للمحور  الخام  بناءاً علي رأي الساد  الخبراء 
 : الم امال  ال لمية

 : صدق ا ستبيانأو ً : 
 صدق المحكمين : -

باسرررتخدام الصررردق المنطقررري   وملرررك بعررررم ا سرررتبيان ترررم إيجررراد صررردق        
مررن السراد  الخبررراء فرري مجررال ا دار  أربعررة علرري ا سرتبيان فرري صررورته األوليرة 

مررن الوجيررة المنطقيرررة   الرياضررية بغرررم مقارنرررة محرراور وعبررارا  ا سرررتبيان
علري فر كثر ( ٪66بالمضمون  وررد أهرار  النترائج علرى اتفراق المحكمرين بنسربة )

مما يهير إلي الصدق المنطقري  (1بعد تعديليا جدول ) ستبيانمحاور وعبارا  ا 
  . الستبيانل

 ق ا تساق الداخلي :  صد -
بحساب صدق ا تساق الداخلي لالستبيان وملك عن طريق  انرام الباحث  

  وملك  يجاد  فراد( 16تطبيقه علي عينة الدراسة ا ستطالعية البالغ عددهم ) 
معامل ا رتباط بين درجة كل عبار  لالستبيان والدرجة الكلية للمحور التي تمثليا 

  والدرجة الكلية لالستبيان  . ثم إيجاد معامل ا رتباط بين درجة مجمون المحور 
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 ( يوضحا ملك .2  6والجدولين التاليين )
 (5جدول )
 42ال بارة ن = ة الكلية للمحور التي تمثله م امال  ا رتباط بين درجة كل عبارة والدرج

 المحور
 األول

المحور 
 الثاني

المحور 
 الثالث

المحور 
 الرابع

المحور 
 الخامس

المحور 
 السادس

المحور 
 السابع

المحور 
 الثامن

ر 
عبا
 ال
رم
ر

 

"
"ر
ة 
يم
ق

رة 
با
ل 
 ا
قم
ر

 

"
"ر
ة 
يم
ق

رة 
با
ل 
 ا
قم
ر

 

"
"ر
ة 
يم
ق

رة 
با
ل 
 ا
قم
ر

 

"
"ر
ة 
يم
ق

رة 
با
ل 
 ا
قم
ر

 

ة 
يم
ق

"
"ر

رة 
با
ل 
 ا
قم
ر

 

"
"ر
ة 
يم
ق

رة 
با
ل 
 ا
قم
ر

 

"
"ر
ة 
يم
ق

رة 
با
ل 
 ا
قم
ر

 

"
"ر
ة 
يم
ق

 

1 54548 1 54754 1 54738 1 54482 1 54332 1 54728 1 54692 1 54654 

2 54587 2 54755 2 54796 2 54545 2 54696 2 54851 2 54466 2 54411 

3 54672 3 54755 3 54686 3 54727 3 54687 3 54688 3 54819 3 54555 

4 54297 4 54817 4 54547 4 54722 4 54833 4 54526 4 5562 4 54456 

5 54657 5 54767 5 54365 5 54854 5 54787 5 54355 5 54719 5 54685 

6 54415 6 54825 6 54698 6 54719 6 54794 6 54754 6 5615 6 54853 

7 54566 7 54741 7 54873 7 54674 7 54849 7 54876 7 54784 7 54465 

8 54776 8          8 54754 8 54789 

9 54423 9              

15 54757               

 54354( =  5455قيمة " ر " الجدولية عند مستوى د لة ) 
( وجود ارتباط دال إحصائي بين درجرة عبرارا  ا سرتبيان 6جدول ) يوضح

( مما يردل علرى 1.16والدرجة الكلية للمحور التي تمثله تلك العبار  عند مستوى )
 صدق تمثيل العبارا  للمحاور .

