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 ملخص الدراسة
إمكانية تطبيق أسس الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام  :عنوان الدراسة 

 بمدارس العاصمة المقدسة
 محمد بن احمد المنشي :إشراف  الدآتور          منير بن محمد سعيد بن محمد قطب :إعداد الطالب 
تير :الدرجة العلمية  ة           رسالة ماجس رى مك ة أم الق ة ، جامع ة التربي ة والتخطيط  بكلي ة لقسم اإلدارة التربوي مقدم

 .المكرمة 
 :هدفت الدراسة إلى: أهداف الدراسة

التعرف على أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من  -١
 .بالعاصمة المقدسةوجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية 

التعرف على إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام  -٢
 .بمدارس العاصمة المقدسة بنين

التعرف على التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي  -٣
 .مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسةمن وجهة نظر 

ة الدراسة ع وعين ددهم :  مجتم ة وع ة البدني ن معلمي التربي ة م ع الدراس ون مجتم ا ٤٨٠تك دد، معلم ن  ١٠وع م
اني   ة الدراسة     ، هـ ١٤٢٨/هـ ١٤٢٧مشرفي التربية البدنية خالل الفصل الدراسي الث د شملت عين ا،   ٢٥٠وق معلم

 .مشرفين ١٠وعدد 
 .تم استخدام المنهج الوصفي وقد  تم تصميم  استبانه أداًة للدراسة:  الدراسة وأداتها منهج

ائج اإلحصاء الوصفي الستخراج         التحليل اإلحصائي  ابية  : استخدم الباحث في استخراج النت ، المتوسطات الحس
 .مالت االرتباط سبيرمانتحليل التباين األحادي، معا: وآذلك استخدم اإلحصاء التحليلي.االنحرافات المعيارية

 : أهم نتائج الدراسة 
إن درجة أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من  -١

 .وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية آانت بدرجة عالية
لشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي من إن درجة التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق إدارة الجودة ا -٢

 .وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية آانت بدرجة متوسطة
ال توجد فروق ذات دالّلة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق أسس الجودة الشاملة وفقًا  -٣

 ).معلم/ مشرف(لمتغير المهنة 
راد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة وفقًا أف ال توجد فروق ذات دالّلة إحصائية -٤

، وآذلك حول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة )معلم/ مشرف(لمتغير المهنة 
 ).معلم/ مشرف(وفقًا لمتغير المهنة 

ت تطبيق أسس الجودة الشاملة في وجود عالقة ارتباطيه موجبة قوية بين آل متطلب وبين جميع متطلبا -٥
 .إدارة وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة

 :أهم توصيات الدراسة وآليات العمل
إعادة صياغة برامج التربية البدنية المقدمة وتضمينها أنشطة مصاحبة ترآز على الجودة الشاملة بما  -١

 .واإلمكانات المادية والبشريةيتناسب 
تبني إقامة الندوات والمحاضرات والحلقات وورش العمل من قبل أقسام التربية البدنية ومن قبل المدارس  -٢

على اختالف مراحلها حول تطبيق إدارة الجودة الشاملة في برامج األنشطة الرياضية من حيث المعرفة 
 .والممارسة

تدريس في الجامعات والكليات، وخاصة في أقسام اإلدارة والتخطيط ضرورة التعاون مع أعضاء هيئة ال -٣
التربوي، إلعطاء دورات تدريبية لمديري المدارس ومعلمي التربية البدنية حول تطبيق إدارة الجودة 

 .الشاملة في برامج األنشطة الرياضية
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ABSTRACT 
Study Title: "How can fundamentals of Quality Control be applied in managing and organizing 

sporting activity in the stages of public education in schools of the Holy city of 
Makkah". 

Prepared by: Moneer Mohammed Saeed M. Qutub. 
Supervised by: Dr. Mohammed Ahmad Al-Monshi. 
 Academic Degree: Master's thesis presented to the College of Education- Educational 
Management & Planning – Umm Al-Qura University in Makkah. 
Purposes of the Study: This study aimed at: 

١. Identifying the importance  of the application of Quality Control for managing and 
organizing sporting activity in the stages of public education from the point of view of 
supervisors and teachers of Physical Education (P.E.) in the Holy city of Makkah. 

٢. Identifying how can fundamentals of Quality Control be applied in managing and 
organizing sporting activity in the stages of public education in schools of the Holy city of 
Makkah for boys. 

٣. Identifying the challenges that face teachers  in the application of Quality Control for 
managing and organizing sporting activity from the point of view of supervisors and 
teachers of Physical Education (P.E.) in the Holy city of Makkah . 

Study Population & Sampling: Study population consisted of ٤٠ teachers of physical education 
(P.E.) and ١٠ P.E. supervisors during the second semester, ١٤٢٧/١٤٢٨ H.  
Study sampling included ٢٥٠ teachers and ١٠ supervisors. 

Study Method & Tools: The researcher has used descriptive approach. A questionnaire has been 
designed as a study tool. 

Statistical Analysis: The researcher has used descriptive statistics in drawing results such as: 
mean, standard deviation, analysis of mono-variance, Spearman's correlation 
coefficients.  

Most Important Results: 
١. The degree of the application of Quality Control for managing and organizing sporting 

activity in the stages of public education in schools from the point of view of supervisors 
and teachers of P.E. has been quite high. 

٢. The degree of challenges that face teachers in the application of Quality Control for 
managing and organizing sporting activity in the stages of public education in schools 
from the point of view of supervisors and teachers of P.E. has been moderate, the 
application of fundamentals of Quality Control according to profession variable 
(supervisor/teacher), and the Quality Control according to profession variable 
(supervisor/teacher). 

٣. There are no statistically significant differences between individuals of study sample in 
terms of the challenges that face teachers in the application of Quality Control according 
to profession variable (supervisor/teacher). 

٤. There is a strong positive correlation between every requirement and all requirements of 
the application of fundaments of Quality Control for managing and organizing sporting 
activity from the point of view of supervisors and teachers of P.E. in the Holy city of 
Makkah. 

Important Recommendations of Study & Work Mechanisms: 
١. Reforming presented programs of Physical Education (P.E.) and involving collateral 

activities that focus on Quality Control which suit material and human resources. 
٢. The adoption of conducting symposiums, lectures, seminars and workshops by 

departments of P.E. and schools of different stages concerning the application of Quality 
Control in the programs of sporting activities in terms of knowledge and practice. 

٣. It is necessary to cooperate with teaching staff in colleges and universities particularly in 
the departments of educational management and planning to conduct training courses 
for school principals and teachers of Physical Education on the application of Quality 
Control in the programs of sporting activities. 

 
====================  
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 اإلهداء

 
ّ
 ... الكرميني  إىل والدي

ْ
ن كان لدعائهما الفضل بعد اللذي

اهللا يف متكيني من مواصلة الدراسة والبحث العلمي 
 .والعافية أطال اهللا يف عمريهما وأمدهما بالصحة ...

 ..إىل نصفي اآلخر  زوجتي الغالية الصابرة واملتواضعة 
وكانت خري معني يل  مدت يل يد العون واملساعدة التي 

 ...هيأت يل كل وسائل الراحة للبحث والدراسةو
 .أمدها اهللا بالصحة والعافية

وقتهم الكثري يف سبيل بالذين ضحوا .... إىل فلذات كبدي 
 مواصلة دراستي

 هذا العمل املتواضعاهدي 
 اهللا العلي القدير أن جيعله خالصا لوجهه سائالً 

                                                                                                        
حمبكم                                                                                                         

 منري قطب  
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 عرفانشكر و
 

وإذ تـأذن ربكـم لـئن شـكرمت     { الحمد هللا  الذي قال فـي كتابـه الكـريم     
، والصالة على معلم الناس أجمعين القائل عليه أفضـل الصـلوات    }ألزيد�كم 

 : وبعد ) يشكر الناسال يشكر اهللا من ال (وأتم التسليم 
،  وعلى ما انعم علي من نعمة التوفيـق  لحمد والشكر هللا على نعمه  وفضلها

ل والنجاح ،  ثم إن الشكر والتقدير لعباده الذين كان لهم الفضل بعد اهللا في الوصو
 : الدراسة والذين هم إلى إتمام

ـ  لي وزارة التربية والتعليم التي فتحت    اأبواب الدراسة التكميلية حرصـا منه
 ...قـدير على رفع المستوى العلمي والمهني لمنسوبيها فلهم  جزيـل الشـكر والت  

الـذي ال ينضـب والتـي      عة أم القرى منبع العلم والمعرفةوالشكر موصول لجام
خص بالشكر عمادة الدراسات أ، وترحاب فاستقبلتني بحب و هافي تشرفت بالدراسة

، حمـد الوذينـاني  العليا ، وعميد كلية التربية ، وسعادة رئيس القسـم الـدكتور م  
حمدين سكرتير القسم ، فلهـم  أحمد باوأعضاء هيئة التدريس في القسم، واألستاذ 

جـه مـن علـم    في سبيل مـا نحتا الشكر على ما قدموه وبذلوه من جهود موفقة 
 . ومعرفة

احمد المنشي  والذي  بن كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى سعادة الدكتور محمد
كان لعلو أخالقة وغزارة علمه ورحابة صدره وبعد نظره وتوجيهاته وإرشـاداته  

وركائزهـا ، فلـه الشـكر     طيلة إشرافه الفضل الكبير في تدعيم أسس الدراسـة 
الشكر والتقدير إلى كافة بكما أتوجه  .وازين أعمالهوجعل اهللا ذلك في م ،واالمتنان
لنصـح  ، وقـدموا لـي ا  ذين تكرموا بتحكيم خطة الدراسة واالسـتبانة  األساتذة ال

عبيـداهللا   تورعادة الدكتور محمد الوذيناني وسعادة الـدك س والمشورة واخص منهم
، مكاوي  تور أسعدوسعادة الدك خالد سعد السليميوسعادة الدكتور  صالح اللحياني

 . فلهم الشكر والتقدير على جزيل نصحهم وحسن توجيههم وكرم مساعدتهم 
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الدكتور سـلطان   أعضاء لجنة المناقشةأصحاب السعادة كما أتقدم بالشكر إلى 
ـ على تشـريفي بق سعيد مقصود بخاري والدكتور مسعود بن خضر القرشي  ولهم ب

 .دراسة مستبشرا بتوجيهاتهم النيرةمناقشة هذه ال
والشكر موصول لسعادة مدير عام التربية والتعلـيم بالعاصـمة المقدسـة  ،    

رئيس ومشرفي قسم التربية البدنية بتعليم العاصمة المقدسة الذين كانت لهم اليـد  و
األسـتاذ  : الطولى في تذليل كل الصعاب إلكمال دراستي واخص بالشكر كال من

ور هاشم سـرحان، األسـتاذ   الفاضل بكر جفري، الدكتور خالد سيف الدين، الدكت
كما أتقدم بالشكر إلـى معلمـي   . الفاضل محمد علي بدوي، واألستاذ نزار قاروت
كل مـن   وال يفوتني أن اشكر.  مادة التربية البدنية على حسن تجاوبهم وتعاونهم

 مـن األصـدقاء  بيانات ومعلومات ومشورة صادقة  وقدم لي من قدم لي يد العون
مي األستاذ احمد قطب وابن العم المهندس عبد الوارث واخص بالذكر ع والزمالء

قطب وأخي وصديقي األستاذ سلطان الزويهري وأخي وزميلـي األسـتاذ سـمير    
 .من لم يرد اسمه في ثنايا هذا العرفان سباعي وكل 

وأقاربي الذين تحملوا الكثير  وأخواني ال يفوتني أن اشكر جميع أفراد أسرتيو
 .  ةوتهيئة الجو المناسب إلتمام البحث والدراس من العناء في سبيل توفير

  
 واحلمد هلل رب العاملني

 

 الباحث     
 

 منري قطب                                                                                          
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 المحتويات
 

 الصفحة الموضوع

 أ .ملخص الدراسة
 ب .باللغة االنجليزية  ةملخص الدراس

 ج إهداء

 د  شكر وعرفان 

 و المحتويات
 ي .قائمة الجداول

 س .قائمة األشكال

 ع .قائمة المالحق

 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول                                    

 ٢ .مقدمة الدراسة

 ٣ مشكلة الدراسة وأسئلتها

 ٤ أسئلة الدراسة
 ٥ الدراسة  أهداف

 ٥ الدراسة  أهمية

 ٦ .حدود الدراسة

 ٦ .مصطلحات الدراسة

 اإلطار النظري: الفصل الثاني                                      

 ٨ إدارة اجلودة الشاملة مبادئ:املبحث األول

 ٨ .التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة: أوالً

 ١٢ .الشاملةمفهوم إدارة الجودة : ثانياً

 ١٤ .مبادئ إدارة الجودة الشاملة: اًلثثا

 ١٦ .برامج إدارة الجودة الشاملة: رابعاً

 ١٩ .أهمية إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي :خامساً
 ٢٠ .تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي: سادساً
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 المحتويات ـتابع 

الصفحة الموضوع

 ٢١ .على األدبيات السابقة في مجال إدارة الجودة الشاملةتعليق عام 
 ٢٢أهمية اإلدارة يف الرتبية البدنية: املبحث الثاني

 ٢٢ .مقدمة

 ٢٥@Nأهمية اإلدارة في النشاط الرياضي

 ٢٦ .أهمية اإلدارة في التربية البدنية

 ٢٧ .اإلدارة الرياضية في المجال الرياضي

 ٣٣@.الرياضي أهمية التخطيط في المجال

 ٣٦@.أهمية التنظيم كوظيفة إدارية في مجال التربية الرياضية

 ٤٠ .أهمية التوجيه في المجال الرياضي

 ٤٦ .في المجال الرياضي أهمية الرقابة كوظيفة إدارية

 ٥٠ أهمية النشاط الرياضي يف الرتبية البدنية: لثاملبحث الثا

 ٥٠ .نبذة تاريخية

 ٥٠ مفهوم التربية
 ٥١ .أهداف مراحل التعليم العام

 ٥٢ .األهداف العامة للتربية البدنية

 ٥٣ .مفهوم النشاط المدرسي

 ٥٣ .أهمية النشاط المدرسي

 ٥٤ .أهداف النشاط المدرسي

 ٥٥ .مفهوم النشاط الرياضي الداخلي والخارجي

 ٥٥ .أهمية النشاط الرياضي الداخلي والخارجي

bîãbq@ZòÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@٥٧ 
 ٥٧ .الدراسات العربية: أوال
 ٦١.الدراسات األجنبية: ثانيا

 ٦٥ .تعليق عام على الدراسات والبحوث السابقة
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 تابع ـ المحتويات
 

الصفحة الموضوع

 امليدانية إجراءات الدراسة:  الثالثالفصل                            

 ٦٧.منهج الدراسة ومتغيراته: أوالً

 ٦٨.مجتمع وعينة الدراسة: ثانياً

 ٧١  .خطوات إجراء الدراسة: ثالثاً 
 ٧٩ .جمع البيانات والمعالجات اإلحصائية: رابعا

 عرض نتائج الدراسة وتفسريها: الرابعالفصل                     
 ٨١ .تمهيد

 ٨٢.نتائج السؤال األول
 ٨٤.نتائج السؤال الثاني
 ١٠٤.نتائج السؤال الثالث
 ١٠٦.نتائج السؤال الرابع

 ١١٤.السؤال الخامسنتائج 

 ١٢٢.نتائج السؤال السادس
 ١٣٠.نتائج السؤال السابع

 ١٤٢.سؤال األولنتائج المناقشة وتفسير 
 ١٤٣.سؤال الثانينتائج المناقشة وتفسير 
 ١٥١.الثالثسؤالنتائج المناقشة وتفسير 
 ١٥٣.رابعسؤال النتائج المناقشة وتفسير 
 ١٥٦.خامسسؤال النتائج المناقشة وتفسير 
 ١٦٠.سادسسؤال النتائج المناقشة وتفسير 
 ١٦٤.لسابعسؤال انتائج المناقشة وتفسير 
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 تابع ـ المحتويات

الصفحة الموضوع

 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات واملقرتحات: الفصل اخلامس

 ١٦٦.ملخص نتائج الدراسة: أوال

 ١٧٢.التوصيات والمقترحات: ثانيا

 ١٧٢ .التوصيات -١

 ١٧٣ .المقترحات -٢
 ١٧٣البحوث والدراسات المستقبلية  -٣

 ١٧٤.المصادر والمراجع

 ١٧٩ .المالحق
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 جداولهرس الف
 

الصفحة موضوع الجدول م

 ٦٨ .أعداد مجتمع الدراسة ١

 ٦٩ .توزيع عينة الدراسة ٢

 ٧٠ .عينة المعلمين والمستبعد منهاأعداد  ٣

 ٧٠ .وصف عينة الدراسة لمتغير الوظيفة ٤
 ٧٠ .وصف عينة الدراسة لمتغير المرحلة الدراسية للمعلم ٥
 ٧١ .وصف عينة الدراسة لمتغير المؤهل العلمي ٦
 ٧٤ .الثبات ألداة الدراسة وأبعادهامعامالت  ٧

 ٧٦ .وأبعادهااالتساق الداخلي ألداة الدراسة  ٨

 ٧٦ .الصورة النهائية ألداة الدراسة ٩

 ٧٨ .درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة ١٠

١١ 
لدرجة أهمية تطبيق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 

إدارة الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من 
 .وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة

٨٢ 

إسهام  درجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتطلب  ١٢
 ٨٥ .السياسات اإلدارية في تلبية حاجات المستفيدين

 درجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتطلب  ١٣
 ٨٧ .االهتمام بالوقاية من األخطاء قبل وقوعها

١٤ 
 درجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتطلب 

 ٨٩ .التركيز على تحسين برامج األنشطة الرياضية المقدمة

تطبيق  درجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتطلب  ١٥
 ٩١ .مبادئ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد

 درجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتطلب  ١٦
 ٩٣ .االهتمام بمكانة معلمي التربية البدنية في المدرسة

 



١١ 
 

 تابع ـ فهرس الجداول

الصفحة موضوع الجدول م

 درجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتطلب  ١٧
 ٩٤ .االعتماد على البيانات واألساليب اإلحصائية

وضع  درجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتطلب  ١٨
 ٩٦ .مقاييس األداء لألنشطة الرياضية

توفر  درجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتطلب  ١٩
 ٩٧ .القيادة الفعالة

توفر  درجةالحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتطلب المتوسطات  ٢٠
 ٩٩ .التدريب المستمر وتشجيع التعلم الذاتي للمعلم والطالب

 درجةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتطلب  ٢١
 ١٠١ .االعتماد على التكلفة أساساً لتقييم العمل

٢٢ 
الجودة الشاملة في إدارة  إدارةمن متطلبات اإلجمالية لكل متطلب المتوسطات 

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي 
 .التربية البدنية بالعاصمة المقدسة

١٠٢ 

٢٣
للتحديات التي تواجه المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية 

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة  المعلمين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلدارة
 .نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة

١٠٤ 

٢٤ 
للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة ) T-Test) (ت(نتائج اختبار 

الدراسة حول متطلبات تطبيق أسس الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط 
 .)معلم/مشرف(الرياضي وفقاً لمتغير المهنة 

١٠٧ 

٢٥ 
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 

الجودة الشاملة في إدارة  إدارةأفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  استجابات
 .وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين

١٠٨ 

٢٦ 
 إدارةأفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  الستجاباتنتائج المقارنات البعدية 

الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية 
 .للمعلمين

١٠٩ 

 



١٢ 
 

 تابع ـ فهرس الجداول

الصفحة موضوع الجدول م

٢٧ 
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 

الجودة الشاملة في إدارة  إدارةأفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  استجابات
 .وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

١١٠ 

٢٨ 
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 

الجودة الشاملة في إدارة  إدارةأفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  استجابات
 .وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

١١١ 

 إدارةأفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  الستجاباتنتائج المقارنات البعدية  ٢٩
 ١١٢ .الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

٣٠ 
 للفروق بين متوسطات استجابات) ANOVA(تحليل التباين األحاديملخَّص نتائج

الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط  إدارةأفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق 
 .بإدارة الجودة الشاملة الخلفية العلميةالرياضي وفقاً لمتغير 

١١٣ 

٣١ 
 إدارةأفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  الستجاباتنتائج المقارنات البعدية 

بإدارة  الخلفية العلميةالجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير 
 .الجودة الشاملة

١١٤ 

٣٢ 

للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة ) T-Test) (ت(نتائج اختبار 
 الدراسة 

 الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي درجة أهمية تطبيق إدارة الجودةحول 
 .)معلم/ مشرف(وفقاً لمتغير المهنة 

١١٥ 

٣٣ 
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 

أفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  استجابات
 .ير المرحلة الدراسية للمعلمينإدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغ

١١٦ 

٣٤ 
أفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق  الستجاباتنتائج المقارنات البعدية 

إدارة الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المرحلة 
 .الدراسية للمعلمين

١١٧ 

 

 



١٣ 
 

 تابع ـ فهرس الجداول

الصفحة موضوع الجدول م

٣٥ 
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 

أفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  استجابات
 .إدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

١١٨ 

٣٦ 
بين متوسطات للفروق ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 

أفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  استجابات
 .إدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

١١٩ 

٣٧ 
أفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق  الستجاباتنتائج المقارنات البعدية 

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير عدد سنوات  إدارة الجودة الشاملة في إدارة
 .الخبرة

١٢٠ 

٣٨ 
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 

أفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  استجابات
 إدارة الجودة الشاملةب الخلفية العلميةإدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير 

١٢١ 

٣٩ 
أفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق  الستجاباتنتائج المقارنات البعدية 

 الخلفية العلميةإدارة الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير 
 .بإدارة الجودة الشاملة

١٢٢ 

٤٠ 
للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة ) T-Test) (ت(نتائج اختبار 
التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلدارة الدراسة حول 

 .)معلم/ مشرف(وفقاً لمتغير المهنة  وتنظيم النشاط الرياضي
١٢٣ 

٤١ 

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 
فراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق إدارة أ استجابات

الجودة الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية 
 .للمعلمين

١٢٤ 

 

 

 

 



١٤ 
 

 تابع ـ فهرس الجداول

الصفحة موضوع الجدول م

٤٢ 
الدراسة حول التحديات التي تواجه أفراد عينة  الستجاباتنتائج المقارنات البعدية 

المعلمين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً 
 .لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين

١٢٥ 

٤٣ 
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 

تواجه المعلمين في تطبيق إدارة  أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي استجابات
 .الجودة الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