 (6جدول )
 (42ن = ) ا رتباط بين درجة مجموع المحور والدرجة الكلية  ستبيانم امال  

 م امل ا رتباط المحاور رقم المحور

 1.819 التخطيط لتحقيق األهداف المطلوبة   األول

 1.866 التنظيم الرسمي وغير الرسمي الثاني

 1.869 توفير وسائل ا تصال المناسبة بين المستويا  ا دارية الثال 

 1.811 التركيز علي المستفيد أو العميل   الرابو

 1.883 تحسين الجود  باستمرار   الخام 

 1.831 توفير القياد  ا دارية الفعالة   الساد 

 1.622 ا دار  العليا   ةالررابة بواسط السابو

 1.688 اتخام القرار الثامن

 54354( = 5455قيمة " ر " الجدولية عند مستوى د لة ) 

( وجود ارتباط دال إحصائي بين مجمون المحور 2جدول ) يوضح
( مما يدل على صدق تمثيل 1.16عند مستوى ) األول الستبيانلوالدرجة الكلية 

 المحاور لالستبيان .
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 : ستبيانا ثبا  
عن  علي العينة ا ستطالعية ستبيانا بحساب معامل ثبا   انرام الباحث

( يوضح ريم معامال  6وجدول ) إعاد  التطبيق طريق الثبا  بطريقة التطبيق و
 الثبا  :

 (7جدول )
 42ن =           الثبا  بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق                 

 المحور
م امل  التطبيق الثاني التطبيق األول

ا رتباط "ر" 
 المحسوبة

 +ن -  +ن - 

التخطرررررررريط لتحقيررررررررق األهررررررررداف 
 المطلوبة  

11.611 6.122 16.611 1.688 1.383 

 1.296 1.631 6.116 1.196 2.638 التنظيم الرسمي وغير الرسمي

تررروفير وسرررائل ا تصرررال المناسررربة 
 بين المستويا  ا دارية

2.638 1.661 2.682 1.161 1.263 

 1.131 1.633 2.169 1.196 1.219 التركيز علي المستفيد أو العميل  

 1.111 1.669 2.311 1.861 2.331 تحسين الجود  باستمرار  

 1.263 1.161 2.682 1.661 2.638 توفير القياد  ا دارية الفعالة  

 1.633 1.666 8.611 1.918 8.638 ا دار  العليا   ةالررابة بواسط

 1.618 1.661 9.311 1.816 8.966 اتخام القرار

 54868 74795 634952 154828 614571 ادجمالي

 54354( =  5455قيمة " ر " الجدولية عند مستوى د لة ) 

أن معامرل ا رتبراط دال إحصرائياً عنرد مسرتوي معنويرة ( 6يوضح جردول )
 .( مما يدل علي ثبا  ا ستبيان 6( ودرجة حرية )1.16)

 الدراسة األساسية :
ثرم   ا ستبيان على العينة األساسية للبحر    بتطبيق استمار انرام الباحث

 بتصنيف ا ستمارا  وتفريغيا  عدادها للمعالجا  ا حصائية  انرام الباحث
 ادسلوب ادحصائي :

 استخدام الباحثان المعالجا  ا حصائية التالية :
 المتوسط الحسابي . -

 ا نحراف المعياري . -

 النسب المئوية . -

 المجمون التقديري . -

 الوزن النسبي . -
 . 6كا -
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 : عر  ومناقشة النتائت
 :عر  ومناقشة   -

 ( 8جدول )
             التوصيف ادحصائي  ستجابا  ال ينة حول التخطيط لتحقيق األهداف المطلوبة    

 251ن = 

أرقام 
 ال بارا 

 ا نحراف المتوسط
 موافق

موافق إلي حد 
 ما

المجموع  غير موافق
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 2كا

ب
تي
تر
ال

 

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1 6.626 1.623 161 69.6٪ 61 32.8٪ 6 3.6٪ 616 86.11٪ 92.388 1 

6 6.128 1.626 111 61.6٪ 93 12.3٪ 6 3.6٪ 192 86.62٪ 81.166 3 

3 6.691 1.216 66 36.3٪ 111 61.6٪ 12 8.1٪ 121 62.16٪ 26.363 6 

1 6.666 1.666 111 66.6٪ 81 11.8٪ 2 3.1٪ 616 81.18٪ 88.612 6 

6 6.611 1.111 13 61.1٪ 168 68.2٪ 1 1.1٪ 116 63.81٪ 26.692 6 

2 6.661 1.132 61 66.11٪ 161 61.2٪ 1 1.1٪ 163 66.16٪ 18.621 2 

6 6.113 1.616 86 11.8٪ 118 68.6٪ 1 1.6٪ 183 81.11٪ 116.191 1 

8 6.169 1.266 26 33.3٪ 113 61.6٪ 31 16.1٪ 138 66.21٪ 38.286 8 

  54991( =  5455عند مستوى د لة )  2كاقيمة   

( التوصيف ا حصائي  ستجابا  العينة حول محور 8يوضح جدول )
التخطيط لتحقيق األهداف المطلوبة   حي  يوضح د لة الفروق بين استجابا  