١٢٦ 

٤٤ 
للفروق بين متوسطات ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 

أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق إدارة  استجابات
 .الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة الجودة

١٢٧ 

٤٥ 
أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه  الستجاباتنتائج المقارنات البعدية 

المعلمين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً 
 .لمتغير عدد سنوات الخبرة

١٢٨ 

٤٦ 

للفروق بين متوسطات ) ANOVA(تحليل التباين األحادي ملخَّص نتائج 
أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق إدارة  استجابات

بإدارة  الخلفية العلميةالجودة الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير 
 .الجودة الشاملة

١٢٩ 

٤٧ 
أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه  الستجاباتنتائج المقارنات البعدية 

المعلمين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلدارة وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً 
 .بإدارة الجودة الشاملة الخلفية العلميةلمتغير 

١٣٠ 

٤٨ 
الجودة  إدارةبين متطلبات تطبيق  )spearman(معامالت االرتباط سبيرمان 

الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية 
 .البدنية بالعاصمة المقدسة

١٣١ 

 

 

 

 



١٥ 
 

 فهرس األشكال
 

الصفحة موضوع الشكل م

١ 
إسهام السياسات اإلدارية في تلبية حاجات  درجةالعالقة االرتباطية بين متطلب 

الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم  إدارةالمستفيدين وبين جميع متطلبات تطبيق 
 .النشاط الرياضي

١٣٢ 

٢ 
االهتمام بالوقاية من األخطاء قبل وقوعها  درجةالعالقة االرتباطية بين متطلب 
الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط  إدارةوبين جميع متطلبات تطبيق 

 .الرياضي
١٣٣ 

٣ 
التركيز على تحسين برامج األنشطة  درجةالعالقة االرتباطية بين متطلب 

الجودة الشاملة في إدارة  إدارةالرياضية المقدمة وبين جميع متطلبات تطبيق 
 وتنظيم النشاط الرياضي

١٣٤ 

٤ 
تطبيق مبادئ العمل الجماعي وروح الفريق  درجةالعالقة االرتباطية بين متطلب 

الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط  إدارةالواحد وبين جميع متطلبات تطبيق 
 الرياضي

١٣٥ 

٥ 
االهتمام بمكانة معلمي التربية البدنية في  درجةالعالقة االرتباطية بين متطلب 

الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط  إدارةالمدرسة وبين جميع متطلبات تطبيق 
 الرياضي

١٣٦ 

االعتماد على البيانات واألساليب اإلحصائية  درجةالعالقة االرتباطية بين متطلب  ٦
 ١٣٧ الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي إدارةوبين جميع متطلبات تطبيق 

وضع مقاييس األداء لألنشطة الرياضية وبين  درجةالعالقة االرتباطية بين متطلب  ٧
 ١٣٨ الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي إدارةجميع متطلبات تطبيق 

توفر القيادة الفعالة وبين جميع متطلبات  درجةالعالقة االرتباطية بين متطلب  ٨
 ١٣٩ الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي إدارةتطبيق 

٩ 
العالقة االرتباطية بين متطلب درجة توفر التدريب المستمر وتشجيع التعلم الذاتي 
للمعلم والطالب وبين جميع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم 

 .النشاط الرياضي
١٤٠ 

 

 



١٦ 
 

 تابع ـ فهرس األشكال

الصفحة موضوع الشكل م

االعتماد على التكلفة أساساً لتقييم العمل وبين العالقة االرتباطية بين متطلب درجة  ١
 ١٤١ .جميع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة وتنظيم النشاط الرياضي

 

 فهرس المالحق
 

الصفحة موضوع م

 ١٨٠ .أداة الدراسة في صورتها األولية  ١

 ١٩٠ أسماء محكمي االستبانة  ٢

 ١٩٢ النهائيةأداة الدراسة في صورتها  ٣

٤ 
خطاب موجه من سعادة عميد كلية التربية بجامعة أم القرى إلى سعادة مدير عـام  

 . التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة لتطبيق االستبانة
٢٠٥ 

٥ 
خطاب مدير التخطيط والتطوير التربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة 

 .في جميع مراكز اإلشراف لتطبيق االستبانةالمقدسة لمشرفي التربية البدنية 
٢٠٧ 

٦ 
خطاب موجه من سعادة مدير عام التربية والتعليم بالعاصـمة المقدسـة لجميـع    

 .المدارس الحكومية  لتطبيق االستبانة
٢٠٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٧ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة الدراسة -
 .مشكلة الدراسة -
 .أسئلة الدارسة -
 .أهداف الدراسة -
 .أمهية الدراسة -
 .حدود الدراسة -
 .مصطلحات الدراسة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األولالفصل
 العام للدراسة اإلطار



١٨ 
 

 : المقدمة
ن شعب أو حضارة إال          ا م اريخ فم دم الت ديما ق عوب بالرياضة ق ام الش د اهتم يع

 .اهتمت اهتماما خاصا بها فقامت بتنظيمها وممارستها فأدت إلى تطورها 
بأن النشاط الرياضي المنظم معروف لدينا من خالل  )٣٢:م١٩٩٣(يذآر المنيري     

ى الخزف      ، تاريخ الحضارة القديمة اإلغريقية والمصرية ار الموجودة عل وتشير اآلث
 .م.ق ٧٧٦والحجر بتنظيم األلعاب األولمبية القديمة منذ عام 

مان         ة لض اليب اإلداري دث األس تخدام أح ى اس ات إل أت المجتمع ا لج ن هن وم
ة بإشباع  نيهي المع دارةفاإل. التطور في مختلف المجاالت ومنها الرياضة استمرارية
ة      ، وبلوغ األهداف، الحاجات م تحقيق التنمي وتوفير الجودة باإلنتاج والخدمات ومن ث
 . الشاملة 

عوب و       ة الش ه مكان الم تتأسس في ي ع اري  اوف ي والمه اج المعرف ى اإلنت م عل ألم
ة  بشكل رئيس يصبح تطوير التعلي ، م فيه تحد يواجه المسئولين في المؤسسات التعليمي

وأصبح الحصول على الجودة والتحسين المستمر أساس تحسين أية عملية تنظيمية أو 
ة ة   ، تعليمي ارات اإلداري تعانة باالبتك ى االس ة إل ات التعليمي أت المؤسس ذلك لج ول

  .ومنها الصناعة والتجارة وغيرها، المستخدمة في المجاالت األخرى
داهللا         ذآر عب املة   إدارة أن )٢:م٢٠٠٤(وي ودة الش  Total Qualityالج

Management(TQM)  د ينات        تع ة التي انطلقت في الخمس نظم اإلداري إحدى ال
غ         د األمريكي إدوارد ديمن ى ي رن الماضي عل حيث    Edwards Demingمن الق

د الحر    ان بع ى    ب العالماستطاع بأفكاره أن يحول الدمار الذي أصاب الياب ة إل ة الثاني ي
ة للسلع   ة       سيطرة آامل ى األسواق العالمي ة الجودة عل ة العالي وفي السبعينات   ، الياباني

استعانت الصناعات األمريكية بها لمواجهة المنافسة فأصبحت هدفا لجميع المؤسسات 
ا في المؤسسات     ، الصناعية وغيرها من أجل رفع وتحسين أدائها تعانة به وقد تم االس

أن           التر ذه المؤسسات وب ة في التسعينات من أجل تحسين مخرجات ه بوية والتعليمي
  .مجاالت العمل اإلنساني هي أآثر احتياجا وأجدر بالتحقق من مستويات الجودة فيها

ي        اد العرب ي االتح د ورد ف هر    :)٤:م٢٠٠٣(وق الل ش كو خ اب اليونس هد رح ش
ا     ٢٠٠٣يناير  تديرة شارك فيه ون      تنظيم مائدة مس المي يمثل مسئولون من مستوى ع

م التوصيات هو           ١٠٣وزارات التربية في   ان من أه ة عضو باليونسكو حيث آ دول
ام       ة واالهتم الدعوة إلى عدم تهميش التربية البدنية والرياضية في المؤسسات التربوي
ا ممارسة        ة وجعله ة واالجتماعي بها نظرا إلى أهميتها االقتصادية والصحية والتربوي

ة       داخل المدارس وخارجها نظرا لدورها األساسي في امتصاص العنف ونشر المحب
ات     ع المؤسس راآة م داث ش رورة إح ى ض د عل ع التأآي باط م امح واالنض والتس

   .للمجتمع االجتماعية واالقتصادية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة
دا     إدارةويسعى نظام       أن الم ة المجتمع ب دم أفضل   الجودة الشاملة إلى طمأن رس تق

ا   ة له وارد المتاح ل الم ي ظ ن ف ا يمك ع   ، م ام يغطي جمي وفير نظ الل ت ن خ ك م وذل
ا     إدارةأي أن العملية اإلدارية ال تضم ، مجاالت العمل المدرسي المدرسة فقط  ولكنه

املين    إدارةالتعليمية و دارةأصبحت تضم المسئولين في اإل التربية الرياضية  وآل الع
ي   بالمدرسة والتالمي راد المجتمع المحل ة    ، ذ وأولياء األمور وأف إن طريق ذا ف  إدارةوله
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المعنى   ة أو ب ة التعليمي ن العملي تفادة المخرجات م دى اس دد م ذه الجماعات يح ل ه آ
 .التجاري المنتج والذي يعتبر هنا هو الطالب

ة المسئولين في      دارةونتيجة للتطورات التي طرأت في مجال اإل        الرياضية ورغب
دا من       إدارةة باستحداث الوزار دارس مزي وزارة إلعطاء الم للجودة الشاملة واتجاه ال

ي  الحية ف تقالل والص ئونها إدارةاالس ة ، ش دة تربوي ة وح بحت المدرس ث أص حي
ية ى      ، أساس ة إل ا الحاج ر لن ية تظه ية المدرس البرامج الرياض ام ب ي االهتم ة ف ورغب

ة  الرياضة المدرسية  إدارةة في الجودة الشامل إدارةتطبيق  التحديد الواضح لمدى  عام
    .حديثةآأحد االتجاهات اإلدارية ال النشاط الرياضي بصفة خاصة إدارةو

 :مشكلة الدراسة
لما آان النشاط الرياضي على اختالف أنواعه انه ) ٣:هـ١٤٢٢(يذآر قاروت 

وبمشارآة  يمثل ثمرة جهد جماعي مبذول وفق جدول زمني طوال العام الدراسي،
فاعلة من جميع أرآان العملية التعليمية والقائمين عليها من تفاوت من نشاط ألخر من 

وبالتالي  واإلمكانات المتاحة، حيث األهمية التي يقام النشاط الرياضي من أجلها،
ومن ثم  خر،آل ميزانيات المرصودة من نشاط رياضيتفاوت الجهد  والوقت وال

األهمية،واإلمكانات المتاحة للظهور بمظهر يعكس العمل على التخطيط له وفق 
الجهد المبذول طوال العام الدراسي خاصة في ظل نظرة اجتماعية ال تعطي لمادة 

أو حتى مساواتها  التربية البدنية والنشاط الرياضي حقهما من التقدير واالحترام،
يًا تنظيميًا األمر الذي يشكل تحد بغيرها من المواد والنشاطات المدرسية األخرى،

مين ومشرفين ومديري ودافعًا للقائمين على فاعلية مادة التربية البدنية من معل
في حال آانت لهم توجهات إيجابية نحو مادة التربية البدنية  ،مدارس وغيرهم

التعليم إلظهارها  إدارةإلى أعلى السلم الهرمي على مستوى  والنشاط الرياضي،
 تحقيق ية البدنية والنشاط الرياضي ودورهما فيبمظهر الئق يعكس أهمية الترب

 .رسالة التربية والتعليم
في ظل الدافعية من الجميع إلنجاح مختلف انه ) ٤:م٢٠٠٤(يضيف عبداهللاو 

ط الرياضي فإنه آثيرًا ما يحدث تداخل في الواجبات والمهام المناطة اأنواع النش
 .رادبالعاملين سواء على مستوى اللجان العاملة أو األف

رضها طبيعة المباني المدرسية ت الحدود الضيقة التي تفإضافة إلى تفاو 
المستأجرة سواء من حيث المساحة أو اإلمكانات، آما أن األمر ال يخلو أحيانًا من 
إعاقة لألنشطة يسببها الروتين اإلداري في المجتمع،واالفتقار إلى مصادر التمويل 

 .الالزمة
لمادة  ًامعلممن واقع العمل الميداني للباحث  حاليةوتنطلق مشكلة الدراسة ال 

صمة المقدسة، ولضمان االستفادة من برامج التربية االتربية البدنية في تعليم الع
الرياضية في المراحل التعليمية يستدعي إيجاد أحدث النظم اإلدارية التي تضمن 

لتطوير مخرجات  تحقيق الجودة الشاملة في األداء، فالبرغم من الجهد المبذول
إال أن هناك العديد من التساؤالت حول نوعية وأداء هذه  ،الرياضة المدرسية

المخرجات،وعلى هذا األساس آان من الحتمي إلصالح هذه المخرجات إيجاد أنظمة 
 .إدارية جديدة
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 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق مبادئ  درجةومن هنا تظهر الحاجة إلى معرفة 
نشطة الرياضية، إلفساح المجال أمام العاملين لرصد وتشخيص المتطلبات وتنظيم األ

 .المتوفرة، والعمل على استكمال المتطلبات غير المتوفرة بصورة علمية سليمة
  

 :التالي السؤال الرئيس وعليه أمكن تحديد مشكلة الدراسة في
وتنظيم النشاط  إدارة تطبيق أسس الجودة الشاملة في إمكانيةما 

بنين من وجهة  الرياضي بمراحل التعليم العام في مدارس العاصمة المقدسة
 ؟نظر المشرفين والمعلمين

 
 :أسئلة الدراسة

وتنظيم  إدارةالجودة الشاملة في  إدارة مبادئ ما درجة أهمية تطبيق -١س
النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية 

 بالعاصمة المقدسة ؟
وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةما درجة تطبيق متطلبات  -٢س

الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية 
 بالعاصمة المقدسة ؟

الجودة الشاملة  إدارةما التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق   -٣س
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية  دارةإل

 بالعاصمة المقدسة ؟
) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٤س

وتنظيم النشاط الرياضي وفقًا  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةحول متطلبات تطبيق 
، المرحلة الدراسية للمعلمين، المؤهل العلمي، عدد الوظيفة(لمتغيرات الدراسة 

 ؟) الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةسنوات الخبرة، 
) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٥س

وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةحول درجة أهمية تطبيق 
، المرحلة الدراسية للمعلمين، المؤهل العلمي، عدد الوظيفة(لدراسة وفقًا لمتغيرات ا
 ؟) الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةسنوات الخبرة، 

) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -٦س
وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةحول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

، المرحلة الدراسية للمعلمين، الوظيفة(النشاط الرياضي وفقًا لمتغيرات الدراسة 
 ؟) الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةالمؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، 

الجودة  إدارةهل توجد عالقة ارتباطية دالة بين متطلبات تطبيق  -٧س
ضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية وتنظيم النشاط الريا إدارةالشاملة في 

 البدنية بالعاصمة المقدسة ؟
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 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة إلى ما يلي 
وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةالتعرف على أهمية تطبيق  -١

الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية 
 بالعاصمة المقدسة ؟

وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق  إمكانية التعرف على -٢
 .الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة بنين

الجودة الشاملة  إدارةالتعرف على التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق  -٣
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية  دارةإل

 بالعاصمة المقدسة ؟
حول ) ٠.٠٥=  α(معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة  -٤

وتنظيم النشاط الرياضي وفقًا  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 
، المرحلة الدراسية للمعلمين، المؤهل العلمي، عدد الوظيفة(لمتغيرات الدراسة 

 ؟) الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةسنوات الخبرة، 
حول ) ٠.٠٥=  α(معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة  -٥

وتنظيم النشاط الرياضي وفقًا  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمية تطبيق درجة أه
، المرحلة الدراسية للمعلمين، المؤهل العلمي، عدد الوظيفة(لمتغيرات الدراسة 

 ؟) الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةسنوات الخبرة، 
حول ) ٠.٠٥=  α(معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة  -٦

وتنظيم النشاط  دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 
، المرحلة الدراسية للمعلمين، المؤهل الوظيفة(الرياضي وفقًا لمتغيرات الدراسة 

 ؟) الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةالعلمي، عدد سنوات الخبرة، 
الجودة الشاملة في  إدارةمعرفة العالقة االرتباطية الدالة بين متطلبات تطبيق  -٧

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية  إدارة
 بالعاصمة المقدسة ؟
 :أهمية الدراسة

ملكة بهذا الموضوع ه نظر المسئولين في وزارة التربية والتعليم في المّجَوُت -١
هم في حل آثير من المشكالت التي تعاني منها اإلدارات يس قد لذيالمهم ا

 .المدرسية والتربوية
 اي من خاللهوالت لرئيسةتطبيقها يعد من المحكات ا إمكانيةر الجودة وتحديد يتوف -٢

 .تتعرف المؤسسات التربوية واإلدارات المختلفة على أدائها الحقيقي
التربوية والرياضية المقدمة عن  إنها تساعد في وضع معايير لجودة الخدمات -٣

 .طريق المدارس للمستفيدين
تسلط الضوء على مكامن الخلل في التنظيمات اإلدارية المستخدمة  وتساهم في  -٤

 .إيجاد الحلول لها أثناء تنفيذ البرامج وليس بعد االنتهاء منها
الجودة الشاملة في  إدارةتوظيف مبادئ  إمكانيةتوفر للباحثين معلومات عن  -٥

 .النشاط التربوي بشكل عام والنشاط الرياضي بشكل خاص
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 :حدود الدراسة
 :تقتصر الدراسة على الحدود التالية

تطبيق أسس الجودة  إمكانيةرآزت الدراسة على معرفة : الحدود الموضوعية -١
 .وتنظيم النشاط الرياضي إدارة الشاملة في

سوف يتم تطبيق الدراسة على جميع مدارس البنين في : الحدود المكانية -٢
دون  صمة المقدسةاالع في) ابتدائي، متوسط، ثانوي(مراحل التعليم العام 

 .قراها أو هجرها
الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني  إجراءسوف يتم : الحدود الزمانية -٣

 .هـ١٤٢٨
 :مصطلحات الدراسة

وظائف  أنشطةآل هي " )٣٣:م٢٠٠٦(يعرفها الشافعي :الجودة الشاملة -١
وتطبيقها بواسطة تخطيط  ومسؤولياتها أهدافهاالتي تحدد سياسة الجودة  دارةاإل

 ".وتحسين الجودة بداخل نظام الجودةوتوآيد الجودة  الجودةالجودة وضبط 
هو البرنامج اإلداري المتكامل الذي يعتمد عليه : اإلجرائيالتعريف 

التربية البدنية من اجل التحسين المستمر في األنشطة  وومعلم ومشرف
الرياضية المقدمة للطالب باستخدام الوسائل العلمية واإلحصائية من 

 .خالل العمل بروح الفريق للوفاء بالتوقعات
 بأنه )١٩٦:د ت(وآخرون يرى قطب : النشاط الرياضي الداخلي -٢

ج الجدول المدرسي ولكل رخاالرياضي الذي تديره المدرسة  البرنامج"
 ".أفرادمن تضمه المدرسة من 

هو مجموعة األنشطة الرياضية التي يقوم بها معلمي : التعريف اإلجرائي
التربية البدنية داخل المدرسة وخارج أوقات الحصص المدرسية، 

 .ويشترك فيها جميع الطالب في المدرسة
 بأنه )١٤٢: د ت(يرى شلتوت ومعوض :النشاط الرياضي الخارجي -٣

ات تمثل هذه الهيئة مع وحدات تمثل دذلك النشاط الذي تتبارى فيه وح"
ينتمون لنفس  أفراد، وغالبا ما تكون هذه المباريات بين أخرىهيئات 
 ".الجنس

هو مجموعة األنشطة الرياضية التي تقوم بها أقسام : التعريف اإلجرائي
من  مختارة يناتالتربية البدنية من مسابقات وفعاليات، ويشترك فيها ع
 .الطالب في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم
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 أدبيات الدراسة



٢٤ 
 

 اإلطار النظري: أوال

 المبـحـث األول

 الجــودة الشــامــلــة إدارةمبادئ 
 

 :تمهيد
د  املة  إدارةتع ودة الش  Total Quality Management(TQM)الج

إحدى أهم النظم اإلدارية الحديثة في المجال التربوي، ويتناول هذا الجزء من الفصل   
فة  اعد  إدارةفلس ي تس بة الت ة المناس وفير البيئ ى ضرورة ت ة عل املة القائم الجودة الش

ائية         تخدام األدوات اإلحص ك باس ودة وذل دف الج تج به تمر للمن ين المس ى التحس عل
ا يتناسب مع      المتعددة والمناسبة للوقاية م ال بم د والم ن األخطاء وتوفير الوقت والجه

 .رغبات المستفيدين ومتطلباتهم
ة ب     ات الخاص رض األدبي هيًال لع املة  إدارةوتس ودة الش م   (TQM)الج د ت فق

 -:ما يلي تصنيفها إلى
 .الجودة الشاملة دارةالتطور التاريخي إل: أوًال
 .الجودة الشاملة إدارةمفهوم : ًاثاني
 .الجودة الشاملة إدارةمبادئ : لثًاثا

 .الجودة الشاملة إدارةبرامج : رابعًا
 .الجودة الشاملة في المجال التربوي والرياضة المدرسية إدارةأهمية : خامسًا
 .الجودة الشاملة في المجال التربوي إدارةتطبيق : سادسًا
 :الجودة الشاملة دارةالتطور التاريخي إل:وًالأ

ردي   ير الك أن) ٥١٩٩٠:(يش ودة  ب ة الج دأت رحل زال تواصل   ب ديمًا، وال ت ق
ا من استمرارها        . اإلبحار في بحر ليس له شاطئ ا وحيويته ة تستمد حياته ذه الرحل ه

ى   ل  ) ١٤٦٠(في اإلبحار بحثًا عن األفضل؛ حيث يعتقد بأن تاريخ إبحارها يعود إل قب
ار الم   ك المعم اء ذل ريين بإنش دماء المص ام ق دما ق يالد؛ عن ز االم ي عج ل ف لمتمث

ه   )١٦: ١٩٩٠(وذآر ثعلب  . األهرامات ام   بأن ى ع ود إل ذ    ) ٢١٥٠(يع يالد من ل الم قب
ة ل، والملوك،والفراعن اء القبائ م رؤس ي العصر  .حك ي ف ي األدب العرب م ظهرت ف ث

د   الجاهلي إبان حياة الشاعر زهير بن أبي سلمى،الذي آان يمكث عامًا آامًال في تجوي
ن قصائده ا ل قصيدة م عره،  آ يح ش ى بتنق ات، حيث يعن ي سميت بالحولي ع، الت ألرب

ة أشهر، ويعرضها           ا في أربع ة أشهر، وينقحه نهن في أربع وتهذيبه فينظم الواحدة م
 . تظهر إّال بعد حول آاملعلى خاصته في أربعة أشهر، فال

ي و ى ف دل عل ا ي المية م ريعة اإلس ادر الش ي مص المي ورد ف ر اإلس العص
وي متماسك     االهتمام بالجودة من خالل األسس والمبادئ التي وضعت لبناء مجتمع ق
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ادئ         ذه المب ى التأصيل اإلسالمي له د عل ذآر  إبان نشأة الدولة اإلسالمية، والتي تؤآ ي
 :يلي مامنها الباحث على سبيل المثال ال الحصر 

 :الى )٣١٠:م١٩٩٣(يشير العديليث حي 
ورى  - ١ دأ الش ديث،    : مب ي العصر الح ارآة ف دأ المش ل مب ذي يقاب ال   ال ث ق ، حي

الى پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ :تع
 ).١٥٩:آل عمران.(    ژڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

R@M@@ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  :قال تعالى: مبدأ تبني وتأصيل القيادة
ڀ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     

 ).٦٢:النور( ژڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 
ذاتي        - ٣ تعلم والتحسين ال يم وال امج قوي للتعل الى  : مبدأ تأسيس برن ال تع ې  ژ  :ق

�     �  �   ��   �  �  �  �           �  �  �  �  �  �     �  
 )١٢٢:التوبة(ژی   ی     �  �  �  �

T–@íë‹×‰@æbîz›Ûa)١٤٦:هـ ١٤١٨( @@@@Éàna@†a‹Ïc@µi@ÝÏbØnÛaë@æëbÈnÛa@c‡jß :   ا وهو م
ام   ى نظ داث التحول إل د إلح ق واح ل آفري ى العم املين عل دأ حث الع ل مب يقاب

ودة  الىالج ال تع ث ق ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه   ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ :حي
  �  �    �ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ی  ی  ي       �  ��  �  ��     �  �   �  �  ��  �  �  �  ��
دة(ژ الى ). ٢: المائ ال تع  ژۇ    ۆ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇے   ے  ژ  :ق
 )٤: الصف(

U@M@ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  ژ  :قال تعالى: مبدأ المحبة والمودة
 )٢١:الروم( ژگ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  

V@M@@ÕÜ©a@åy@c‡jßZ  الى  ژٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤژ  :قال تع
ران( الى ) ١٣٤:آل عم ال تع ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         ژ  :ق

 )٣٤:فصلت(ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  
W@M@Ö‡—Ûa@c‡jß :الى ال تع ة( ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ  :ق ال ) ١١٩:التوب وق

 ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ژ  :تعالى
X@M@@@@áÜÈÛa@âaya@c‡jß :  الى ال تع    �  �  �   ��  �  �  �  �  �  �ژ  :ق

راء( ژی  ی   ي  ي    �  � الى) ٣٦:اإلس ال تع ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  ژ  :ق
 ).٤٣:النحل( ژپپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ 

Y@M@ديلي  ويضيف الى  : ÉšaìnÛa@c‡jß@ )٣١٢:م١٩٩٣(الع ال تع ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ژ : ق
ان( ژۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  الى). ٦٣:الفرق ال تع  ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ژ : وق

 ).٢١٥:الشعراء(
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QPM@@@Þ‡ÈÛa@c‡jß : الى ال تع ہ  ہ  ه  ه        ه  ه   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ : ق
 ).٨:المائدة( ژۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې

QQM@@ôìÔnÛa@c‡jßIòîma‰Ûa@òibÓ‹ÛaZH ۉ   ې  ېې  ې   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ژ : قال تعالى�   �  �  
 )١٠٥:التوبة( ژ�    �  �  �     �

QRM@Þa‡nÇüaë@òîİìÛa@c‡jß :  الى ال تع ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ : ق
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    

 ).١٤٣:البقرة( ژڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ
QSM@ÕÏ‹Ûaë@ñbãþaë@áÜ¨a :١٩٩:األعراف( ژڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چژ  :قال تعالى( 
QTM@ ٤٥٥:م١٩٩٧ ( البعلبكيواورد( @™ý‚⁄aë@LÝàÈÛa@æbÔmg@éi@‡—Ôíë@ÝàÈÛa@âaya@c‡jß

éuë@Ýà×c@óÜÇ@éöa†cë@LéîÏZ   الى ه تع گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  :لقول
ه )٣٠:الكهف( ژڱ  ں الً :(وقول دآم عم ل أح ه إن اهللا يحب إذا عم . )أن يتقن

تقن        ل يجب أن ي در األجر؛ ب وبهذا فإن العامل ال يجوز أن يخلص في العمل بق
العمل وفق ما تقتضيه الصنعة، ومتطلبات العمل، والقدرة أيضًا وحدها ال تكفي  

 .لضمان اإلتقان في العمل
QUM@bßþbi@ñŠ‡ÔÛa@æaÓa@c‡jßÝàÈÛa@æbÔmg@ÕÔzní@ïØÛ@òã :      ذا جاء النص القرآني صريحًا ل

الى  ال اهللا تع ث ق عيب حي ة ش ان ابن ى لس ہ  ه        ه  هه  ے   ے  ۓ  ژ  :عل
 .)١٢٨:م١٩٩٨طاهر ورفيقه، ).. (٢٦:قصصال( ژۓ  ڭ  ڭ  

QVM@@íìÐnÛa@c‡jß : الى ال تع   �  �  �   �   �  �     �  �  �  �  �ژ : ق
 ).٣٢ – ٢٩:طه( ژ �  �  �  �  �

ة          ن األدل ر م ى آثي وي عل ذي يحت ريم ال رآن الك ن الق ادئ مستخلصة م ك المب تل
م تجد من           ق، ولكن ل ا الصالحة للتطبي ة، وغيره ادئ اإلداري والشواهد العلمية، والمب

 .مع العصر الذي نعيشه يقوم باستخراجها ويفعلها ويطورها لتتماشى
رة الجودة     بأنه ) ٤٠:م٢٠٠٤(وذآر عبداهللا  رزت فك مع بداية القرن العشرين ب

ايلور      ردرك ت أثير ف بب ت ك بس رة وذل ناعية الكبي آت الص ي المنش ر ف كل آبي بش
(Fridrick Taulor)ه ن خالل آتاب ادئ وأصول اإل"، م ة دارةمب ذي " العلمي وال

اهرة، ووضع    رآز فيه على تحسين اإلنتاجية من خالل االرتقاء بأداء العمالة غير الم
مجموعة من المفتشين لتحقيق الرقابة على جودة اإلنتاج، ونتيجة لفصله بين التخطيط  

ى الحص   ول وتحسين العمل وعدم إشراآه العمال في عملية تحسين الجودة أدى ذلك إل
  )٤٠ص. ("على جودة ضعيفة 

د ي   وق ت البلبيس د ) م٢٠٠٠(بين ه ق رب    بأن الل الح الجودة خ ام ب ازداد االهتم
العالمين الثانية حيث بذل العلماء األمريكان جهودًا آبيرة للحصول على أسلحة ناجحة 

 .ائية على الجودةوعالية الجودة والكفاءة، وذلك باستخدام أسلوب الرقابة اإلحص
نج   ام ديم ينات ق رة الخمس الل فت ودة   (Deeming)وخ د الج ر رائ ذي يعتب وال

اليب     الشا ى األس املين عل دريب الع ملة بتطوير المنشآت الصناعية اليابانية من خالل ت
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ى      ز عل ا مع الترآي اإلحصائية التي تساعد في رفع مستوى جودة السلعة وتقلل تكاليفه
راف  ى اعت ك إل ل، حيث أدى آل ذل رق العم وين ف تمر، وتك ل، والتحسين المس العمي

ة    اليابانيين بفضله في الخروج ببالدهم م ن الدمار الذي لحق بهم خالل الحرب العالمي
 .الثانية وتم تأسيس جائزة باسمه ألفضل منشأة تحقق الجودة في اليابان

الجودة الشاملة في المنشآت  إدارةومن ثم توالت النماذج لتطوير وتطبيق مبادئ 
ات          ي الثمانين ون ف يون األمريكي ادة والسياس اق الق ث أف ة حي ناعية والخدمي الص

ار       والتس ى أفك وا إل ناعية وتنبه آتهم الص ة لمنش اء المؤلم ى األخط يم " عينات عل ول
نج وران "و" ديم ف ج ي "و" جوزي ب آروس وهارت "و" فيلي ر ش ات  " ولت ي الوالي ف

نهج    املة،    إدارةالمتحدة األمريكية حيث قاموا بتطوير المفاهيم الرئيسية لم الجودة الش
رعة وآ    الء بس ات العم ة احتياج ى تلبي ة عل تمر    القائم ين المس ع التحس ة م اءة عالي ف

 .لمواآبة احتياجات العمالء وتوقعاتهم  المتغيرة باستمرار
ة بفلسفة     ) ١٨٦:م١٩٩٩(ويوضح ماآينلي ات المتحدة األمريكي أن اهتمام الوالي

ائزة جودة    الكوم  "الجودة الشاملة تبلور في نهاية القرن الماضي من خالل تأسيس ج م
ا من        الوطنية حيث تسعى   " بالدريج ات المتحدة للحصول عليه ة المنشآت بالوالي آاف

 .خالل تقديم أفضل الخدمات بأقل التكاليف
bîãbq@Z@âìèÐßñŠa†g@òÜßb“Ûa@ñ†ì§aZ@

ام          إدارةتعد  ى اهتم د التي حازت عل فية الرائ اهيم الفلس الجودة الشاملة من المف
تباينت  اآلراء حول    واسع من قبل الباحثين والكتاب العاملين في المجال اإلداري، لذا

م    ل باحث وآخر إال أنه ن قب ة النظر م ًا لوجه ه وفق دد ل ه ووضع تعريف مح مفهوم
ة    ه المنظم عى لتحقيق ذي تس دف ال ول اله ون ح ود   . يتفق دم وج ن ع الرغم م ه ب أي أن

ف          ع تعري اوالت لوض اك مح احثين إال أن هن اب والب دى الكت ه ل ق علي ف متف تعري
 :منهاالجودة الشاملة  إدارةلمفهوم 

ة   ودة البريطاني ة الج ف منظم ت  BQAتعري ث عرف املة  إدارةحي ودة الش الج
(TQM) ا تحقيق آل          " على أنها درك من خالله ة للمؤسسات التي ت الفلسفة اإلداري

 ".احتياجات المستهلك، وآذلك تحقيق أهداف المشروع معًا
يضع رضا نظام إداري " فيعرفها بأنها ) ٥٠:م٢٠٠٤نقال عن عبد اهللا(أما آول 

 .العمال على رأس قائمة األولويات
تج     "الجودة بأنها )  ٧٠:م١٩٩٦(ويعرف جابلونسكي  زة لمن ك الصفات الممي تل

 ".أو خدمة ما، والتي يقرن المستفيد منها قيمة هذه الصفات بالجودة
ردي دات والك ر عبي ل   ) ٤٤٠:م١٩٩٨(ذآ ن قب ودة م وم الج د مفه م تحدي ه ت بان

ة لمراق  ا        المنظمة األوربي ة الجودة بأنه ة لمراقب ة األمريكي ذلك الجمعي ة الجودة، وآ " ب
ات           ق االحتياج ى تحقي درتها عل ر مق ي تظه ة الت تج أو الخدم ات المن مولية مقوم ش

 ".المتوخاة منها
ا      إدارةوباالطالع على مبادئ وبرامج  ابقًا يتضح لن ذآورة س الجودة الشاملة الم

ارة عن تخفيض       نج عب د ديم ائر، وتحسين مستمر      أن مفهوم الجودة عن مستمر للخس
ل       ل فأق اليف أق ذا يعني تك ا  (١٩٨٦,Walton)للجودة في جميع النشاطات، وه ، بينم
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ي    ي تلب فات الت وب، والص ن العي تخلص م ا ال ومين هم ودة مفه وران للج دد ج ح
 .احتياجات العميل وتوقعاته

زو  الجودة الشاملة ومقاييس الجودة العالم إدارةوقد حدث خلط بين مفهوم  ية األي
(ISO) دريج   إدارة، وآذلك ربط البعض بين مفهوم الجودة الشاملة وجائزة مالكوم بال

ى    يم المؤسسات عل اذج لتقي ذآورة هي نم اييس الم ة، فالمق ائزة الجودة األوروبي أو ج
يس هي فلسفة      املة ول ذه       إدارةأسس الجودة الش املة وسنكتفي لتوضيح ه الجودة الش

داهللا   النماذج باستعراض أشهره ا عب ا ذآره -٥٠:م٢٠٠٤(ا عالميًا في هذه الدراسة آم
 :وهي) ٥٢

@c–@@îíbÔàÜÛ@òî¾bÈÛa@òàÄä¾a@ñöbu(ISO ٩٠٠٠)Z@

The International Organization for Standardization 
ودة   م الج ئولة عن نظ ة هي المس ذه المنظم د ه ن  (ISO٩٠٠٠)وتع ألف م وتت

ادئ الجودة        ) ١١٠( اج والخدمات وهي منسجم مع مب دول ويستخدم في جانب اإلنت
فتها في    ١٩٨٧وقد أعلنت عن أول نسخة لها في سنة . الشاملة وفلسفتها م، وتكمن فلس

أن الجودة يجب أن تبني على أساس نظم وإجراءات تلتزم بها المؤسسة لضمان جودة  
دماتها ا أو خ از   . (١٩٩٣ ,Sallis)منتجاته هادة اجتي ى ش ول عل ترط للحص ويش

بة  ة بنس ن البداي دم م ة التق دئي  % ٧٠المؤسس د مب يم آح ن عناصر التقي ل م ى األق عل
ل    ة لك بة مئوي اء نس ون بإعط وم المقيم ا، ويق ة لفحص إمكانياته ب المؤسس ول طل لقب

 .عنصر مع زايادة المواقع ولقاء العمالء
ارا  ة  أن المواصفة ا ) ٨٩:م١٩٩٩(ويذآر أوه ا مجاالت    (ISO٩٠٠٠)لدولي له

 :عدة
-   ISO ة         ٩٠٠١ ن مرحل ات م ع العملي وم بجمي ي تق ات الت ا المؤسس دم له تتق

 .التصميم إلى التطوير واإلنتاج واالختبار والترآيب والصيانة
- ISO لعة       ٩٠٠٢ اج الس ى إنت اطها عل ي يقتصر نش ات الت ا المؤسس دم له تتق

 .وتطويرها وبيعها دون التصميم
-  ISO  ار         ٩٠٠٣ ائي واختب تشمل مقاييس نظام الجودة في مجال الفحص النه

 .جودة السلعة المنتجة
-     ISO    الجودة واإلرشادات الخاصة بنظام الجودة إدارةتشمل   ٩٠٠٤. 

@l–@ñ†ìvÜÛ@ ìÛa@wíŠ‡Ûìi@âìØÛbß@ñöbuZ@

ويق و   وم بتس ا ويق ئولة عنه ي المس ة ه ارة األمريكي رة التج د دائ ذا  دارةإوتع ه
ة   البرنامج المعهد الوطني للمواصفات والتكنولوجيا وبمساعدة جمعية الجودة األمريكي

ات وهي     ى خمس فئ ة     : وينقسم برنامج بولدريج إل ال التجاري ل، واألعم التصنيع الثقي
ذه   ى ه ول عل ات الحص م متطلب يم، وتنقس حة، والتعل دمات، والص غيرة، والخ الص

بعة عناصر مجموع ى س ائزة إل ا الج ي ) نقطة١٠٠٠(ه دخل المنافسة المنشآت الت وت
حيث يحق لها الدخول في المنافسة التي من  ) نقطة١٠٠٠نقط من  ٧٠٠(تحصل على 

ائزة في تطور     أهدافها تقديم أفضل الخدمات بأقل التكاليف وتقديرًا ألهمية ومكانة الج
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 .زةاالقتصاد األمريكي يقوم الرئيس األمريكي سنويًا بإعالن نتائج الجائ
@x–@⁄@ïiëŠëþa@xˆìàäÛañŠa†@ñ†ì§aZ@

European Foundation of Quality Management (EFQM) 
ا نحو      يم المؤسسات وتطويره ى قسمين      إدارةويهدف إلى تقي الجودة وينقسم إل

 -: أساسيين هما
اندة  -١ وم ب   : المس ا تق ادة العلي ات    إدارةأي أن القي رية والسياس وارد البش الم

 .واالستراتيجيات والموارد والعمليات
ائج  – ٢ ائج : النت ع والنت ة المجتم ائن وخدم وظفين ورضا الزب ن رضا الم ون م . يتك

ذي خصص         دريج ال ائزة بول ع المؤسسات عكس ج ويستخدم هذا النموذج لجمي
 .نماذج مختلفة لكل فئة

وائز     ن الج ذآورة م اذج الم ة النم فة   وبمالحظ ا أن فلس ح لن ودة  إدارةيتض الج
الشاملة أعم وأشمل من هذه النماذج وما هذه النماذج من الجوائز إال نماذج تساهم في   

ا  ات ألعماله يم المؤسس فة   . تقي ن فلس ة م ة أو جزئي ة أولي ا مرحل ودة  إدارةأي أنه الج
 .الشاملة

ة مح   إدارةآما يتضح لنا أن مفهوم  اور أساسية  الجودة الشاملة يتوقف على ثالث
 :وهي) ٥٢:م٢٠٠٤(آما قام سيامبا بتحديدها عبد اهللا

 .االهتمام بالعميل وتوفير حاجاته ومتطلباته حسب توقعاته – ١
 .االهتمام بالنتائج النهائية – ٢
 .استخدام األدوات واألساليب اإلحصائية – ٣

 :الجودة الشاملة إدارةمبادئ : ثالثًا
نج  دد ادوارد ديم ودة W.Edward Deningح ة الج دًأ  ١٤مؤسس حرآ مب

 :في التالي ) ٤:م٢٠٠٤(حيث لخصها عبد اهللا دارةليها التزامات اإلأطلق ع
 .ضع هدف  التحسين للمنتج أو الخدمة – ١
 .ضع فلسفة التطوير الجديدة – ٢
 .ال تعتمد على سياسة التفتيش على جودة المنتج أو الخدمة – ٣
 .تقييم العملال تجعل السعر هو أساس  – ٤
 .أبحث عن المشكالت التي تعرقل التحسين المستمر للمنتج أو الخدمة – ٥
 .استمر في تدريب العاملين – ٦
 .استخدم القيادة في جميع المناطق التشغيلية – ٧
 .اعتمد سياسة االبتكار وأهمل الخوف -  ٨
 .شجع طريقة العمل الجماعي – ٩
 .عد عن الشعارات والنصائححدد أساليب تنفيذ األهداف، وابت -١٠
 .وألغ الحصص العددية أو الرقمية دارةاهتم باإل -١١
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 .افتخر بأعمال العاملين -١٢
 .شجع المتعلمين على التعلم الذاتي -١٣
ى       -١٤ ع عل احرص على زرع رغبة التغيير في آل فرد في المؤسسة، ليعمل الجمي

 .التغيير
ا جابلونسكي  أن الج)٥٣:م١٩٩٩(أم د أوضح ب تة فق املة تتكون من س ودة الش

 :مبادئ هي
 .الترآيز على العميل – ١
 .الترآيز على العملية والنتائج معًا – ٢
 .الوقاية بدًال من التفتيش – ٣
 .االستفادة من خبرات القوى العاملة – ٤
 .اتخاذ القرارات بناء على الحقائق – ٥
 .التغذية العكسية  – ٦

رى  ) ٤٢:م١٩٩٩( اللوزي وأما ه ي أن إل  فإن ادئ      دارةب املة سبعة مب الجودة الش
 :هي

 .العليا بمبدأ تحسين الجودة دارةتعهد اإل – ١
 .وضع الخطط بصورة مستمرة لتحسين مستوى الخدمة – ٢
 .االهتمام بجمهور الخدمة – ٣
 .الجودة الشاملة إدارةتدريب العاملين على  – ٤
 .القرارمشارآة األفراد العاملين في عمليات اتخاذ  – ٥
 .تشكيل فرق العمل ومكافأتهم – ٦
 .تحديد معايير مقياس الجودة – ٧

ة وب   وبمقارن ع جالس ادئ م ن مب نج م دده ديم ا ح  )١٠٥:م١٩٩٥(م
تيبنج ع   )٨٧:م١٩٩٣(وس ات م تمر للعملي ين المس وعي والتحس ادة ال ن ضرورة زي م

ع المب   ن المشكالت يتضح أن جمي ة م املين والوقاي ة للع ارآة الفعال ابقة المش ادئ الس
 .أداء أي أحسن جودة أفضلترآز على تحسين البيئة واالتجاهات لتحقيق 

الجودة الشاملة التي حددها   إدارةتوظيف مبادئ ) ١٢٠:م١٩٩٦(ولقد قام سالس
 :ديمنج في الصناعة على المؤسسة المدرسية على الشكل التالي

ع     وهو تحسين اإلنتاج والخدمات، ويمكن تطب : من حيث الهدف – ١ ك في الواق يق ذل
التربوي من خالل وضع أهداف للعاملين ونشر الثقافة الخاصة بالجودة، وأيضًا 

 .معرفة الطالب وحاجاتهم ليتم استخدام الموارد بصورة فاعلة
د األمور      : فلسفة التطوير الجديدة – ٢ يتم نشرها بالمؤسسة المدرسية من خالل تحدي

 .ريب العاملين عليهاالتي يجب أن تخضع للتغير مع توعية وتد
يش – ٣ اء التفت يم   : إلغ ات  التعل ى عملي ز عل ن خالل الترآي ة م ي المدرس ك ف تم ذل ي

 .والتعلم وليس الترآيز على النتائج النهائية لالختبارات
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عر  – ٤ اء الس ول      : إلغ ة قب ر سياس الل تغيي ن خ ة م ل المدرس ور داخ يم األم ي تقي ف
م     ار أنه ى اعتب دات والوسائل ال     المعلمين للمدرسة عل ا وأن المع األرخص، آم