( وتراوح الوزن النسبي 1.16العينة ومعظميا دال إحصائياً عند مستوي معنوية )
( كما يوضحيا ٪69.6: ٪61.1نسبة الموافقة بين )( و٪86.11:  ٪66.21بين )

 الجدول .
حي  تهير تلك النتائج إلي أن لمركز الهباب خطط واضحة للعاملين بيا  

  كما يوجد لمركز الهباب سياسا  واضحة تستطيو تحققيا  وكملك  يتيح مركز 
ً إلي إنه يتم  الهباب لجميو العاملين المهاركة في عملية التخطيط   وتهير أيضا

ا عتماد علي المعلوما  المتوفر  أثناء عملية التخطيط   ويتضح أيضاً أن أهداف 
مركز الهباب تستطيو تحقيقيا في ضوء ا مكانيا  المتاحة   مو وجود خطط 

 زمنية واضحة لتحقيق أهداف مركز الهباب .
كما تهير تلك النتائج إلي أن ا جراءا  الموضوعة   تساعد في تحقيق 

مركز الهباب   كما   تقوم ا دار  بعمل استقراء للمستقبل من خالل  أهداف
 إمكانيا  الحاضر وخبرا  الماضي .

ويعزو الباح  همه النتيجة إلي أن خطط مركز الهباب واضحة للعاملين 
مو وجود سياسا  واضحة و ا عتماد علي المعلوما  المتوفر  أثناء عملية 

ين في عملية التخطيط مما يساعد في تحقيق التخطيط مو إهراك لجميو العامل
 األهداف . 
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م تز (   6119()6) الرحمن ال لي عبدويتفق هما مو ما توصل إليه كالً من   
( حي  أهار  نتائج همه الدراسا  6118()6) سمير علي(   6119()12)محمد 

إلي وجود تناسب في الخطط الموضوعة مو أهداف ا تحاد   يساعد التخطيط 
د وا ستقرار علي تحقيق أهداف ا تحاد   يوجد خطط مناسبة لتحقيق الجي

 ا هداف .  
 ( 9جدول )

         التوصيف ادحصائي  ستجابا  ال ينة حول محور التنظيم الرسمي وغير الرسمي    
  251ن = 

أرقام 
 ال بارا 

 ا نحراف المتوسط

 موافق
موافق إلي حد 

 ما
 غير موافق

المجموع 
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 2كا

ب
الترتي

 

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1 6.696 1.196 161 69.6٪ 81 11.3٪ 1 1.1٪ 666 82.66٪ 6.626 1 

6 6.318 1.229 86 13.3٪ 91 16.3٪ 63 11.1٪ 122 66.68٪ 13.223 6 

3 6.313 1.291 89 11.3٪ 82 16.8٪ 62 16.9٪ 126 66.11٪ 36.611 3 

1 6.661 1.262 66 36.3٪ 116 61.6٪ 61 11.9٪ 163 66.16٪ 12.832 1 

6 6.619 1.688 21 69.9٪ 163 21.6٪ 18 9.1٪ 111 63.23٪ 83.363 6 

2 6.186 1.618 32 16.9٪ 112 66.2٪ 19 9.6٪ 119 29.19٪ 111.881 2 

  54991( =  5455عند مستوى د لة )  2كاقيمة   

حول محور ( التوصيف ا حصائي  ستجابا  العينة 9يوضح جدول ) 
التنظيم الرسمي وغير الرسمي   حي  يوضح د لة الفروق بين استجابا  العينة 

ً عند مستوي معنوية ) ( وتراوح الوزن النسبي بين 1.16ومعظميا دال إحصائيا
( كما يوضحيا ٪69.6: ٪16.9( ونسبة الموافقة بين )82.66٪:  29.19٪)

 الجدول .
لهباب ينظم دورا  تساعد علي ثقل حي  تهير تلك النتائج إلي إن مركز ا 

ميارا  العاملين   و أيضاً لمركز الهباب هيكل تنظيمي وروانين ولوائح مكتوبة 
تنظم العمل ربل التنفيم   كما يوجد توازن بين السلطة والمسئولية للقيادا  ا دارية 

 .   مو وجود تفويم للسلطا  إلي الجيا  ا دارية المختلفة المسئولة عن التنفيم
كما تهير تلك النتائج إلي إنه لي  لمركز الهباب هيكل تنظيمي يساعد 
علي سيولة ا تصال بين العاملين بيا   وكملك هكل الييكل التنظيمي   يساعد 