 .تقيم على أساس السعر
د المشكالت وفحصها – ٥ تم : تحدي ي ت ال الت تمر لألعم اد التحسين المس بهدف اعتم

ار واألدوات آوسائل لحل         داخل المدرسة، وذلك من خالل إدخال أحدث األفك
 .المشكالت وضمان التحسين المستمر

ع ال : التدريب المستمر  – ٦ تدامة       لجمي ة البشرية المس املين بالمدرسة لتحقيق التنمي ع
ين    ل تحس ية لك دة األساس و القاع دريب ه ية ليصبح الت ة المدرس داخل المؤسس

 .وتطوير لألداء المدرسي
 .األسلوب الفاعل في حفز الهمم وإحداث التغيرات المطلوبة: تعتبر القيادة – ٧
م طرد الخوف، بمعنى     داخل المدرس: تنطلق االبتكارات واالختراعات – ٨ ة عندما ي

م  ب أو المعل ط األداء بمصير الطال دم رب اول أن  . ع اء وح ط اآتشف األخط فق
 .تزودهم بالمعلومات الصحيحة لعالج هذه األخطاء

اعي – ٩ ل الجم واجز   : العم ة الح الل إزال ن خ ية م ة المدرس ارج المؤسس ل وخ داخ
ين    الب، ومعلم ن ط ة م بي المدرس ع منتس ين جمي ود ب ية،  إدارة، ووالقي مدرس

 .وأولياء أمور، والمجتمع
ل    -١٠ ي العم ائح ف عارات والنص ن الش اد ع ذ   : االبتع اليب تنفي د أس تم تحدي دما ي عن

 .األهداف، وتوفير مستلزمات تحقيقها
ة  -١١ ائج النهائي ى النت اد عل دم االعتم ام  : ع ن يجب االهتم ط، ولك ام ونسب فق آأرق

يم واألداء المدرسي،    بالمضمون ومستوى اإلنجاز وأثره في  تحسين جودة التعل
 .بمعنى االهتمام بالكيف وليس بنسب نجاح الطلبة فقط

اني -١٢ ب اإلنس ور دور الجان آت  : يتبل الل المكاف ن خ ية م ة المدرس ي المؤسس ف
ل المدى          المعلمين وإنجازاتهم ومدى مساهماتهم في التحسين الطوي والتفاخر ب

 .لجودة األداء المدرسي
ى اإل  : لتعليم الذاتيتشجيع ا -١٣ وفير   دارةعلى مستوى المعلمين والطلبة، فيجب عل ت

ذاتي        يم ال درات باستمرار، ليصبح التعل ارات والق أسبابه وتشجيعه لتطوير المه
 .والتدريب هو نمط حياة المعلم والطالب

ر  -١٤ ب التغيي ث ح ام    : ب ار نظ الب، باعتب ين والط وس المعلم ي نف ودة  إدارةف الج
ا      الشاملة رحل دة، وأنه ًا محدد الم  إدارةأي  –ة ال نهاية لها، وإنها ليست برنامج

 .مسئولية الجميع –الجودة الشاملة 
 :الجودة الشاملة إدارةبرامج : رابعًا

بعض     إدارةتعتبر  الجودة الشاملة مجموعة من المفاهيم المترابطة مع بعضها ال
ن رواد ال         د م ام العدي ذا ق امل ول امج ش وين برن ل تك ن أج إجراء   م املة ب ودة الش ج

 .الدراسات وتطبيق نظم الجودة في المنظمات الصناعية والخدمية وتطويرها
وا         ذين أثبت ا ال ى رواده بة إل رامج نس ذه الب ن ه ًا م ي بعض ا يل نعرض فيم وس
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 .آما الجودة الشاملة إدارةتواجدهم خالل القرن الماضي وآان لهم السبق في مجال 
 :برنامج ديمنج للجودة –أ 

ر ي ذآ ان   )٤٩:م٢٠٠١(عقيل نجب ر ديم د  (Edward Deming) يعتب رائ
دآتوراه في   ١٩٠٩الجودة حيث ولد في الواليات المتحدة عام  م وحصل على درجة ال

اوثورن "الرياضيات والفيزياء من جامعة بيل وأثناء عمله في مصانع    في شرآة   " ه
ة الرق         ة في شيكاغو اآتشف مدى أهمي ة األمريكي اء الغربي ة اإلحصائية في   الكهرب اب

 .ضبط جودة اإلتقان
دمار   ذي ألحق    ويعترف اليابانيون بفضل ديمنج في المساهمة بالخروج من ال ال

م من الحرب العالمي ل  ةبه لع المنتجة وتقلي ع مستوى جودة الس ام برف ة حيث ق الثاني
اليب اإلحصائية،         ى استخدام األس انيين عل دريب المهندسين الياب تكاليفها عن طريق ت

زام اإل  ح أة والت ا مع    دارةيث يؤآد ديمنج في برامجه على أهمية الجودة في أي منش به
ي        رة والت ة عش نج األربع ادئ ديم ى مب ادًا عل ك اعتم ا وذل تقبلية لتطويره ة مس رؤي
فته حول تحسين الجودة         ة لفلس ادئ األساسية الثالث بلورها في شكل هندسي يمثل المب

نج      ا مثلث ديم ق عليه ؤازرة اإل    اإلنتاجية ويطل ى دعم وم د عل  –للتحسين   دارةالمعتم
 .تطبيق المنهج اإلحصائي –تحسين العالقات الداخلية 

ا       ة عشرة ال تستغني عنه نج األربع ويوجد هناك شبه إجماع على أن مبادئ ديم
ة      إدارةأي منظمة تحاول تطبيق برنامج  ر إستراتيجية متكامل ا يعتب الجودة الشاملة آم

 .في أي منشأة دارةتواجه اإل لعالج المعوقات التي
 :برنامج للجودة –ب 

من رواد الجودة حيث ولد في  (Joseph M. Juran)يعتبر جوزيف جوران 
م وحصل على شهادة الهندسة والقانون الدولي، وقد تعمق بالجودة ١٩٠٣رومانيا عام 

ه من       ١٩٤٢منذ عام  ر مؤلفات ذا المجال وتعتب دة في ه  م وأدخل مفاهيم ونظريات جدي
 .المراجع األساسية لتخطيط وتحسين الجودة

د جوران  "وقد قام بتأسيس معهد متخصص في الجودة يعرف باسم   وهو  " معه
 ".الجودة ال تحدث بالصدفة بل يجب ان يكون مخططًا لها"صاحب المقولة الشهيرة

ا     ى أمرين هم ز عل ل األخطاء في    : ويهدف جوران من برنامجه إلى الترآي تقلي
ولتحقيق ذلك . مة، وإشباع حاجات العميل من خالل تحسين شكل المنتجالمنتج أو الخد

 :والتي تتضمن اآلتي) ثالثية جوران للجودة(وضع جوران ما يعرف باسم 
 .حسب تطلعات العمالء وفي ظل إمكانيات المنشأة: تخطيط الجودة – ١
ودة  – ٢ ة  الج ايير      : مراقب د المع ة وتحدي ودة المطلوب زات الج د ممي بتحدي

 .مع الرقابة المستمرة والفعالة باستخدام األساليب اإلحصائية. لمقاييس لهاوا
دراتهم مع استخدام الطرق      : تحسين الجودة – ٣ راد وق بتنمية وتنظيم عمل األف

 .العلمية والوسائل اإلحصائية آأسلوب الرسم البياني والمدرجات التكرارية وغيرها
ارب من       ا يق ى أن م عيوب الجودة ناتجة من      من % ٨٠وقد توصل جوران إل

ه     دارةطبيعة النظام المستخدم وتستطيع اإل التحكم فيها لذا وضع عشر خطوات لتوجي
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ادة درجة            إدارةبرنامج  اة زي ه المشهورة مع مراع ى ثالثيت د عل املة تعتم الجودة الش
الوعي لدى العاملين، ووضع أهداف خاصة بالتحسين، واالهتمام بتنظيم تلك األهداف 

ع الترآ كالت،   م ي حل المش اهم ف ي تس اريع الت ذ المش دريب وتنفي ة الت ى عملي ز عل ي
دة، مع          ة المرت زين، واستخدام التغذي املين الممي ة وتشجيع الع وإعداد التقارير الدوري
ى إدخال تحسينات           ة، والعمل عل ى شكل إحصائيات بياني ا عل توثيق النتائج وخططه

 .سنوية في األنظمة والعمليات
 :(١٩٧٩,Crosby)سبي للجودةبرنامج آرو –ج 

من أشهر الرواد في مجال  يعتبر آروسبيبان ) ١٠٠:م١٩٩٧(واشار ابن سعيد
ى أن وصل             ة في مجال التصنيع إل ه العملي دأ حيات ا حيث ب اليب تطويره الجودة وأس

برنامج على صناعة المديرًا للجودة في مشروع الصواريخ وتقوم الفكرة األساسية في 
ساهم في تقليص عيوب التصنيع في إنتاج برامج الصواريخ بشرآة  بال عيوب وبذلك 

 .مارتن ماريتا
ر    ة عش ن أربع ودة م بي للج امج آروس ون برن دًأويتك ي مب زام اإل: وه  دارةالت

ادة        ة الجودة، وزي دير آلف أداة، وتق اس آ بالجودة، وتشكيل فرق الجودة، واستخدام القي
مشاآل مباشرة، وتخطيط برنامج خال من الوعي بأهمية الجودة لدى العاملين، وحل ال

ات االتصال،         ة معوق ار، وإزال دريب الموظفين، وتشجيع االبتك العيوب، واالهتمام بت
ودة     ار الج ودة، واعتب س للج وين مجل ودة، تك ين الج ي تحس اهم ف ن س ل م أة آ ومكاف

 .عملية مستمرة، وتحديد يوم خاص لزيادة الوعي
ابقة وضع آروس ادئ الس ال ومن خالل المب ق صناعة ب ة أسس لتحقي بي أربع

 :عيوب وهي
 .المطابقة بين المعايير األساسية وبين المنتج النهائي – ١
 .التأآيد من أهمية عمل األشياء بشكل صحيح منذ البداية – ٢
 ).خال من العيوب واألخطاء( إن معيار إنجاز الجودة هو العيوب الصفرية – ٣
ود      – ٤ ة الج و تكلف ودة ه اس الج دريب      إن قي ي الت تثمار ف ة االس ع أهمي ا م ة ذاته

 .والخدمات المساندة لتجنب األخطاء
م     ا ت وقد آشف آروسبي في دراسته العالقة بين تكاليف المطابقة والجودة، فكلم
اع مستوى         اليف وارتف ى انخفاض التك ك إل ة أدى ذل تحسين الطرق واألساليب الوقائي

 .الجودة
@†–@@aëbØî“íg@wßbã‹i(Ishikawa,١٩٨٥)Z@

ى األب الحقيق          ق عل انيين ويطل يكاوا من رواد الجودة الياب ر ايش ات "يعتب لحلق
 ".QCCمراقبة الجودة 

يم     دريب والتعل ة الت ي بعملي كل فعل دأ بش املة تب ودة الش يكاوا أن الج رى ايش وي
وم الجودة والطرق     . وتنتهي أيضًا بالتدريب والتعليم للموظفين وسعى إلى تطوير مفه

بتجزئة نظام العمل  دارةإلحصائية المستخدمة لتطبيقها حيث طالب المسؤولين في اإلا
ا        تخلص منه م ال بابها ومن ث إلى أجزاء صغيرة من أجل التعرف على المشكالت وأس
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املين في حل            ة مشارآة الع ى أهمي د عل ه، وأآ ل وحاجات ام بالعمي آما دعا إلى االهتم
ي تواجه المؤسسة، وحث ع األالمشكالت الت ى بث روح  الفخر ب املين ل ين الع داء ب

 .وزيادة االهتمام باإلبداع ودعا إلى التخلص من جميع أنواع إهدار الطاقات والوقت
ذه األدوات يمكن         يكاوا بتصنيف أدوات الجودة اإلحصائية السبع، وه وقام ايش
ذه          يم مشاآل الجودة وه ة من أجل تقي تعلمها وتطبيقها من قبل أي شخص في المنظم

ي رائط       : األدوات ه اريتو، والخ رائط ب ة، وخ درجات التكراري اني، والم م البي الرس
 .االنسيابية، وخرائط االنتشار، وخرائط المراقبة، وقائمة الفحص

يطرة اإل   ي س ذه األدوات ف اهمت ه د س ى  دارةوق كالت  % ٩٥عل ن المش م
 .واألخطاء
ـ   رامج أخرى  -ه داهللا :ب ان  ) ٤٩:م٢٠٠٤(يشير عب د ب اك العدي رامج  هن من الب

 :األخرى مثل
 :(١٩٨٠,Taguchi)برنامج تاجوشي للجودة  -١

ز     ة التصميم أي الترآي وهو من أشهر البرامج اليابانية من حيث االهتمام بمرحل
 .على جودة التصميم للمنتج أو الخدمة بدًال من الترآيز على جودة العملية اإلنتاجية

 :للجودة (Shewhart)برنامج شوهارت  – ٢
و    ى        وه تمل عل ودة تش رة للج وهارت دائ ع ش ث وض ي حي امج أمريك : برن

يط  ة  –التخط ص –والممارس ائية  -والفح تخدام األدوات اإلحص ك باس ذ وذل والتنفي
ات في الجودة          . لمعرفة التحسينات  ار االختالف رة شوهارت في إظه د ساهمت دائ وق

اذ اإلجراءات     ات،   التصحيحية وأسبابها مع اتخ ة االنحراف درة     إلزال وساهمت في الق
ة االحتماالت واإلحصاءات        تقبل باستخدام نظري على التنبؤ بمستوى الجودة في المس

 .السابقة
bßb‚@Z@òîàçcñŠa†g@ðìiÛa@Þba@À@òÜßb“Ûa@ñ†ì§aZ@

د اإل ام        دارةتع ر للنظ ه المباش ية الوج اتها المدرس ة بمؤسس ة المختص التربوي
المدرسية هي التي تترجم  دارةأن اإل) ٤٠:م٢٠٠٢(تعليمي في المجتمع فيعتبر جاللال

أهداف النظام التعليمي والتربوي وسياسة اإلدارات التربوية والتعليمية إلى ممارسات  
د           . يومية ة والمجتمع يعتم ين المؤسسات التعليمي ًا ضمنيًا ب اك اتفاق ر أن هن حيث يعتب

ع       ة لجمي دمات التعليمي ل الخ ديم أفض وم بتق ة تق ى أن المدرس دود    عل ي ح ا ف طالبه
 .الموارد المتاحة وبما يتوافق مع أهداف المجتمع

داف    ق أه ع تحقي ية م ات المدرس ة والمؤسس تمكن اإلدارات التربوي ى ت وحت
ى    اج إل المجتمع والمملكة من تنفيذ برامجها لتحقيق أفضل الخدمات التعليمية فإنها تحت

إل  ل ل امج فاع ة وضرورة ا    دارةبرن ا أهمي ا يتضح لن ن هن تخدام وم ودة  إدارةس الج
لمي        رى الس ث ي ال حي ذا المج ي ه املة ف ام   ) ٥٣:م١٩٩٥(الش ق نظ  إدارةأن تطبي

درات        در في الوقت والق ى جوانب اله الجودة الشاملة سيساعد المنشأة في التعرف عل
 :واألموال وبالتالي اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخلص منها

ام  ق نظ ة تطبي وي الج إدارةويرجع الباحث أهمي ي المجال الترب املة ف ودة الش
 :عامة وفي مجال الرياضة المدرسية بصفة خاصة إلى أنها
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 .السلطة والمشارآة في اتخاذ القرار) المعلمين(تمنح العاملين  -١
 .تساهم في التحسين المستمر للخدمات والبرامج الرياضية المقدمة – ٢
 .مويشبع حاجاته) التالميذ(تلبي رغبات المستفيدين  – ٣
 .تساهم في التدريب المستمر لجميع المعلمين العاملين في المجال – ٤
 .تساهم في اآتشاف المشكالت وإيجاد الحلول لها – ٥
 .تساهم في توفير الحوافز التي تؤدي إلى االبتكار والتجديد – ٦

يم دراسة     إدارةومن الدراسات التي رآزت على أهمية  الجودة الشاملة في التعل
املة في      (١٩٩٣,Mullen)مولين  ادئ الجودة الش حيث دافع بحرارة عن توظيف مب

 .التعليم العالي واعتبرها بأنها تقدم الحل المطلوب لمشكالت التعليم الحالية والمستقبلية
تخدام   ة اس ث أن أهمي رى الباح ي  إدارةوي املة ف ودة الش ة  إدارةالج الرياض

ب الم   رًا لح االت نظ ة المج ن بقي زداد ع ية ت تفيدين المدرس الب(س رامج ) الط للب
الرياضية المقدمة وخصوصًا إذا آانت تتناسب مع إمكانياتهم وتلبي رغباتهم، آما أنها 

ذلك لوجود        أم عن المجال المدرسي وآ ة متخصصة    إدارةتبعد جّو الملل والس تربوي
اجهم       ى تحسين إنت ا يساعدهم عل ه بم املين في زود الع ذا المجال وت ابع العمل في ه تت

 .ز قدراتهموإبرا
ا     رامج بم ذه الب ات ه ن مخرج ر م ائج أآب ر نت ارجي ينتظ ع الخ ا أن المجتم آم
يحقق التوازن النفسي والبدني واالجتماعي للمستفيدين من هذه البرامج من أجل إعداد 

 .المواطن الصالح السليم الذي يؤدي دوره في المجتمع
b†b@Z@ÕîjİmñŠa†g@ðìiÛa@Þba@À@òÜßb“Ûa@ñ†ì§aZ@

ادئ  ق مب اهم تطبي ي    إدارةيس وي ف ال الترب ي المج فتها ف املة وفلس ودة الش الج
ى الرياضة   نعكس عل ا ي ة مم داف المؤسسات التربوي دة أله فية جدي ة فلس وضع رؤي

 حيث أن النظرة التقليدية للتعليم التي تعتبر أن المؤسسات التربوية التعليمية. المدرسية
ة            وم مؤسسات إنتاجي ة الي د أصبحت المؤسسات التربوي تقدم خدمات فقط انتهت، فلق
ي   ة ف ة الخاص ات التربوي ادة المؤسس ي زي ك ف ن ذل ا م ح لن ودة ويتض عى للج تس
ذه           ث زادت ه ة حي فة خاص ي بص ا المحل ي مجتمعن ة وف ة عام ات المتقدم المجتمع

ا، وم      دخل في مجاله ن أجل تحقيق أفضل    المؤسسات وأصبح رأس المال التجاري ي
ب،    ذ أو الطال و التلمي تج ه ر المن ا يجب أن تعتب ة فإنه ات التربوي دى المؤسس ودة ل ج

رلمن        ب بي د طال ذا فق ع، ول ور والمجتم اء األم م أولي تهلكين ه ي  )م١٩٩١(والمس ف
ة أي         إدارةمؤتمر  ار المؤسسات المدرسية آمؤسسات تجاري يم باعتب الجودة في التعل

دخل       أن المنظور إليها يك ه في ال دمها لزبائن ين (ون من حيث الخدمات التي يق ) المعلم
 ).المجتمع المحلي(و) الطلبة وأولياء أمورهم(والخارج 

ام    ت نظ ي أدخل دول الت ل ال ن أوائ ة م دة األمريكي ات المتح ر الوالي  إدارةوتعتب
 نقال عن ولسن وسكيمكر   ) ٥٥:م٢٠٠٤(عبد اهللا الجودة الشاملة في التعليم حيث أشار

د قامت بإدخال نظام       (Burlington)ى أن مدارس برلنجتون إل بوالية نيوجرسي ق
ام       إدارة ك في مارس من ع ام نفسه قامت     ١٩٩٢الجودة الشاملة فيها وذل م، وفي الع

ى جانب بعض          (Newton)مدارس نيوتن  ة مساتوزت بإدخال النظام نفسه إل بوالي
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 .الجامعات األمريكية
وبالرغم من آل ذلك إال أنه توجد بعض الصعوبات التي ) ٥٥:م٢٠٠٤(عبد اهللا

 :وهي تونكس الجودة الشاملة ذآرها إدارةتواجه تحسين الجودة أو تطبيق 
 .الجودة الشاملة له نهاية وليست مستمرة إدارةاعتقاد بعض المدراء بأن أسلوب  – ١
 .وتطبيقها عمليًاوجود فترة زمنية طويلة نسبيًا بين التدريب على مفاهيم الجودة   -٢
 .تغيير القيادات اإلدارية آالمدراء وخصوصًا عند عدم اقتناع البديل – ٣
 .الجودة الشاملة نظامًا للمراقبة باستخدام األدوات اإلحصائية إدارةاعتبار نظام  – ٤
تطبيق بعض مبادئ الجودة الشاملة وإغفال ما ال يتناسب مع رغبات المدير مثل  – ٥

 .ية في اتخاذ القراراتالمشارآة الجماع
 .عدم الترآيز على عملية التحليل والرصد للوقاية من األخطاء – ٦

الجودة الشاملة يعني إنتاج الطلبة  إدارةولذا يجب الترآيز على أن تطبيق 
المتفوقين والمتميزين بصورة أآبر من ذي قبل مع تالفي التحديات التي تواجه 

 .التطبيق
@

@pbîi†þa@óÜÇ@âbÇ@ÕîÜÈm@Þbª@À@òÔibÛañŠa†g@òÜßb“Ûa@ñ†ì§aZ@

ل        – ١ ات العمي ة متطلب رامج الجودة هو تلبي تؤآد جميع النماذج على أن الهدف من ب
 .وإثبات توقعاته

ويم األداء وأن  – ٢ دًال من تق ة من األخطاء ب ة الوقاي ى أهمي اذج عل ع النم د جمي تؤآ
ا يسهم    التعليم والتدريب المستمرين هما ضمان لتحقيق تنمية ا لقوى البشرية مم

 .في تحسين األداء
إن فلسفة الجودة الشاملة تقوم على التحسين المستمر للوصول إلى منتج أو خدمة  – ٣

بال عيوب وإن ذلك يعتبر مسئولية الجميع من داخل المنظمة من قادة أو عاملين 
 .وذلك من خالل فرق العمل والمشارآة الجماعية

أة     (٩٠٠٠ ISO)ية أيزو إن نظام الجودة العالم – ٤ ا المنش يس به هو مرحلة أولية تق
 .أعم وأشمل من األيزو (TQM)الجودة الشاملة  إدارةأداءها، بينما 

اون    إدارةإن تطبيق  – ٥ الجودة الشاملة قد يواجه تحديات أو معوقات ينبغي عدم الته
ل تطب     ا قب ا مع   معها بل والتغلب عليها وذلك بالوقاية منها وحسن اإلعداد له يقه

 .ضرورة توفير المتطلبات الخاصة بها قبل إقرارها
ا في مجال تطبيق          – ٦ ا الخاصة به ة أن تضع نماذجه إن بإمكان المؤسسات التربوي

رات          إدارة ًا للمتغي ة ووفق ة ومضمون العمل من جه ًا لطبيع الجودة الشاملة وفق
 .البيئية المحيطة بها من جهة أخرى

 

@
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@

 المبحث الثاني

 في التـربــية البــدنيــة دارةأهمية اإل
@

òß‡ÔßZ@
د أصبحت اإل  وارد     دارةلق ذه الم م  ه ن أه ل م ع، ب وارد المجتم ن م وردًا م م

جميعًا وذلك لما لها من تأثير مباشر وملموس في تحقيق األهداف سواء الشخصية أو   
 .الوظيفية

ًا من خالل الع        ة استقالًال تام ون   إن استقالل الموارد البشرية والمادي وم والفن ل
 .اإلدارية صار حلم الشعوب واألمم المختلفة

ه،    دارةإلى أن اإل) ٧٠:م١٩٩٣(آما يشير سيد الهواري   اريخ ذات قديمة قدم الت
ا شعرت آل      دارةففي العهد البدائي عرفت الجماعات األولى نوعًا من اإل ك حينم وذل

ة     ك بطبيع ا، وأدى ذل جماعة بضرورة التعاون لتحقيق المصالح المشترآة بين أفراده
يتولى تسيير ) القائد(الحال إلى أن يختص شخص بينهم ليكون بمثابة رب الجماعة أو 

 .أمورهم وتنظيم شئونهم والتنسيق بين مصالحهم والتوفيق بين رغباتهم
دم السريع     ) ٢٦:ت.د(آما يشير شلتوت ومعوض   ويتسم العصر الحديث بالتق

وم اإل  لتحقيق   دارةفي آل مجاالت الحياة، ومع ازدياد هذا التقدم زادت الحاجة إلى عل
 .أهداف هذا التقدم بغرض الوصول إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية

ذا   يعكس بتنظيم حياة الفرد في المجتمع الحديث، دارةوقد أصبح االهتمام باإل  ل
دف     ه به يم اإلداري ومبادئ ث التنظ ى بح احثين إل اء والب ار العلم ت أنظ د اتجه فق
ل   الوصول إلى النظام األمثل الذي يحقق األهداف في أسرع وقت وبأسهل الطرق وأق

 .التكاليف
ر في اإل    ) ٣:م١٩٩٨(آما تشير ملوخية   ه ينبغي التفكي يلة وليست    دارةأن آوس

يلة       ا، فهي وس ة        غاية في حد ذاته ى تحقيق أهداف معين تستخدم بغرض الوصول إل
ذه          دارةبناءة، واإل أداء ه ذين يقومون ب تتكون من وظائف أساسية محددة، وهؤالء ال

، أو القادة المنفذون، والتحقيق دارةالعملية المتميزة هم المديرون أو أعضاء مجلس اإل
ان    غرض ما البد من جمع العقل المفكر، واألفراد والموارد واألدوات واستخدام الزم

داف         ق األه ى تحقي ام عل ز االهتم دها يترآ دف، وبع ى اله ول إل ان للوص والمك
 .الموضحة

ى المعنى    دارةوقبل الخوض في تعريفات اإل  للخبراء والكتاب نلقي الضوء عل
وم اإل   ى مفه ة وإل ذه الكلم ي له ين  دارةاللفظ ذين اللفظ أو  Administrationبه

Management. 
 :تعني Manage) يدير( إدارة
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 .يخطط وينظم نشاطات أو أعمال الناس الذين تجمعهم مهمة معينة 
ال    ش وتك ا دروي ا يعرفه وم اصطالح  ) ٧١:م١٩٩٥(آم تمد مفه ه يس  إدارةأن

Administration ة مصدر لفعل      دارةفاإل. إلى معناها اللغوي  إدارةفي اإلنجليزي
Administer     ة ن الكلم تقى م ر مس ر األخي ذا التعبي ين  وه ة ذات المقطع  –الالتيني

Administrare        ة تعني ديم العون لآلخرين، أي أن الكلم ر أو تق وتعني خدمة الغي
To serve. 

ديم   دارةبأن اإل) ٢٠:م١٩٩٣(آما يشير إليها بهذا المفهوم حسبو   بذلك تعني تق
ة اآلخرين، أو يعمل      دارةخدمة لآلخرين على أساس أن من يعمل باإل ى خدم يقوم عل

 .إلى أداء الخدمة، وهذا هو المعنى اللفظي ألصل الكلمة دارةطريق اإلعن 
 -:إلى أن مفهومها يعني عدة مفاهيم هي) م١٩٩٦(بينما يشير عالقي  

ي اإل  - ى ف تويات األعل اط المس م   دارةنش ة وترس داف العام ع األه ي تض ، والت
 .السياسات الرئيسية

 .الوحدات الحكومية، مثل أجهزة الخدمة المدنية إدارة -
 .نشاط االحتفاظ بالسجالت وإعداد وتبويب المعلومات -
ل،           - ن قب عها م م وض ي ت ات الت راءات والسياس د واإلج ق القواع اطات تطبي نش

 .بواسطة جهات ومستويات أخرى
 .الحكومة المناط بها السلطة في المجتمع -
 .في أي النشاطات أو األجهزة المختلفة السابقة المسئولالواجبات المناط بها  -

وم اإل  ا مفه ى  دارةأم ي    (Administration)بمعن ا عالق ير إليه ا يش آم
 :فهي تعني) م١٩٩٦(

دة       - توى الوح ى مس ة أو عل توى المنظم ى مس ة عل رارات اإلداري ذي الق متخ
 .التنظيمية داخل المنظمة

 .ظيم والتوجيه والرقابة والتشكيلالنشاط التي يقوم بها المدير مثل التخطيط والتن -
 .الوحدة التنظيمية سواء آانت منظمة أعمال أو منظمة عامة -
 .األعمال آمجال للمعرفة والبحث العلمي إدارةعلم  -
 .عملية تجميع الموارد واإلمكانات النادرة معًا -

ل       : (System)آنظام  دارةأما اإل فإنها تتكون من عدة عناصر ووظائف تمث
و  راد والم اعلي    األف ع تف ي وض ي ف ي ه ام، والت اد واآلالت واإلدارات واألقس

(Interactive)        إل اميكي، من أجل تحقيق أهداف محددة، ول عدة   دارةمنتظم ودين
ك ألن اإل  ات وذل و أن        دارةتعريف ة، ول ر ملموس ا غي رًا ألنه ورة نظ ر منظ وة غي ق

 .وجودها يمكن إثباته بواسطة نتائج جهودها العديدة
ايول    ) ١٠:م١٩٨٦(وي ويشير عصام بد ري ف ى أن هن : (Henri Fayol)إل

 ".التنبؤ والتخطيط والتنظيم وتصدير األوامر والتنسيق والرقابة دارةيقصد باإل"
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ايلور    ك ت ا فردري أن اإل (Frederick Taylor)ويعرفه ي دارةب أن : "ه
ة       ة ممكن ن طريق ه بأحس راد يؤدون ن أن األف د م م تتأآ د، ث اذا تري رف بالضبط م تع

 "أرخص ثمنوب
أن  Gohn Meeفيما أورده جون مي  ) ٩:م١٩٩٦(ويذآر درويش وآخرون 

فن الحصول على أقصى النتائج بأقل جهد، حتى يمكن تحقيق أقصى رواج  : "دارةاإل
 ".وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملين، مع تقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع

يلدون  ا يعرف ش ا دارةاإل: (Sheldon)وآم د : "بأنه ة بتجدي ة المتعلق الوظيف
ر هيكل التنظيم           ع، وتقري اج والتوزي ل واإلنت ين التموي أهداف المشروع، والتنسيق ب

 "والرقابة على أعمال التنفيذ
ا  : دارةيعرف اإل  Kimballأن آمبال ) ١١:م١٩٨٦(يشير عصام بدوي  بأنه

ق بإنشاء المشروع من         حيث  تشمل جميع الواجبات والوظائف التي تختص أو تتعل
وين أو          دات، وإعداد التك ه من مع ا يلزم وفير م ية، وت تمويله ووضع سياساته الرئيس

 .اإلطار التنظيمي الذي يعمل فيه، وآذلك اختيار الرؤساء واألفراد الرئيسيين
ارد وايت    ) ٤٤:م١٩٩٣(بينما يذآر حسبو   Leonaru Whiteتعريف ليون

إل ة، : دارةل يق، ورقاب ه، وتنس ي توجي ا تنحصر ف از  بأنه ن األشخاص، إلنج دد م ع
 .عملية محددة أو تحقيق هدف معلوم

إل      ت ل ارد واي ف ليون ع تعري ث م ق الباح ذا ويتف ورة   دارةه ه بص ه قدم ، ألن
 .مبسطة وسهلة وشاملة يصلح لجميع أنواع المنظمات الحكومية أو األهلية

لمي  ا الس ا ) ١٥:م١٩٧٦(أم ا بكونه ق     : فيعرفه ى تحقي دف إل نظم يه اط م نش
تاجية أو اقتصادية، أو سياسية، أو ثقافية، من خالل تجميع، وتوجيه الموارد أهداف إن

 .المادية والبشرية المتاحة وتنمية موارد جديدة ووضعها موضع االستغالل المتعمد
ذآرو ي ي ـ١٤٢٣(العتيب ة اإلأن )١٤-١٣:ه ددة  دارةمهم ائج المح ر النت تقري

ائج،           ك النت ار أصلح العناصر الواجب استخدامها لتحقيق تل ا واختي المطلوب تحقيقه
مان    ع ض تخدام، م ل اس ر أفض ك العناص تخدام تل ة الس ات الالزم ل الترتيب وعم

 .االستمرارية، بحيث يحدث توازن بين متطلبات األجل القصير، واألجل الطويل
 :تزمة بعدة التزامات أساسية في تحقيقها للنتائجمل دارةوعلى ذلك فإن اإل

 .التزام باختيار العناصر المالئمة لتحقيق النتائج المقررة -
 .التزام باستخدام العناصر التي تقرر استخدامها أحسن استخدام -
 .التزام باالستمرارية وتحقيق توازن بين متطلبات األجل القصير واألجل الطويل -
 .سيئة إدارةلنتائج التي وجدت من أجلها المؤسسة التي ال تحقق ا دارةواإل -
 .Ineffectiveغير فعالة  إدارةالتي ال تحقق النتائج المتوقعة منها  دارةواإل -

 .هي تحقيق النتائج Effectivenessفالفاعلية 
ا     دارةواإل م حاالته يئة،   إدارةالتي ال تستخدم الموارد المالية والبشرية في أت س

ى الهدف    مسئولة عن  دارةفاإل استخدام العناصر القوية التي تحقق النتائج للوصول إل
 .على عكس العناصر الضعيفة التي تجعل من الصعوبة تحقيق الهدف
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زام اإل ان  دارةوالت و اإلنس تخدمة  –نح ن العناصر المس اره عنصر م  –باعتب
ه       ى أن اع وتشتري، أو عل التزام أصيل ويجب أال ينظر إلى اإلنسان على أنه سلعة تب
ي        وب ف ت، إن المطل ف إذا توقف دور إذا دارت ويتوق رة ي ة آبي ي آل غير ف رس ص ت

ادرة           دارةاإل ة ق وة ذاتي ه ق ه إنسان ل ى أن ى اإلنسان عل ى االنطالق إذا   أن ينظر إل عل
أعطيت الظروف والفرصة، فاإلشباع النفسي لحاجات اإلنسان باعتباره محك الحرية 
د         ون أح ب أن يك ة، يج ي المنظم ردًا ف ديرًا أو ف ان م ذا اإلنس ان ه واء آ ة س الفردي

 .دارةالمحاور الرئيسية لإل
ي اإل   ا ف وب هن يس المطل وب     دارةول ن المطل عداء، ولك راد س ل األف و جع ه

اتهم      جعله بان اختالف ي الحس ذ ف ث يؤخ تهم؛ بحي ذاتهم، وأهمي عرون ب ين، يش م منتم
 .الفردية واحتياجاتهم ومستويات إشباعهم

ل   دارةآما أنه لم يعد مفهوم اإل قاصرًا على مراحل اتخاذ القرارات والتقويم، ب
ق جو من        : تضمن جوانب عديدة منها ى خل درة عل ادة، والق الترويح، والتنظيم، والقي

 .القات اإلنسانيةالع
تثمر         دارةواإل ة التي تس ًا لألصول واألسس العلمي تم طبق آعلم وفن يجب أن ت

اإلمكانات المتاحة إلى أقصى حد ممكن، وأي عمل جماعي ال يعتمد على تلك األسس 
 .يصبح عمًال ارتجاليًا يعتمد على التجربة والخطأ الذي يؤدي إلى الفشل

ه مجموعة من     ضرورة لكل عمل مشترك،  دارةفاإل وم ب لتنظيم الجهد الذي يق
 .األفراد، بغية الوصول إلى تحقيق هدف معين، في وقت محدد، بوسائل مختارة

بناءًا على هذه الفلسفات  دارةوطبقًا لهذه الفلسفة يمكن أن نستنتج أن تعريف اإل
د موجه لمجموعة من البشر،        : هو ين قائ علم وفن يتعلق بالتفاعل العقلي والروحي ب
ك تحقيق أهداف       و تهدفًا من وراء ذل ا، مس بين المجموعة التي يوجهها ويشرف عليه

وارد         ا هو موجود من م اليف، مستغًال م مرسومة مسبقًا، بأحسن الوسائل، وأقل التك
 .بشرية ومادية وما يتاح له من تسهيالت

 :في آونها دارةوتنبثق أهمية اإل
 .أآثر األنشطة اإلنسانية أهمية وشموًال -١
 .االستقرار االجتماعي وتحقيق الرفاهيةضمان  -٢
 .المحافظة على األشخاص والموارد واستخدامها بكفاءة وفعالية -٣
 .معيار للنجاح والفشل -٤
 .التوفيق بين المصالح المتعارضة وبين الجماعات -٥

⁄a@òîàçcñŠa†@ïšbí‹Ûa@Âb“äÛa@ÀZ@١٥:هـ١٤٢٣( في هذا الصدد يذآر العتيبي( 
 .األبحاث والدراسات في حل المشكالتأنها تستخدم أرقى أساليب  )١
ا   )٢ أن نجاح النشاط الرياضي يعتمد على الوصول إلى األهداف، لذا فإن وجوده

 .يعني ضمان تحقيق هذه األهداف
ل النشاط          )٣ راد للمساهمة في تفعي ع األف ر، ودواف أنها محور النشاطات واألوام

 .واستقبال القرارات واألوامر وتنفيذها
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د من        أن النشاط الرياضي أ )٤ دمها، فالب م وتق رًا لرقي األم ارًا أو مؤش صبح معي
 .لنجاحها دارةارتباطها باإل

@
⁄a@òîàçcñŠa†@@òîiÛa@Àòîã‡jÛaZ@

دورًا هامًا ورئيسيًا في جميع  تلعب دارةاإلأن ) ١٦:هـ١٤٢٣(ويضيف العتيبي 
ات      ية، أو المؤسس ات الرياض توى الهيئ ى مس واء عل ية، س ة الرياض االت التربي مج

ة اإل    ال رز أهمي اط التي تب  دارةتربوية، أو حتى مستوى الفرق الرياضية، ومن أهم النق
 -:بالنسبة للتربية الرياضية ما يلي

ى   : أوًال  ل عل ي تعم ة، الت ة العامل اهر التربي ن مظ ر م ة الرياضية مظه التربي
تحقيق أغراضها، عن طريق النشاط الحرآي الذي يستخدم البدن، بهدف خلق مواطن 

الح  ية،        ص ة، والنفس ة، والعقلي واحي البدني ي الن زن ف امل المت النمو الش ع ب يتمت
 .واالجتماعية تحت إشراف قيادة واعية

ي      ن ف ة الرياضية، ولك ي التربي ة ه طة الحرآي بعض أن األنش د يتصور ال فق
يلة من           ا هي إال وس ا م الواقع ليس هذا صحيحًا فاألنشطة الرياضية بمختلف أنواعه

 .لرياضية وليست غاية في حد ذاتهاوسائل التربية ا
اس    وألن التربية الرياضية في العصر الحديث تعتبر أحد المعايير الرئيسية لقي

تقدم األمم، وهي تهدف إلى تحقيق أسمى القيم اإلنسانية، أو تعديل السلوك، أو تحقيق   
ا  النمو الشامل للفرد، وهذه األهداف وجه لعملة واحدة، في نفس الوقت يمكن اعتب  اره

 :هدف واحد عام للتربية الرياضية يتم عن طريق الجوانب التالية
ðŠbè¾aë@ïã‡jÛa@kãb§aZ@

ؤثر       يمكن تحقيقه عن طريق الممارسة الفعلية ألحد األنشطة الرياضية التي ت
ارًا            ا يعكس آث ة مم زة الحيوي از العصبي واألجه از العضلي والجه على تطوير الجه

 .إيجابية على الصحة العامة
 :الجانب النفسي

رد       دى الف د ل ا تول ث أنه اح، حي ل والنج رات الفش ة بخب ان مليئ اة اإلنس إن حي
ي  د األنشطة الرياضية الت ي أح رد ف ز، فنجاح الف د التعزي ا النجاح يول اط، بينم اإلحب
زان      ه االت د لدي ة فيتول يمارسها يتعادل مع خبرات الفشل التي تصادفه في حياته العملي

 .النفسي
 :االجتماعيالجانب 

رد      ث يكتسب الف طة الرياضية، بحي ة األنش ق ممارس ن طري ه ع ن تحقيق يمك
العادات والقيم والمثل العليا التي يحتاجها المجتمع، والتي نفتقر إليها آثيرًا في العصر 

ل إلحراز هدف     ة    . الحاضر، وذلك عندما يتعاون مع زمي ذه السلوآيات االجتماعي فه
 .ب عن طريق الممارسة الفعليةالمرغوبة يتعلمها من المعل

ïÜÔÈÛa@kãb§aZ@
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ل            ام بك اول اإللم و يح ية، فه طة الرياض د األنش رد أح ب الف دما يح ه عن ألن
 .إلخ... الجوانب المتعلقة بما يحب وهذه تزيد معرفته ومعلوماته

ة ومدى مساهمته          وع من التربي ذا الن ة ه مما سبق يمكن أن نستنتج مدى أهمي
دافها        في تحقيق النمو المت ة الرياضية من تحقيق أه تمكن التربي زن لإلنسان، وحتى ت

ة     طتها المختلف ذ أنش ي تنفي ي ف لوب العلم ى األس اد عل ن االعتم ا م د له ودة، الب المنش
ي يكمن في اإل       ذا األسلوب العمل ددة، وه ذه األنشطة    دارةلمجاالتها المتع زم ه ، أي يل

 .ارات رشيدةالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة من خالل قر
تعني البعد عن العشوائية واالرتجال، فكل مجال من مجاالت    دارةإن اإل: ثانيًا 

التربية الرياضية في حاجة إلى أن يدار بأسلوب علمي بعيدًا عن الصدفة، وأن الفشل   
 .السليمة دارةالذي يصيب أحد مجاالت التربية الرياضية يكون بسبب غياب اإل

ًا  دد إ دارةاإل: ثالث ياع     تح اه، دون ض ل بمقتض ن العم ح، يمك ل واض ار عم ط
ه      يط منهج ه تخط ذي ال يمكن اط الرياضي ال د النش ا، فقائ راف عنه دف، أو االنح اله
امج    نهج أو البرن ق هدف الم ه تحقي ن الصعب علي ون م ي يك لوب علم ه بأس وبرامج

 .الذي تسعى التربية الرياضية لتحقيقه، ولذا ال يمكنه تحقيق النتائج المرجوة
ال من     دارةفعن طريق اإل  السليمة، يمكن تحديد مراحل العمل، وأسلوب االنتق

مرحلة إلى أخرى بطريقة تتابعية، في إيقاع سليم، يقلل من ظهور المشكالت الناتجة     
 .عن االرتجال، ويساعد على سرعة اآتشافها إن وجدت، ويعمل على حلها

ود     نشاط حتمي وحيوي لكل جهد جماعي، دارةاإل: رابعًا  وج الجه فهي التي تت
ه          يط وتوجي ى تخط اج إل ات تحت ودات الجماع دوى، فمجه ة والج انية بالفاعلي اإلنس

ة  إن وجود مسئول     . وتنظيم ومتابعة حتى تحقيق األهداف المطلوب ذا ف د النشاط   (ل رائ
أمر حيوي يحرك آل اإلمكانات المادية والبشرية في اتجاه الهدف، وبدون ) الرياضي

ذا المسئول تص    ذا المسئول       ه دون ه اه الهدف وب ات البشرية في اتج ذه اإلمكاني بح ه
ل، وإن استخدمت يكون  دون استخدام أمث ة ب ات البشرية والمادي ذه اإلمكاني تصبح ه

 .استخدامها بشكل عشوائي وهذا غير مرغوب فيه
ة (البد أن تتوافر في هذا المسئول قدرات خاصة : خامسًا  ألن ) الموهبة اإلداري
ن وعلم، فليس في استطاعة أي فرد مهما آانت قدراته التخصصية عالية في  ف دارةاإل

 .إال إذا تمتع بالموهبة اإلدارية دارةمجاله، أن يكون قادرًا على ممارسة اإل
عملية الزمة وضرورية للتربية الرياضية، ألنه مهما  دارةوبذلك يتضح أن اإل 

ادرة    آانت قوة وصالحية أنشطة التربية الرياضية في مجا ن تكون ق التها المختلفة، فل
 .السليمة دارةعلى تحقيق أهدافها في غيبة اإل

 
⁄añŠa†@ïšbí‹Ûa@Þba@À@òîšbí‹ÛaZ@
ا،         اد الحاجة إليه نظرًا ألهمية األنشطة الرياضية في العصر الحديث، والزدي

وء            ي ض ا ف ع برامجه ة، وتوض ادئ علمي ائص ومب ى خص تند إل بحت تس د أص فق
ا ال تخص         معلومات منسقة ة، وأصبحت اهتمامه ة مختلف ى خصائص علمي مستندة إل