 علي فاعلية عملية الررابة .
ويعزو الباح  همه النتيجة إلي تنظيم مركز الهباب إلي عقد دورا  تساعد علي 

من خالل الدورا  التي تقام بمدرية الهباب والرياضية  ثقل ميارا  العاملين
للعاملين   مو وجود هيكل تنظيمي وروانين ولوائح مكتوبة تنظم العمل ربل التنفيم 
  مو عمل توازن بين السلطة والمسئولية للقيادا  ا دارية   وكملك إعطاء 

 التنفيم . تفويم تفويم للسلطا  إلي الجيا  ا دارية المختلفة المسئولة عن
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( حي  أهار  نتائج  6118()6) سمير عليويتفق هما مو ما توصل إليه 
 همه الدراسة إلي يوجد هيكل تنظيمي  دار  الهباب معتمد من الوزار  .  

( حي  6111()11) محمد منصورويختلف هما مو ما توصل إليه من 
أهار  نتيجة همه الدراسة عدم وجود هيكل تنظيمي مستقر ب دار  رعاية الهباب 

  بالجامعة .
 ( 15جدول )

التوصيف ادحصائي  ستجابا  ال ينة حول محور توفير وسائل ا تصال المناسبة بين 
 (251ن = )المستويا  اددارية 

أرقام 
 ال بارا 

 ا نحراف المتوسط
 موافق

فق إلي حد موا
 ما

المجموع  غير موافق
 التقديري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب 2كا

 ٪ ك ٪ ك ٪ ك

1 6.161 1.611 16 63.1٪ 116 61.2٪ 16 2.1٪ 136 66.16٪ 136.166 6 

6 1.862 1.216 63 11.1٪ 161 69.6٪ 68 68.9٪ 326 21.82٪ 66.131 2 

3 6.368 1.611 68 38.8٪ 116 68.6٪ 2 3.1٪ 161 68.21٪ 91.266 1 

1 6.363 1.218 81 39.8٪ 112 66.6٪ 16 6.6٪ 126 66.16٪ 26.686 3 

6 6.313 1.266 81 39.8٪ 111 61.6٪ 16 8.6٪ 126 66.11٪ 21.629 1 

2 6.368 1.686 68 38.8٪ 111 66.6٪ 16 2.1٪ 128 66.21٪ 66.861 6 

  54991( =  5455عند مستوى د لة )  2كاقيمة   

( التوصيف ا حصائي  ستجابا  العينة حول محور 11جدول )يوضح  
توفير وسائل ا تصال المناسبة بين المستويا  ا دارية   حي  يوضح د لة 

( 1.16الفروق بين استجابا  العينة ومعظميا دال إحصائياً عند مستوي معنوية )
 ٪11.1( ونسبة الموافقة بين )٪68.21:  ٪21.82وتراوح الوزن النسبي بين )

 ( كما يوضحيا الجدول .39.8٪:
حي  تهير تلك النتائج إلي إنه يتم استخدام وسيلة اتصال رسمية )لوائح  

وروانين( بين المستويا  المختلفة   مو سيولة ا تصال بين أعضاء الييكل 
التنظيمي بمركز الهباب تساعد في تحقيق األهداف    مو وجود رنوا  ا تصال 

لين بمركز الهباب   وكملك يتم توفير وسائل اتصال حديثة واضحة لجميو العام
 مركز الهباب .

كما تهير تلك النتائج إلي ا تصال   يساعد علي توضيح األهداف بين 
المستويا  ا دارية   وكملك ا تصال بين المستويا  ا دارية   يساعد علي 

 تجنب المهكال  .
ة اتصال رسمية من خالل ويعزو الباح  همه النتيجة إلي وجود وسيل

اللوائح والقوانين بين المستويا  ا دارية المختلفة تءدي إلي سيولة ا تصال بين 
أعضاء الييكل التنظيمي بمركز الهباب مو وجود وسائل اتصال حديثة بمركز 
الهباب   وعلي الرغم من ملك ف ن األهداف غير واضحة بين المستويا  ا دارية 

 بين المستويا  ا دارية بسبب الروتين الموجود .   وكملك يوجد مهكال  



- 28 - 

 م6112يناير  األولالمجلد  الثالثون العدد والرياضةمجلة جامعة السادات للتربية البدنية 

 

 