يولوجية،       واحي الفس ا الن مل اهتمامه ل ش ط، ب رد فق ة للف ة البدني ى الناحي عل
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والسيكولوجية، باإلضافة إلى النواحي العقلية، واالجتماعية، وغيرها من أوجه النمو    
 .والتطور

ًا    وتعددت مهامها، وآثر  عدد العاملين في ميادينها  المختلفة، مما تطلب تنظيم
ى حسن      ا عل وة تأثيره إداريًا سليمًا، حيث يتوقف نجاح برامج األنشطة الرياضية، وق

العامة في الخطوات الرئيسية    دارةالرياضية مع اإل دارةهذه البرامج، وتتفق اإل إدارة
ات  العامة في عم  دارةالرياضية تشترك مع اإل دارةألسلوب العمل في آل منها، فاإل لي

وائح       ع الل رارات، ووض اذ الق ويم واتخ ة والتق ه والمتابع يم والتوجي يط والتنظ التخط
م، أن العمل         ة الرياضة آعل رز أهمي ا يب ا، ومم والقوانين التي تنظم العمل في آل منه
توى األداء اإلداري       ع مس ي، وأن رف مونه الفن ن مض ل ع ه ال ينفص اإلداري بطبيعت

ة     والرياضي على آافة المستويات  اءة اإلداري وتحقيق األهداف الموضوعة رهن للكف
 .العالية للعاملين في المجال الرياضي

ذا أن اإل  ي ه ام     دارةويعن ار الع ي اإلط ة ف ة العام ع الدراس ق م ية تتف الرياض
إن اإل    ق بالتفاصيل ف ا يتعل ا فيم ط، أم ة فق ة اإلداري ن   دارةللعملي تقى م ية تس الرياض

 .بتحقيق أهدافها دارةة التي تقوم اإلطبيعة مجاالت التربية الرياضي
دوي  ري وب ل من المني ق آ ى أن اإل) ٤٦:م١٩٩١(ويتف ة  دارةعل هي مجموع

التها بنجاح،        ة رياضية لتحقيق رس األعمال المطلوب انجازها في أي مؤسسة أو هيئ
ئوليات ألي      ددة آمس تقبلية المح ة المس ات المرحلي ات والواجب ا االختصاص أو أنه

ا    مؤسسة أو هيئة  اءة، وتعرف بأنه التها بكف التنظيم الموضوع   : "رياضية لتحقيق رس
 .لتنفيذ أهداف المؤسسة أو الهيئة الرياضية بمعرفة الجهاز البشري المسؤول

ى أن اإل    يران إل ذلك يش ات      دارةوآ دة التزام ة بع ئولة وملتزم ية مس الرياض
 :أساسية لتحقيق أهدافها وهي

 .لنتائج واألهداف المطلوبةاختيار العناصر المالئمة لتحقيق ا )١
 .استخدام العناصر المالئمة لتحقيق األهداف )٢
 .االستمرارية وتحقيق التوازن بين متطلبات المدى القصير والمدى الطويل )٣

دها       ى خمس عناصر يمكن تحدي ويقوم العمل اإلداري في المجال اإلداري عل
 ):٢٨-٢١:م١٩٩١المنيري وبدوي، (في اآلتي، وذلك آما يشير إليها آل من 

 .وهي التي يضعها المتخصصون في المجاالت الرياضية: البرامج )١
تفيدون )٢ اتهم        : المس دد نوعي رامج وتح ذه الب م ه م له ذين نق خاص ال م األش وه

 .وفئاتهم وفقًا للمراحل السنية
ين ومتطوعين ومدى    : القائد )٣ يشمل جميع قيادات العمل الرياضي من قادة مهني

 .أعمال وفقًا لقدرته ومؤهالته وخبراتهما يسند إلى آل منهم من 
ا في     : المنشآت )٤ ذ، بم ا للتنفي وتشمل جميع المنشآت الرياضية التي يحتاجها إليه

ذلك األدوات واألجهزة وما يدخل على آل هذه المنشآت واألجهزة من تطوير  
 .واستحداث
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ات )٥ ق      : الميزاني ة، وتحقي ذ أي خط ي تنفي يًا ف ب دورًا أساس ات تلع إن الميزاني
ي الفشل بعض   اح، وأيضًا هي تتسبب ف ق النج ي تحق ا هي الت دافها، ألنه أه

 .األحيان
ى أحدث التطورات         لذا يجب على العاملين في المجال الرياضي التعرف عل
ا    العلمية، وأن يتم التوعية بأهداف األنشطة الرياضية وبرامجها وأن يكون اإلعداد له

ل المتخصصين، ألن    ة من   إدارةمن قب ام      أي منظم تلزم القي المنظمات الرياضية يس
ذه  دافها، وه ق أه ى تحق ة لتسير أنشطتها حت ات أو الوظائف اإلداري دد من العملي بع

 .التخطيط، التنظيم، التوجيه، والتقويم: العمليات أو ما يسمى بالوظائف اإلدارية هي
 :دارةمحاور اإل

ذ سياس   دارةاإل  لوب تنفي يم أس يط وتنظ م يتصل بتخط ة عل ا العام ة، بم ة الدول
ة           ي خدم ة، ف ات التعاوني اط الجماع ي نش يًال ه ر تفص ى أآث دافها، وبمعن ق أه يحق

 .التنفيذية دارةالحكومة في اإل
رى    رف،  (ي ي دارةأن اإل) ١٦:م١٩٩٩ش ة   : ه يم ومراقب يط وتنظ تخط

ات   ومي والمؤسس از الحك ي الجه املين ف راد الع ة األف ادة وتنمي ات، وقي العملي
وال لتحقيق      والمنظمات المختل راد وأم فة، وتوجيه العناصر الرئيسية للمشروع من أف

 .أهدافه بأحسن الطرق وأقل التكاليف
ن حصر عناصر اإل   ى يمك ك   دارةوحت ي ذل اب ف تعرض آراء بعض الكت نس

ي ا يل نجد م ي: وس ددها ف ايول ح ؤ: ف يط -التنب يم -التخط ر -التنظ دار األوام  -إص
 .الرقابة -التنسيق

ي    ددها ف ك ح يط: جولي يم -التخط ه  -التنظ يق -التوجي ارير   -التنس داد التق إع
 .وتقديمها

ي  دودها ف وض ح ن مع لتوت وحس ن ش يط: حس يم -التخط ه -التنظ  -التوجي
 .القيادة -التنسيق -الرقابة

  .الرقابة -التنظيم -التخطيط: وأحمد ماهر وعصام بدوي حدداها في
 -:آما يلي ارةدويمكن للباحث أن يبين بعض الوظائف وأهميتها لإل

ÁîİƒnÛa@ZPlanningZ@
ة، وتشعب شئون           ورة صناعية وتجاري إن ما نعيش في من تطور علمي، وث

د        ى تحدي ان عل اعد اإلنس ي تس ة آ ة اإلداري دخل عناصر العملي ب أن تت اة أوج الحي
ه         ليم، ألن التخطيط الس ك إال ب ه ذل ق ل ا، وال يتحق ول إليه ب الوص ي يرغ ه الت أهداف

ذلك التخفيف     ضرورة ملحة نتيجة للتشعب في جميع األعمال، آبيرها، وصغيرها، آ
 .من المفاجآت والطوارئ التي قد تحدث

ى         ا يكون إل ة       إدارةلذا أصبح العمل أحوج م اءة العلمي ى مستوى من الكف عل
ا        دارةوالمهارية لتوظيف عناصر اإل ة، خاصة فيم ل تحقيق األهداف المطلوب بما يكف
ذي ق بعنصر التخطيط ال ة   يتعل ه عالق ل إداري ول ية ألي عم زة األساس ر الرآي يعتب
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ات     ين الغاي ة ب و العالق اني ه تقبل، والث و المس يين، األول ه رة بعنصرين رئيس مباش
 .والوسائل المستخدمة لتحقيقها
 :مفهوم التخطيط آوظيفة إدارية

رون     ش وآخ ذآر دروي ن    ) ٢٦:م١٩٩٠(ي ي م ر أساس يط عنص أن التخط
ر  ، وله أودارةعناصر اإل لوية على جميع العناصر، إذ أن التخطيط يمثل مرحلة التفكي

ة             ة اإلداري اءة والفاعلي د من الكف ه يزي ل، وهو ضروري ألن ذ أي عم التي تسبق تنفي
ذلك السياسات واإلجراءات التي         داف، وآ د األه رارات وتحدي والتي تنتهي باتخاذ الق

ذلك  العمل،  توضح طرق استخدام المدخالت وفقًا لبرامج والجدول الزمني المحدد، وب
 -:يكون للتخطيط جانبان رئيسيان هما

 .تحديد األهداف المراد بلوغها -١
ا        -٢ وب توافره رورية والمطل ات الض ائل واإلمكان اليب والوس ع األس وض

 .لتحقيق تلك األهداف
ايول  ) ٢٦:م١٩٩٦(ويذآر أيضًا درويش وآخرون  يعرف   (Fayol)إلى أن ف

 ".بما سيكون عليه المستقبل مع االستعداد لهذا المستقبل بأنه هو التنبؤ"التخطيط 
ذآر ي  وي ري ) ١١٨:م١٩٩٧(عالق ورج تي  (Grorge Terry)أن ج

روض  " تخدام الف ع واس ائق، ووض رتبط بالحق ار الم ه االختي يط بأن رف التخط يع
د بضرورتها          وين األنشطة المقترحة، التي يعتق د تصور وتك المتعلقة بالمستقبل، عن

 .نتائج المنشودةلتحقيق ال
ة  ذآر ملوخي ون ) ٣١:م١٩٨٨(وت و  (Daltin)أن دالت يط ه رى أن التخط : ي

ى      " اليب، للوصول إل ق األس ة، لتفري النشاط الذي يحلل به اإلداريون األوضاع الحالي
تحكم    : مرحلة مستقبلية منشودة، آما أنه يتضمن ؤثرة والتي ت المهارات المتوفرة والم

التخطي    ر، ف ة التغيي ي طبيع ة      ف ات المرآب تخدم العملي تمرة تس ة ومس ة هام ط وظيف
م     رارات، ث اذ الق لإلدراك الحي والتحليلي، والمفاهيم الفكرية والتعاون التنظيمي واتخ

 .عملية التنفيذ الفعلي
ده   ة التي     "عنصر التخطيط   ) ١١٠:م١٩٩٣(ويوضح عب ة اإلداري هو الوظيف

اته وإجراءات العمل    تتضمن االختيار بين البدائل بالنسبة ألهداف المشر  وع، وسياس
ه    ة، فإن فيه وبرامجه، فإذا لم تكن هناك أهداف أو سياسات أو إجراءات أو برامج بديل

 ".من الصعب أن يكون هناك تخطيط
اموس اإل ) ١٥:م١٩٧٤(ويذآر غطاس وآخرون  هو  : "أن التخطيط  دارةفي ق

رة    اإلجراء الذي يتخذ لتلبية حاجات المستقبل بأآثر الوسائل فاعل ى أساس الخب ية، عل
السابقة أو على أساس تحليل المعلومات الخاصة بالتنبؤ، والتي تبين العناصر لحاالت 

 ".التشغيل المتوقعة
ات   ذه التعريف ن ه ث م تخلص الباح ة   : ويس يط ذا فاعلي ون التخط ي يك ه لك أن

زمن،        ة ب ة، ومرتبط ددة، وواقعي حة، ومح داف واض ون األه ي أن تك اءة، ينبغ وآف
ه  اة الظروف  وقابل بة، ومراع ائل المناس تخدام الوس دائل، واس ع وضع الب اس، م للقي
 .المحيطة
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روعات       مل المش ة، تش ة عام اهرة اجتماعي يط ظ ون التخط ى يك ذا المعن وبه
دم التخطيط إال      العامة، والمشروعات الخاصة، وحياة األفراد الخاصة أيضًا، وال يتق

 .آليًا على العادات والتقاليدفي المجتمعات البدائية التي تعتمد اعتمادًا 
@
@

ÁîİƒnÛa@Ýya‹ßZM@

د           ة التخطيط نجد أن التخطيط يعتم اهيم تصف عملي من خالل ما سبق من مف
ا   ة، وهي آم ة التخطيطي ى إنجاح العملي ي تساعد عل ى مجموعة من المراحل الت عل

 ):٤٢-٣٢:م١٩٨٨(تذآرها ملوخية 
 .األهداف -
 .السياسات -
 .اإلجراءات -
 .التقديريةالموازنات  -
 .البرامج الزمنية -
@

üëc@Z@Òa‡çþaAims@

رون    ش وآخ ذآر دروي ك ) ٣٤:م١٩٩٦(ي ى أن  (Gulick)أن جولي ير إل يش
 .هو تحديد الغرض أو الهدف بوضوح دارةأفضل ضمان لما عليه اإل

دوي   ري وب ذآر المني ا ي ة ) ٣٤:م١٩٩١(بينم و الغرض أو الغاي دف ه أن اله
ه ويتحدد الهدف      التي يراد تحقيقها، وهو ب وحي الوصول إلي ذلك يمثل حقيقة وواقعًا ي

ادة         ادة السياسية أو القي ة القي د يتحدد بمعرف ة، وق في القانون أو القرار المنشئ للمنظم
د            ذا النشاط عن ه آل نشاطها، ويتوقف ه دفها وتوجه إلي ة به اإلدارية وترتبط المنظم

 .تحقيق الهدف آامًال أو العدول عنه
ذ   ا في المدى          وقد تكون ه ى الوصول إليه ة يعمل المخطط عل ه األهداف عام

 .الطويل، أو تكون فنية تتمثل في عالج مشكلة قائمة
bîãbq@Z@pbbîÛaPolicies@

ة   ذآر ملوخي ري  ) ٣٦:م١٩٨٨(ت ود الفق ة العم ات هي بمثاب د السياس أن تحدي
ي الغاي           داف ه ة، واأله ة التخطيطي ر العملي ع عناص ه جمي ز علي ذي ترتك ات أو ال

ه       ن إتباع د م ذي الب ق ال ي الطري ات فه ا السياس ا، أم راد الوصول إليه ات الم النهاي
 .للوصول إلى هذه الغايات

أن هناك بعض الشروط والمواصفات ) ٣٩:م١٩٩١(ويشير درويش وآخرون  
 :يجب توافرها في السياسات، ومن أبرزها دارةالتي قد أقرها المهتمون باإل

 .ة العمل وتؤدي إلى تحقيق األهدافأن تكون مستمدة من طبيع -
 .أن تكون مرتبطة مع بعضها -
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 .أن تكون ممكنة التطبيق -
 .أن تتصف بالمرونة -
 .أن تكون مكتوبة -
 .أن تكون واضحة المعنى والمفهوم -
@

brÛbq@Z@paõa‹u⁄aProcedures@

ا هي إال خطوات    ) ٣٧:م١٩٩١(يشير درويش وآخرون   إلى أن اإلجراءات م
ددة   يلية مح اإلجراءات      تفص ي، ف ابع زمن ًا لتت رى، وفق د األخ ا بع وة منه أتي الخط ت

دام       ى انع ؤدي إل ا ي ي، مم توضع بشكل محدد الخطوات والواجب اتباعها بشكل روتين
 .التفكير في المستقبل في آيفية التنفيذ في آل مرة، ومن ثم يزداد مستوى الكفاءة

وضوعة سلفًا عن  اإلجراءات بأنها طريقة م (Alderson)ويعرف ألدرسون  
 .آيفية تنفيذ أعمال روتينية

ويجب أن تتصف اإلجراءات بارتباطها بالسياسات، وآذلك أن تكون خطوات    
تقرار      ر االس ا عنص وافر فيه بعض، ويت ها ال ة لبعض منها مكمل ي تتض ذ الت التنفي

Stability  والمرونةFlexibility. 
bÈiaŠ@Zòí‹í‡ÔnÛa@pbãŒaì¾a@

د      و عوض   يعرف سر الختم محم ه    ) ٣٢:م١٩٨١(أب ة بأن ات التقديري الميزاني
 .المظهر المادي للتنبؤ، ففيها يتم تسجيل االفتراضات التي تكونت عن المستقبل

ًا من إعداد    ) ٥٢:م١٩٨٥(ويشير المعاز   إلى أن الميزانيات التقديرية تعد نوع
 .الخطة أو الخطط في صورة، أو في صورة آمية أو االثنين معًا

ى      : يقولون) ٤١-٤٠:م١٩٩٩(ش وآخرون أما دروي  ال إل يم األعم د تقس ه بع أن
ة أو مجال    أوجه النشاط والوظائف المختلفة التي يحتويها المشروع، يصبح لكل وظيف
 .موضع لميزانية تقديرية للوظائف، وآذلك ال توجد موازنات تقديرية خاصة باألقسام

ر  ة، وتع ات الوظيفي ن الموازن زأ ع زءًا ال يتج د ج اط أو وتع ه النش ف أوج
 .المجاالت المحددة بمراآز الميزانية أو مراآز التكلفة

 Masterويتم تجميع آافة الموازنات الوظيفية في ميزانية موحدة أو رئيسية  
Budget. 
bßb‚@Z@òîäßÛa@wßaÛaTime Schedules@

ي   ت ف زمن أو الوق ا،    إدارةإن ال ام به ي يجب االهتم ور الت ن األم ال م األعم
على ذلك فإنه يجب االهتمام بتخطيط استخدام الوقت االستخدام األمثل، والعمل على و

 .تالشي ضياعه
ديل    ذآر قن ارة     ) ٢٨:م١٩٨٦(وي اط المخت ه النش ع أوج ي جمي رامج ه أن الب

ة       ة معين رة زمني الل فت ا خ راف عليه ذها واإلش تم تنفي ي ي ة والت ة والموجه والمنظم
 .مكانات المتاحةلتحقيق أهداف محددة في حدود اإل
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ى خطوات     دارةأن المهتمين باإل) م١٩٩٦(ويذآر درويش وآخرون   وا عل اتفق
 -:رئيسية يجب إتباعها عند وضع البرامج الزمنية لضمان نجاح األهداف وهي

 .تحقيق الهدف المنشود للبرامج -١
 .تقسيم العمليات المراد إنجازها إلى عمليات فرعية -٢
 .وفقًا للتسلسل المنطقي للعملياتيحدد البرنامج الزمني للتنفيذ  -٣
 .يحسب الوقت اإلجمالي للبرنامج -٤
ة     -٥ ات المادي وع اإلمكان م ون ات وآ ذ العملي ة تنفي أن آيفي رارات بش اذ ق اتخ

 .والبشرية الواجب استخدامها لتحقيق األهداف
 .تقدير الوقت الالزم لكل عملية -٦
 .تحديد موعد ابتداء آل عملية وآذلك موعد انتهائها -٧
د ال -٨ ون      تحدي ذين يقوم راد ال ه واألف امج أو إجرائ ذ البرن ن تنفي ئولية ع مس

 .بعملية المتابعة بغرض تيسير عملية التقويم
ÁîİƒnÛa@òîàçcZM@

تبرز أهمية التخطيط في أنه الجسر الذي يحقق لنا األهداف، وتالفي احتماالت  
 .المستقبلعدم التأآد مما يحمله المستقبل، مع األخذ في االعتبار تجارب وتوقعات 

رون   ش وآخ رى دروي اط ) م١٩٩٦(وي ي النق ع ف يط توض ة التخط أن أهمي
 :التالية
 .توضيح أهداف المشروع المراد تحقيقها -١
داف        -٢ ق األه روع وتحقي ذ المش ه لتنفي ب إتباع ذي يج اه ال د االتج تحدي

 .المطلوبة
ة والبشرية التي يكون المشروع       -٣ التحديد الكمي والنوعي لإلمكانات المادي

ات     في حا تفادة من اإلمكان ة االس جة إليها لتحقيق أهدافه يضع تصور لكيفي
 .المادية والبشرية المتاحة أقصى استفادة ممكنة

ربط        -٤ ذلك ال ة من مراحل المشروع وآ تحديد الوقت الذي تتطلبه آل مرحل
 .بين المراحل المختلفة للعمل لتحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد

ول المناسبة     التنبؤ بالمشكالت والعم -٥ اد الحل ا وإيج ل على تفاديها ومواجهته
 .لتلك المشكالت

ه     -٦ ال بأن يزيد من فاعلية الرقابة ألنه ال يتم الحكم على ما تم إنجازه من أعم
 .مطابق إال من خالل ما هو مخطط له

 .يوفر التخطيط مدخًال منظمًا لالهتمام باحتماالت المستقبل والتنبؤ بأحداثه -٧
التخطيط يع ذا ف ن   وهك و م ة، فه ة اإلداري اءة والفاعلي ادة الكف ى زي ل عل م

 .دارةالوظائف الضرورية لإل
@
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ïšbí‹Ûa@Þba@À@ÁîİƒnÛa@òîàçcZM@
ادين الرياضة، إذ    دارةللتخطيط دور هام وحيوي في تحقيق اإل  ألهدافها في مي

إن التخطيط         ك ف ى ذل ذ أي عمل أو مشروع، وعل يمثل مرحلة التفكير التي تسبق تنفي
ياضي جزء من التخطيط الشامل ويعمل على تحقيق جزء من األهداف التي تسعى الر

 .إليها الخطة العامة
ونز   رف آ ه   (١٩٨٠ Kontz)ويع ي بكون ال الرياض ي المج يط ف التخط
 .اختيار األهداف ووسائل تحقيقها"
وهذا التعريف يتضمن مفهوم تعدد األهداف التي يمكن أن تتجه إليها المؤسسة   

 .دد وسائل تحقيق تلك األهدافوآذلك تع
ى أساس      ) ١٦-١٥:م١٩٨٦(ويشير بدوي   ة عل ة مقصودة مبني إلى آونه عملي

الدراسات العملية لمختلف التنبؤات والتصورات للحاضر والمستقبل مع االستفادة من  
 .وضع خطة تبين أهداف النشاط الرياضي وتعمل على تحقيقها الماضي، ثم

 -:مبادئ التخطيط
يعدد  (Fayol)أن فايول ) ،بتصرف٣٣-٣٢:م١٩٩٦(يذآر درويش وآخرون  

 -:مبادئ التخطيط في النقاط التالية وهي
 .أن تكون الخطوات متناسقة ومتكاملة:الوحدة

 .أن يكون التخطيط مستمرًا طالما أن المشروع مستمر: االستمرارية
 .التنبؤ وبين واقع المستقبلأن تتسم الخطة بالدقة أي أن يكون الفرق ضئيًال بين : الدقة

 .أن تتصف الخطة بالمرونة وقابلة للتكيف والتغير: المرونة
ïšbí‹Ûa@Þba@À@ÁîİƒnÛa@Òa‡çcZM@

ي،      يط العلم ادئ التخط ق مب ى تطبي ال الرياضي إل ي المج يط ف دف التخط يه
ات     ات والهيئ دمها المؤسس ي تق دمات الت رامج الخ روعات وب اح المش ك إلنج وذل

ولألهداف في العملية التخطيطية ثالث وسائل رئيسية . في المجال الرياضيالمسئولة 
 -:وهي
 .المتطلبات والقيود -١
 .التنبؤ -٢
 .تحديد الميزانية -٣

ÞbÈÐÛa@ÁîİƒnÛa@pbßìÔßZM@
دقيق ؤ ال داد التنب ين   : إع جام ب اهم واالنس ة التف ى درج د عل ال يعتم يط الفع ألن التخط

 .ختلفةمعدي التنبؤات ومطبقي أساليب التنبؤ الم
ة  ول الخط ى قب ع اإل: الحصول عل تلزم أن تقتن ذا يس ة  دارةوه روع بأهمي ا للمش العلي

 .التخطيط بصفة عامة والتخطيط االستراتيجي بصفة خاصة
د     : أن تكون الخطة سليمة ة الب ة معين بما أن التخطيط هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق نهاي

 .أن تكون الخطة سليمة وفعالة
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وم  إن التخطيط الجيد   مرتبط بوجود إطار من المفاهيم واألسس السليمة التي يق
ذ الخطة حيث           ى تنفي ليم يساعد عل عليها العمل اإلداري، أي وجود هيكل تنظيمي س
ة          ليمة وفعال وات س وفر قن ًا لالختصاصات والمسئوليات، وي ليمًا ودقيق يوفر تحديدًا س

 .لالتصاالت
ي التخطيط ة المن: الموضوعية ف ع المنظم ؤات أن تتب ائق الشاخصة والتنب طق والحق

 .المستندة إلى المنهجية العلمية مع الخبرة والدراية والمهارة
البد من وجود قواعد إرشادية محددة لألداء واتخاذ القرارات : وجود سياسات إجرائية

 .في مجاالت وأنشطة المشروع
ة يتطلب أ    : توافر آوادر تخطيطية ذات آفاءة ة التخطيطي ه   إن نجاح العملي وافر ل ن يت

ة ألن المخططون        ارة التخطيطي آوادر بشرية متخصصة ذات مستوى عال من المه
ين المتخصصين في مختلف مجاالت وأنشطة         دارةهم حلقة الوصل بين اإل ا وب العلي

 .المشروع
@áîÄänÛaOrganizingZ@

ى آامل نشاطات      يعتبر التنظيم من الوظائف اإلدارية ذات التأثير الشمولي عل
ًا            ل جماعي اها العم راد بمقتض تطيع األف ي يس ائل الت ا الوس دم لن ه يق روع، ألن المش

 .وبفاعلية نحو تحقيق األهداف المرسومة
تعينًا في      ل، مس ولكي يتحقق ذلك ينبغي الترآيز على اختيار أفضل طرق العم

ذلك بالحكم الصالح الصحيح، تحت أشد الظروف تعقيدًا، وهكذا فإن التنظيم بدخل في 
اء        اء واإلنش ي البن ي عمليت دخل ف ا ي وم، آم د ي ًا بع تمرة يوم ة المس ات اليومي العملي

 .اإلداري الجديد
ابرًا هو     ) ٢٣:م١٩٩١(ويذآر بدوي   ًا ع ًا عام وضع  "أن لكلمة التنظيم مفهوم

آل شيء في مكانه وآل شخص في مكانه وربط األشياء بعضها ببعض، واألشخاص  
د     وين وح ل تك ن أج بعض، م هم ب ابي     بعض ع الحس رد الجم ن مج ر م ة أآب ة متكامل

 ".ألجزائها
 -:مفهوم التنظيم آوظيفة إدارية

التنظيم ما هو في الحقيقة إال تنسيق  "أن ) ١٠٨:م١٩٨٤(يرى قطب وآخرون  
ة،     ة ممكن ل آلف الجهود البشرية، في آية منظمة، إلمكان تنفيذ الخطط الموضوعية، بأق

 ".ف المحيطة بالمنظمةوبأقصى آفاية ومرونة، لمواجهة الظرو
لتوت ومعوض    رى ش ا ي يم ) ٤٤:ت. د(آم ي"أن التنظ ائف : يعن د الوظ تحدي

ارات         ن المه وع م وفير ن ى ت دف إل و يه ة، وه ة معين ات إنتاجي ي عالق ا ف وتوزيعه
د   ات وتجدي خاص والواجب ب لألش ع المناس ق التوزي ن طري ئوليات ع والمس

راف والتو   طة اإلش ن بواس ث يمك دة  االختصاصات، بحي ق وح يق وتحقي ه والتنس جي
ذي يحدد             ام ال اء أو الهيكل الع ه البن ى أن ى التنظيم عل الهدف، ومن ثم يمكن النظر إل

 ".العالقات الرسمية المختلفة في المنظمات اإلدارية
اإلطار الذي يضم "إلى أن التنظيم هو ) ٧٨:م١٩٩٨(ويشير اللوزي وآخرون  
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 ".ذين سيقومون بتنفيذ الخطة لتحقيق أهدافهاآافة الصالحيات والمسئوليات لألفراد ال
رف     رى ش ا ي ن   ) ١٤:م١٩٩٧(فيم ارة ع يم عب ود  "أن التنظ د الجه توحي

د         ق تحدي ن طري ود ع دف المنش و اله دة وإصالحها نح لة واح ي محص ا ف وتجميعه
ين    ة ب الواجبات ومعرفتها وتقسيمها إلى أقسام محددة، وآذلك تحديد العالقات التنظيمي

 ".التنظيممكونات هذا 
دوي   رى ب يم ) ١٤:م١٩٩١(وي ياء  "أن التنظ ب أش ًا لترتي دًا هادف ل جه يمث

ددًا   موجودة فعًال، بهدف وضع اإلطار العام الذي يضم آافة مناشط العمل الداخلية مح
 ".أهدافها ومسئولياتها ومبينًا الصلة بينهما

 Ralphإلى أن رالف ديفنز موني ) ٥٧:م١٩٩١(بينما يشير المنيري وبدوي  
Davis عبارة عن تعاون مجموعة من األشخاص سواء آانت     : "يعرف التنظيم بأنه

ق       ي تحقي دة ف رة أآي ة آبي دوهم رغب ث تح يدة، حي ادة رش رة تحت قي صغيرة أم آبي
 ".األهداف االقتصادية المشترآة، مع قدر آاف من العناية بالعمل اإلنساني

 James Money أن جيمس موفي  ) ٧٣:م١٩٩٦(ويذآر درويش وآخرون   
ول بق بالضرورة اإل: يق ا تس ة إنم ة تنظيمي ة، إذ تفرض  دارةإن أي عملي ذات الفاعلي
دون     دارةاإل وافره ب ن ت ذي ال يمك ه، وال ى إدارت وم عل وس تق يء ملم ود ش ًا وج دائم

 .تنظيم
ة     رية الخاص ة والبش وارد المادي ب الم و ترتي يم ه ث أن التنظ رى الباح وي

وفق المبادئ واألسس العلمية، بشكل يساهم في تحقيق األهداف   بالنشاط ترتيبًا منطقيًا
 .المنشودة بموضوعية وآفاية ومرونة

 
òîšbí‹Ûa@òîiÛa@Þbª@À@òíŠa†g@òÐîÃì×@áîÄänÛa@òîàçcZ@

üëc@ZòíŠa†g@òÐîÃì×@áîÄänÛa@òîàçc@

أن أهمية التنظيم اإلداري تكمن في ) ٨٧-٨٦:م١٩٩٦(يرى درويش وآخرون  
 -:التالي
 .ضيح أهداف المشروع وخططه وتحقيق النتائج المرجوةتو -١
ه نشاط   -٢ ية وأوج ى أوجه نشاط رئيس ه النشاط إل يم ألوج التصنيف والتقس

 .فرعية تشتق من أوجه النشاط الرئيسية
ه       -٣ ة أوج ًا لطبيع ارية وفق ال االستش ة واألعم ال التنفيذي ين األعم ز ب التميي

 .النشاط
ًا   تجميع أوجه النشاط ذات الطبيعة الوا -٤ ة، وفق حدة، في شكل وحدات تنظيمي

د   د تحدي ة، بع دات التنظيمي ك الوح ناد تل ة وظروف المشروع، وإس لطبيع
 .اختصاصات آل منها إلى المديرين

 .تحديد عالقات السلطة بين مختلف تلك الوحدات التنظيمية -٥
داخل أو       -٦ اك ت ون هن ى ال يك ة، حت دات التنظيمي ين الوح يق ب ق التنس تحقي

 .صاصاتتعارض في االخت
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 -:أن أهمية التنظيم هي) ٧٤:م١٩٩٧(بينما يرى حسام الدين ومطر 
ام  -١ ز اهتم دد االختصاصات، ويرآ املين، ويح ين الع م التنظيم العمل ب يقس

 .العامل وجهده على الدور المحدد له، آما يحدد نشاطه في إطار هذا الدور
لرسمية  يوفر التنظيم نظامًا لالتصاالت في المؤسسة، سواء االتصاالت ا      -٢

 .أو غير الرسمية بما يضمن نقل آل المعلومات إلى جميع العاملين
وظفين بالمؤشرات   -٣ د الم ة ويم زاء المنظم ى أج رارات إل يم والق ل التنظ نق

 .التي تهديهم في أداء تحكم سير العمل
ان التنظيم       -٤ ق إيم ك من منطل يحقق التنظيم تنمية وتدريب العاملين فيه، وذل

 .والوصول بالعاملين إلى اتخاذ قرارات أفضلبأهمية التدريب 
رى قطب وآخرون     ة التنظيم تكمن    ) ١٠٨-١٠٧:م١٩٨٤(بينما ي أن أهمي

 :في اآلتي
 .يهتم التنظيم بتقسيم العمل بين أعضاءه -١
 .يهتم التنظيم بإرساء أسس نمطية بالنسبة ألداء مختلف األعمال -٢
تقبال     -٣ ا إرساء واس رارات الصادرة من    يهيئ التنظيم الكيفية التي يتم به الق

 .مراآز السلطة المختلفة
ين مختلف         -٤ ر الرسمية ب يكفل التنظيم تهيئة سبل االتصاالت الرسمية وغي

ف        ين مختل ات ب ادل المعلوم ة تب ر مهم ا ييس ة مم دة اإلداري زاء الوح أج
 .المستويات في الهيكل اإلداري

واهبهم وتز   -٥ ة م ا   يهيئ التنظيم الجو المالئم لتدريب أعضائه وتنمي دهم بم وي
 .هم في حاجة إليه

bîãbq@Zòîã‡jÛa@òîiÛa@Þbª@À@áîÄänÛa@òîàçc@

ر    دين ومط ام ال رى حس ال  ) ٧٥-٧٤:م١٩٩٧(ي ي مج يم ف ة التنظ أن أهمي
 :التربية البدنية هي

هناك الكثير من األنشطة في التربية البدنية التي البد لها من تنظيم وتوزيع  -١
ألداء    ألنشطتها على األفراد مع تفويض  أعلى مستوى ل السلطة إلنجازها ب
 .في أقصر وقت، وأقل تكلفة ممكنة

ات         -٢ حًا للواجب دًا واض ي تحدي ة، يعط ة البدني ي التربي يم ف ة التنظ أن فعالي
راد    ة لألف ية والمعنوي ة الظروف النفس ع تهيئ ات، م ؤوليات والعالق والمس

ًا لالح ة منع ودات الجماعي ف المجه ين مختل يق ب املين، والتنس اك الع تك
 .والتضارب بين األفراد أثناء التنفيذ

ات البشرية،  -٣ ات، واإلمكان ل للطاق تخدام األمث ق االس د يحق أن التنظيم الجي
ول،      ات، والمي باع للحاج ق اإلش ة، ويحق ة البدني طة التربي ة، ألنش والمادي

 .والرغبات اإلنسانية لألفراد العاملين
رى شرف  ا ي ي) ٢٠:م١٩٩٧(بينم يم ف ة التنظ ة  أن أهمي ة البدني ال التربي مج

 :تكمن في اآلتي
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 .يحدد الوظائف التنظيمية لكل المستويات -١
 .يوضح العالقات بين اإلدارات واألقسام المختلفة -٢
 .يساعد على خلق الروابط اإلنسانية -٣
 .البعد عن الشيوع في تنفيذ المهام -٤
 .تجميع الجهود في تناسق تام نحو الهدف -٥
@

ÞbÈÐÛa@áîÄänÛa@pbßìÔßZM@

رى    رف ي تمر  "أن ) ٤١:م١٩٩٧(ش ى يس ية حت ة رياض يم ألي هيئ أي تنظ
ات         ا تصادفه العقب ادرًا م داف، ون ى تحقيق األه وينجح ويصبح تنظيمًا فعاًال قادرًا عل
ات      وع في غياب أو يتعرض للفشل، يلزم مراعاة بعض المتطلبات التي تحميه من الوق

 :المستقبل، وهذه المتطلبات هي
 .اإلمكانات البشرية -١
 .هيكل التنظيمي المناسبال -٢
 .القانونية -٣
 .الموارد الحالية -٤

وافر بعض        ) م١٩٧٩(ويؤآد أبو الخير  د من ت اًال الب أنه آي يكون التنظيم فع
 -:الدعامات األساسية التالية

رية   -١ ة البش ى        : الدعام ة عل ي المنظم املين ف راد الع ة األف ل مجموع وتمث
 .اختالف مستوياتهم الوظيفية

ة  -٢ ة التنظيمي ة،       : الدعام ذه المنظم ذي تتخ ي ال كل التنظيم ي الش ل ف وتتمث
ى     ندة إل ال المس والذي أساسه توزيع السلطات والمسئوليات، وتحديد األعم

 .آل وحدة من الوحدات
أو السند القانوني الذي تستند إليه المنظمات في ممارسة  : الدعامة القانونية -٣

ة القانو     ة الدعام ى    نشاطها أو منه تستمد اختصاصاتها، وأهمي تند إل ة تس ني
ًال دون أداة تشريعية    أنه ال يمكن ألي منظمة من المنظمات أن تمارس عم

 .أو قانونية تسند نشاطها وأهدافها
ى تحقيق        : الدعامة المالية -٤ ذي يساعده عل ويلي للمشروع ال أي الجانب التم

ة، والتي     ة الالزم أهميته، إذ لن تتحقق أهدافه إال إذا هيأنا له الموارد المالي
ارات      رات والمه دات واستخدام الخب تتيح له الفرصة لتدبير ما يلزم من مع

 .البشرية
éîuìnÛaZ@

ك           رة، وذل ة آبي ه أهمي ة، ول ة اإلداري ان األساسية للعملي يعد التوجيه من األرآ
جيع   ممت لتش ي ص طة الت ل األنش ى آ وي عل ة، تنط تمرة ومرآب ة مس ه عملي ألن

ة،   اءة وفاعلي ل بكف ى العم ين عل ين اإل   المرؤوس اون ب ك إال بالتع ق ذل ن يتحق  دارةول
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 .والموظفين، وإدراك حقيقة ذلك منهم جميعًا
òíŠa†g@òÐîÃì×@éîuìnÛa@òîçbßZM@

راهيم عصمت             التعريف حيث عرف إب ه ب راء التوجي ر من الخب اول آثي قد تن
ه     ى أن ه عل د، التوجي ة محم ائهم    "وآمن ق رؤس ن طري ين ع ال بالمرؤوس االتص

 ".على تحقيق األهداف التربوية والتعليمية العامةوترشيدهم، والعمل 
ة   ذآر ملوخي ام  ) ١٨٢:م١٩٨٨(وت ر غن رقاوي وعم ي الش ن عل ًال م أن آ

العملية التي يتم بها االتصال بالعاملين من مرؤوسيهم إلرشادهم "يعرفان التوجيه بأنه 
 ".وترغيبهم، والتنسيق بين جهودهم وقيادتهم لتحقيق األهداف

ه  ) ١٨٣:م١٩٩٣(الهواريويعرفه سيد   ادهم    "بأن االتصال بالمرؤوسين وإرش
 :وترغيبهم للعمل لتحقيق األهداف، آما أنه يحلل التوجيه إلى عنصرين أساسيين هما

يه     -١ رئيس ومرؤوس ين ال ال ب ى    (االتص ول عل ات والحص اء التعليم إلعط
 ).المعلومات

 .القيادة وتنمية التعاون االختباري -٢
ه  ان ببعض هولة    والعنصران مرتبط لهما لس ام بفص ث ق ًا، حي ًا وثيق ما ارتباط

 .التحليل
رون   ش وآخ ذآر دروي رون ) ٢١٩:م١٩٩٩(وي س وآخ ال إدري ف آم تعري

م نفسه          "للتوجيه بأنه  ه يفه ى أن رد عل ى مساعدة الف مجموعة الخدمات التي تهدف إل
ول،    ويفهم مشاآله وأن يستغل إمكانياته الذاتية من مهارات وقدرات واستعدادات ومي
ذه           ات ه ة وإمكاني ه من ناحي دافًا تتفق وإمكانيات ه، فيحدد أه وأن يستغل إمكانيات بيئت
ة     ا بحكم ة له البيئة من ناحية أخرى، نتيجة لفهمه لنفسه ولبيئته ويختار الطرق المحقق
ه            ع نفس ه م ى تكيف ؤدي إل ة ت وًال عملي اآله حل ل مش ن ح ذلك م تمكن ب ل، في وتعق

 .ن يبلغه من النمو والتكامل في شخصيتهفيبلغ أقصى ما يمكن أ. ومجتمعه
ال    "ويرى الباحث  راد باألعم ام األف أن التوجيه وظيفة تنفيذية، تنطوي على قي

م،         ة به ال المنوط ام باألعم ة القي ى آيفي ادهم إل وجيههم وإرش يهم وت راف عل واإلش
 .وتحقيق التنسيق بين مجهوداتهم وتنمية التعاون من أجل تحقيق الهدف

îuìnÛa@òîàçcòíŠa†g@òÐîÃì×@éZM@

ا اإل   دارةتظهر أهمية التوجيه في اإل  تمكن به  دارةفي أنه يتضمن الكيفية التي ت
اتهم،       ل بأقصى طاق زهم للعم ة وتحفي ي المؤسس املين ف ين الع اون ب ق التع ن تحقي م

 .وتوفير بيئة العمل المالئمة، ولن تمكنهم من إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم
ز واالتصال،   التو دارةوتمارس اإل  جيه الفعال، من خالل عمليات القيادة والحف

و      لوك نح ذا الس ه ه ة توجي اني، ومحاول لوك اإلنس ة الس م طبيع ى فه ذلك إل تندة ب مس
 .تحقيق المنشأة بفعالية وآفاءة

 -:إن أهمية التوجيه تكمن فيما يلي 
 .اآتشاف نقاط الضعف في التنظيم ومحاولة عالجها -
 .مشاآله ومشاآل بيئته والعمل على حلهافهم الفرد لنفسه ومعرفة  -
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 .فهم الفرد إلمكانياته الذاتية وإمكانيات بيئته وآيفية استغاللها لتحقيق األهداف -
 .تحديد أهدافه في المجتمع وأن تتفق مع إمكانياته وإمكانيات بيئته -
 .اختيار الطرق والوسائل التي تساعده على تحقيق األهداف -
 .ؤوسين لتحقيق األهدافتعاون آل من الرؤساء والمر -

 
 

éîuìnÛa@a‹ËcZM@

 -:أن للتوجيه أغراضا هي) م١٩٨٨(تذآر ملوخية  
 .التأآد من أن العمل يسير وفقًا لألهداف الموضوعة -
 .مساعدة الموظف على إتقان عمله -
ي        - اآل الت عوبات والمش اف الص ع اآتش ت م ي تم ال الت ه باألعم ام الموج إلم

 .ب عليهاتعترض التنفيذ وبحث وسائل التغل
 .توجيه وتعليم الموظف مما يجعله أقل احتياجًا لإلشراف في المستقبل -
 .تقييم قدرة ودرجة إتقان العاملين ألعمالهم -
 .إيجاد التوفيق والتنسيق بين جهود العاملين وإثارة الوعي الجماعي بينهم -

éîuìnÛa@ù†bjßZM@

رون    ش وآخ رى دروي ه ) ٢٢٣-٢٢٢:م١٩٩٦(ي ه وأسس ادئ التوجي  أن مب
 -:هي

 .مبدأ استعداد الفرد للتوجيه -
 .مبدأ حق الفرد في تقرير مصيره بنفسه -
 .مبدأ اعتبار التوجيه عملية تعلم -
 .مبدأ االهتمام بالفرد آعضو في جماعة -
 .مبدأ تقبل العميل -
 .مبدأ استمرارية التوجيه -

ïšbí‹Ûa@Þba@À@éîuìnÛa@òîàçcZM@

رون     ش وآخ ين دروي ة أن أه) م١٩٩٦(يب ي    مي ال الرياض ي المج ه ف التوجي
 :تضح فيما يليت

 .مساعدة العاملين في الهيئة الرياضية على فهم وظيفتهم واإليمان بها -١
 .التعرف على األهداف التربوية للعمل -٢
 .مساعدة العاملين على وضع البرامج الخاصة بشكل نشاط -٣
 .مساعدة العاملين على فهم وسائل الطرق الحديثة في التربية الرياضية -٤
 .الوظيفةمساعدة العاملين على النمو واالرتقاء ب -٥
 .العمل على تنسيق جهود العاملين -٦
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 .العمل على استثارة دافعية العاملين إلنجاز أعمالهم بنجاح -٧
 .مساعدة العاملين على حل المشاآل التي تواجههم -٨
 .إيجاد قنوات اتصال بين الرؤساء والمرؤوسين -٩

éîuìnÛa@paë†cZM@

ي     ائل الت ك الوس ي تل تخدمها  ه ئولونيس ين     المس ى المرؤوس أثير عل ي الت ف
 :وترغيبهم وإرشادهم وتوجيه األفراد من خالل

 Motivationالتحفيز  :أوًال
 Communicationاالتصال  :ثانيًا
 Leadershipالقيادة  :ثالثًا

üëc@Z@îÐznÛaMotivation@

الغ   تلعب الحوافز المادية والمعنوية لدى العاملين في المجال    الرياضي دورًا ب
ة الحوافز        ا أن أهمي اس، آم ابليتهم للعمل بحم األهمية في زيادة آفاءتهم وفاعليتهم وق
ع            ا ورف املين به ائهم للمنظمات الع املين وانتم ات الع ى معنوي تكمن في المحافظة عل

 .آفاءتهم اإلنتاجية
رف     رى ش ذا ي ده    ) ١٧٥:م١٩٩٩(ل ة وح ارات الفني توى المه اع مس أن ارتف
ارات       لإل توى  المه اع مس ه ارتف ب أن يواآب ل يج داف ب ق األه ي لتحقي ان ال يكف نس

ة سلوآياتهم، وهي أول        زم معرف السلوآية أيضًا، ولكي يسهل التعامل مع اآلخرين يل
راد،      ؤالء األف ه ه ه توجي هل علي ى يس ا حت دير معرفته ى أي م ي يجب عل اط الت النق

ه، وبالت     ام بدوافع راد أي تنشيط     ولمعرفة السلوك يجب اإللم تثارة األف الي ال يمكن اس
ذه         دوافع ألداء ه ة ال د معرف ود إال بع دف المنش و اله ا نح لوآياتهم أو تحريكه س
ى       وب عل دف المطل ق اله ة وتحقي روح المعنوي ع ال ى رف ؤدي إل ذا ي لوآيات، وه الس

 .أفضل صورة ممكنة
ة  حواف: أنه يمكن تقسيم الحوافز إلى) ١٨٧:م١٩٨٨(بينما ترى ملوخية   ز آامن

د     ل، وق ي العم وب أداؤه ف اط المطل ة النش ون مصدرها طبيع د يك ل، فق ي أداء العم ف
ور       ل األج ة مث وافز خارجي رد، وح عادة الف در س ه مص لوك األداء نفس ون س يك
ي        رًا ف رًا آبي املين أث ة للع ة والمعنوي وافز المادي وافر الح ات ولت آت والترقي والمكاف

ى      تشجيع العاملين على أداء أعمالهم  ا تعمل عل اءة والعطاء، آم بأقصى قدر من  الكف
 .جذب وتحفيز األفراد نحو ممارسة األنشطة الرياضية

ان،    ) ١٩٥:م١٩٩٦(آما يرى درويش وآخرون   ه جانب زي ل أن الموقف التحفي
 .أحدهما شخصي وهو حاجة الفرد، واآلخر موضوعي وهو الحافز الذي يثير الحاجة

يعتبر عنصر حيوي يساعد في سير وفعالية عملية لذا يرى الباحث أن التحفيز  
انية،         ات اإلنس م بالعالق م المتس و المالئ ة الج ي تهيئ ة، وف ل المنظم االت داخ االتص

 .وتحريك أفراحه نحو األمثل لتحقيق الهدف
 -:أمهية التحفيز
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رون     ش وآخ رى دروي ي    ) ١٩٧-١٩٦:م١٩٩٦(ي ة ف ة بالغ ز أهمي أن للتحفي
 -:في التالياإلدارية تتلخص  العملية
ة مع           - رات الخارجي اون المثي رد، وتتع ة في الف ة الكامن أن الدوافع تحرر الطاق

 .الظروف الداخلية في استثارة النشاط أو العمل
ون     - تقبلية يك ائج المس ؤ بالنت لوك أو التنب اط أو الس ن النش د الغرض م أن تحدي

 .بمثابة تهيئة الظروف لعمل الدوافع
ده،   - بعض المواقف        اختيار نوع النشاط وتحدي رد يستجيب ل دوافع تجعل الف فال

 .ويهمل بعضها اآلخر
 .للدوافع دور هام في توجيه السلوك نحو الهدف الذي يشبع الدوافع -

bîãbqZ@@Þb—müaCommunication@

ة في التعامل      : االتصال  هو تبادل الرسائل والمشارآة فيها، وهو حجر الزاوي
ردين أو عدد   والترابط والمشارآة في المجتمع  البشري، واالتصال إما أن يكون بين ف

 ).االتصال الفردي(قليل من األفراد 
نجح       يس بالضرورة أن ت راد، ول أو أن يكون بين فئات أو ألوف أو ماليين األف

 .آل االتصاالت، ألن الرسائل قد تشوه أو تفهم بطريقة عكسية
لتبادلي المستمر في   أن توافر إمكانية االتصال ا) ١٨٨:م١٩٨٨(ترى ملوخية  

اح   ا نج ز عليه ي يرتك م األسس الت ن أه ة م تويات التنفيذي اء والمس ين الرؤس ل ب العم
 .عملية التوجيه

وتتلخص عملية االتصاالت في إرسال المعلومات وتبادلها وتفهمها، وتعد أحد   
بة  ال بالنس لوك وأداء األعم ي س وب ف ر المطل داث التغي ة إلح يات المطلوب األساس

 .ينللمرؤوس
م المعلومات ضمانًا       ) ٧٥:م١٩٨٥(آما يعرف الهارون   ل فه ه نق االتصال بأن

ا        ن طريقه تم ع ة ي ا عملي ا أنه ات، آم تقبل للمعلوم ل والمس ين المرس م ب دة الفه لوح
ر بقصد     ى طرف آخ ي إل ل التنظيم ن طرف الهيك ات م ات أو توجيه إيصال معلوم

 .سلوك أو األداءإحداث تغير أو تعديل في الطريقة أو المحتوى أو ال
ادي    ايم والرش ير غن نظم  ) ٦٠:م١٩٨٠(ويش اس ال ال أس ى أن االتص إل

د         ة الب راد لشتى األغراض، يعني أي منظم ين األف االجتماعية والعالقات التي تنشأ ب
ائق   ات والحق ر المعلوم بعض وتنش اءها ب ربط أعض االت ت بكة اتص د ش وأن توج

 .مور فيهاواألفكار حتى يكونوا على دراية بمجريات األ
 -:أنواع االتصال

 :أن لالتصال ثالثة أنواع هي) ٧٥:م١٩٨٥(يرى الهارون  
ين اإل  : اتصال رأسي من أعلى ألسفل -١ تم ب ا واإل  دارةوهذا النوع ي  دارةالعلي

 .اإلشرافية دارةالوسطى واإل دارةالوسطى، أو بين اإل
 .الوسطى دارةاإلشرافية لإل دارةاتصال رأسي من أسفل ألعلى من اإل -٢
توى اإلداري        -٣ ين  المس ال ب ن  االتص وع م ذا الن تم ه ي وي ال األفق االتص
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 .الواحد
Þb—müa@ÝöbëZM@

ة  ) ١٨٨:م١٩٨٨(تذآر ملوخية   أن االتصال بين اإلدارات المختلفة في أي هيئ
 :أو منظمة تتم عن طريق

 .المقابلة الشخصية واالجتماعات واللقاءات -١
 .رقيات واإلنترنتاالتصال الهاتفية والتلكس والب -٢
 .الرسائل أو المذآرات المكتوبة -٣
 .التقارير الرسمية -٤
 .وسائل اإلعالم من صحافة وتلفزيون وإذاعة -٥
 .المنشورات الدورية والملصقات واإلعالنات -٦
 .االتصاالت المصورة آالصور والمرئيات -٧

رعة      ا الس ارات منه دة اعتب ى ع ائل عل ذه الوس دى ه ار إح ف اختي ويتوق
وب       المطلوبة،  الة المطل وع الرس م، ون وب االتصال به والسرية، وعدد األفراد المطل

ة       ة في عملي م إن عدم الدق توصيلها، وأهميتها، والحاجة إلى توضيح الرسالة ذاتها، ث
ى  ائمين عل ى عمل الق ا وعل ى االتصاالت وآفاءته لبيًا عل أثيرًا س ؤثر ت االتصاالت ي

 .لمعنويةالتنفيذ، وبالتالي على اإلنتاجية والروح ا
brÛbqZ@@ñ†bîÔÛaLeadership@

راد والجماعات،      القيادة هي العملية التي يتم من خاللها التأثير على سلوك األف
ا تعمل             ة واضحة، لتحقيق أهداف محددة، أي أنه م للعمل برغب وذلك من أجل دفعه
دة لتحقيق          ة متزاي ة قوي م للعمل برغب راد والجماعات، ودفعه على تحليل السلوك لألف

 .أهداف الجماعة الموضوعة والمحددة مسبقًا
دوي     ري وب ادة هي   ) ٢١٣:م١٩٩١(ولقد اتفق المني ى أن القي أثير في   : "عل الت

ا بشرط أال تتعارض مع       وا عليه األفراد وتحريكهم داخل الجماعة لتحقيق أهداف اتفق
 .أهداف المجتمع

 -:عدة تعريفات للقيادة هي) ٦٣:م١٩٨٥(وذآر الهارون  
ة القيادة  -١  -ما هي إال صورة من صور السيطرة فيها يتقبل العاملون بالمنظم

 .التوجيه والرقابة من شخص آلخر -راضين أو غير راضين
 .هي عملية اجتذاب المرؤوسين والتأثير فيهم لتوجيه تصرفاتهم: القيادة -٢
ابعين      : القيادة -٣ د والت ة وشخصية القائ ا بطبيع هي عملية تأثير، تتأثر فاعليته

 .العمل الموآل لهم له وطبيعة
زات           فات والممي ن الص ة م ة مختلط ى ترآيب ًا عل وم أساس ادة تق ًا القي وأيض
ة             ى مواجه ه عل ة ومقدرت ه الذهني ى جانب قدرات رد، إل ا الف ى به الشخصية التي يتجل
ا،       م والتكنولوجي زات العل ن منج د م ل جدي تبعاد آ ليم، واس ف والتصرف الس المواق

ى   والدقة في معرفة جميع أو معظم العوامل والظروف المحيطة، إلى جانب قدرته عل
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 .الموائمة بين أهداف المنظمة وطبيعة المجتمع
ي  ذآر العتيب ـ١٤٢٣(وي لر   أن)٣٩:ه اروس ودس فاه ن    وص واع م ة أن أربع

 .سلوآيات القيادة يمكن للمدير أن يستخدمها في تنفيذ مهامه القيادية
üëc@Z‹qû¾a@ÚìÜÛa@

ه ومراقب   ى توجي دف إل هيل  ويه ا وتس يق بينه اء والتنس اطات األعض ة نش
 .أعمالهم

 
bîãbq@Zvä¾a@ÚìÜÛa@

 .وهو تحديد أهداف آبيرة للمساعدين والتعبير عن الثقة فيهم 
brÛbq@Z‡íû¾a@ÚìÜÛa@

 .ويعبر القائد من خالله عن اهتمامه باألعضاء والمجموعة 
bÈiaŠ@ZÚŠb“¾a@ÚìÜÛa@

 .عضاء بالمشارآة في صنع القرارالذي يسمح للقائد من خالله لأل 
ارفن شو      ا م ا  ) ٦٦٧:م١٩٩٢( Marvan Showويعرفه ة التي   "أنه العملي

 .من خاللها يمارس عضو الجماعة تأثيرًا إيجابيًا على باقي أعضاء الجماعة
يلس    ا اآ وقي    Ackelsويعرفه ك ش ر ذل ا ذآ ا ) ٣٤:م١٩٩٢(آم درة "بأنه ق

 .القائد على أن ينجز أهداف الجماعة من خالل أفرادها
ا   Brownإلى تعريف براون ) ١٧٦:م١٩٩٩(بينما يشير شرف   ة  "بأنه عملي

ا    ا بأنه أثير في نشاط     "سيكولوجية لتوجيه التابعين، أما علي السلمي فيعرفه ة الت عملي
 .ه ذلك النشاط نحو تحقيق غاية معينةاألفراد والجماعات وتوجي
òíŠa†⁄a@ñ†bîÔÛa@bßcZM@

بأنها تعبير عن انصهار الجماعة   ) ٣٤٥:م١٩٩٢(فهي آما يعرفها عبدالخالق  
اتهم      املين طاق مع الرئيس انصهارًا يوضح مشاآل العمل لكال الطرفين وينمي في الع

ار          ى أفك ادًا عل د اعتم وم القائ ا يق ذه المشاآل، آم رارات في     لحل ه اذ ق املين باتخ الع
 .حدود ما يريده وما تريده الجماعة، وهذا يثير االستحسان ويخفف المشاآل

ا    ادة بأنه ين شخص وآخرين؛ بحيث       : "ويعرف الباحث القي ة ب ة المتبادل العالق
ة   ة مقنع ؤالء بطريق لوك ه ع وس ات ودواف درآات واتجاه ى م ذا الشخص عل ؤثر ه ي

 .ه لهم من معلومات، بغرض تحقيق أهداف محددةومرضية لهم من خالل ما يقدم
ñ†bîÔÛa@Âb¹cZ@

رى درويش وآخرون     ى    ) ١٨٢-١٨٠:م١٩٩٦(ي ادة إل ه يمكن تصنيف القي أن
 -:ثالثة أنماط هي

QM@òíŠì“Ûa@ñ†bîÔÛaZ@

رار    اذ الق ي اتخ ارآة ف ي المش ين ف ة للمرؤوس يح الفرص نمط يت ك ال إن ذل
المرتبطة بالمشروع، آما يمكن من خالل     واستثارتهم إلبداء آرائهم في الموضوعات
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 .هذا النمط تفويض السلطة للرؤساء في العديد من المواقف
وع من        ق ن ى خل ويعتبر هذا النمط القيادي عكس القيادة االستبدادية ويهدف إل

 .المسؤولية لدى المرؤوسين ومحاولة مشارآتهم في  اتخاذ القرارات
رئيس     ين ال ارآة ب ذه  المش ث إن ه د(حي روح  ) القائ ع ال يح رف يه يت ومرؤوس

ي        ه ف ه وقيمت رد بأهميت عر الف ا يش زامهم، آم م والت ادة والئه راد، وزي ة لألف المعنوي
 .المؤسسة، وهو أآثر أنماط القيادة فعالية

 
RM@òí†a‡jnüa@ñ†bîÔÛaZ@

ف    رض والتخوي لوب الف تخدام أس الرأي واس تبداد ب ى االس د عل ي تعتم وه
وع    والتدخل في  عمل اآلخر نمط أي ن ذا ال ين، وفي اختصاصاتهم، آما ال يوجد في ه

 .من أنواع تفويض السلطة، وبذلك يبقى للقائد وحده حق اتخاذ القرار
رئيس   وم ال ادة يق وع من القي ذا الن د(وفي ه ة من ) القائ ال المنظم بإنجاز أعم

الثواب وال    دد ب ًا يه و دائم وف، وه دأ الخ تعمال مب ار واس د واإلجب الل التهدي اب خ عق
 .لمرؤوسيه وخوفًا من العقاب يسلك المرؤوسون سلوآًا معينًا إلرضاء القائد

SM@òèuì¾a@Ë@ñ†bîÔÛaZ@

ن             د م رب القائ ى ته ؤدي إل ادة، إذ ي ي للقي ر عمل لوبًا غي نمط أس ذا ال د ه يع
د         المسئولية، فمن ر القائ ى المرؤوسين ويعتب د السلطة إل خالل هذا النمط يفوض القائ
 .مجرد مستشار

 :Controlالرقابة 
ًا            ة تهدف أساس ة دائم ة متابع ة، وهي عملي ة اإلداري ات العملي هي إحدى مكون

ًا    ا، وأيض راد الوصول إليه داف الم اه األه ي اتج ير ف ن أن األنشطة تس د م ى التأآ إل
 .الكشف عن األخطاء واالنحرافات ومعالجتها وتحديد المسئول عنها

ا اإل وهي من  العمليات المستمرة التي تق  ا     دارةوم به بنفسها، أو بتكليف غيره
ط          ًا للخط تم وفق ة، ي دة التنفيذي ة أو الوح ل المنظم ري داخ ا يج ن أن م د م للتأآ
تويات   ع المس ا جمي وم به دة، وتق رامج المع ومة، والب الموضوعة، والسياسات المرس

لم    . العليا دارةاإلدارية، وال تقتصر على اإل ه وس م راع (لقوله صلى اهللا علي وآل   آلك
 .٥٠، ص٢رواه مسلم، جـ). راع مسئول عن رعيته

òíŠa†g@òÐîÃì×@òibÓ‹Ûa@òîçbßZM@

يًا من عناصر اإل      ام خاص من     دارةتعد الرقابة عنصرًا أساس ، وتحظى باهتم
ال اإل  ين بمج ب المهتم ر     دارةجان ة عناص ة أهمي ي مقدم ة ف ؤالء الرقاب ع ه ، إذ يض

د   دارةاإل ا هو التأآ اه تحقيق        ، ألن الهدف األساسي منه ال تسير في اتج من أن األعم
 .األهداف بصورة مرضية، وأن الخطط الموضوعة لبلوغها قد تم تحقيقها

رون    ش وآخ ر دروي ايول ) ٢٦٨-٢٦٧:م١٩٩٦(وذآ ري ف  Henri)أن هن
Fauol) ا ة بأنه رف الرقاب ة  : "يع ابق الخط دث يط ا يح ن أن م ق م ة للتحق عملي

 .دئ المعتمدةالمقررة، والتعليمات الصادرة، والمبا
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د     : "آما يشير أبو الخير إلى أن الرقابة هي  ة للتأآ مختلف أوجه النشاط الالزم
 ".من أن األهداف قد تحققت وفقًا للخطة الموضوعة

ا   Gullettوجوليت   Hicksويعرف آل من هيكس     ة بأنه ك   : "الرقاب هي تل
ان من المفروض أن يحدث         دارةالعمليات التي ترى من خاللها اإل ذي حدث آ هل ال

 .وإذا لم يكن آذلك فإنه يجب إجراء التغيير المطلوب والتعديالت الضرورية
ال        Goetzبينما يوضح جويتز   ام األحداث واألعم ة تبحث في إرغ أن الرقاب

 .على أن تجرى وتتم وفقًا للخطط الموضوعة
بق         ي تس ة الت ة الفكري يط المرحل ل التخط د     ويمث و تحدي يم ه ذ، والتنظ التنفي

إرشاد المرؤوسين  : المسئوليات والسلطة عن األعمال المطلوب تنفيذها، والتوجيه هو
ا    –في تنفيذهم لألعمال، بقي من النشاط اإلداري التأآد من أن ما تم  أو يتم مطابق آم

 .نريد إتمامه وهذا ما يسمى بالرقابة
رون    ش وآخ رى دروي ة أن ) ٢٧٠-٢٦٩:م١٩٩٦(وي تمرة "الرقاب ة مس عملي

ئولون         ا المس وم به ب أن يق ل يج ف، ب م تتوق رتين ث رة أو م ري م وز أن تج ال يج ف
باستمرار طالما أن هناك أعماًال تؤدي فهي المؤشر الحقيقي إلى مدى صحة الخطأ أو 
ة،           تم بكفاي وب، وأن ي ا هو مطل تم مطابق لم ا ي انحرافها وعن طريقها تتأآد من أن م

ى  العمل ومدى      واقتصاد، وسرعة ائمين عل اءة الق ، وآذلك معرفة مدى صالحية وآف
تمرة    ة مس ا هي عملي ة، وإنم ة معين رة زمني ة فت ي نهاي تم ف ة ال ت اجهم، إذن الرقاب إنت

 .مالزمة للتخطيط والتنفيذ
ويرى اإلداريون المحدثون اليوم أن وظيفة الرقابة اإلدارية ذات جانبين يتعلق  

ة في المشروع،    الجانب األول فيها بمتاب عة وتقويم النتائج المنبعثة عن الجهود المختلف
 .وتصحيح االختالفات أو االنحرافات عند حدوثها

الل      ن خ هم م راد أنفس زات األف ى منج ة عل ق بالرقاب اني فيتعل ب الث ا الجان أم
 .وظيفة التوجيه والقيادة

رقابة، إلى أنه ال يوجد نظام مثالي لل) ٢٦٧:م١٩٩٦(ويشير درويش وآخرون  
ن        ف م ا تختل ة، آم ية واإلداري ة والسياس ة االجتماعي اختالف األنظم ف ب ي تختل فه
ه يجب أن يكون   ة فإن ع في الرقاب ان النظام المتب ًا آ ة ألخرى، إال أن أي ة زمني مرحل

 .نظامًا مبنيًا على األسس والمعايير العلمية، وأن يكون نظامًا فعاًال
ا       أن الرقابة عملية مال: ويرى الباحث  ام المشروع، أي أنه رة قي ة طوال فت زم

 :مستمرة داخل أجزاء التنظيم وتتكون من مجموعة عناصر هي
 .تحديد األهداف -١
 .تحديد األداء المتوقع -٢
 .تكوين معايير األداء -٣
 .قياس وتقويم األداء الفعلي بالمقارنة بمعايير األداء الموضوعة -٤
 .تصحيح ومعالجة أوجه الضعف والقصور -٥

@òibÓ‹Ûa@òîàçcòíŠa†g@òÐîÃì×@ïšbí‹Ûa@Þba@ÀZM@
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د     د المجي رى عب ام    )  ٢١١-٢٠٧:م١٩٩١(ي ي اإللم ة تقتض ة الرقاب أن أهمي
 :بمجاالت الرقابة وهي

ع        : الرقابة على األهداف  -١ أن أهداف المشروع واضحة لجمي د ب وهي التأآ
 .العاملين

راءات  -٢ ى اإلج ة عل ل   : الرقاب إجراءات العم زام ب ن االلت د م ي التأآ وه
وفير  المق ررة، ودراسة مدى الحاجة إلى تعديل هذه اإلجراءات، بما يكفل ت

 .أفضل األساليب الممكنة لتنفيذ المهمات
يم -٣ ى التنظ ة عل ه : الرقاب دد ألوج التخطيط التنظيمي المح زام ب ة االلت مراقب

 .النشاط والتأآد من توافر التعاون على آافة المستويات اإلدارية
ة الرقابة على تطوير القوى  -٤ زام بسياسات      : العامل ة مدى االلت ك بمراقب وذل

ي    رد ف ل ف ن أن آ ق م اءة، وللتحق دير الكف دريب وتق رامج الت ار وب االختي
 .المشروع له صالحية مستمرة لتأدية العمل المكلف به

ة    -٥ اءة اإلداري ى الكف ة    : الرقابة عل ة مدى فاعلي المشروعات في    إدارةمراقب
 .مختلف المستويات اإلدارية

هو أسلوب تعتمد : الشاملة أو الرقابة على األداء الكلي للمشروع الرقابة -٦
العليا في الرقابة المرآزية على األداء الكلي لتحقيق األهداف  دارةعليه اإل

 .العامة، والخطوط العامة
فالرقابة من خالل هذا . وتتضح أهمية الرقابة إذا ربطنا بينها وبين الخطط

. ه الخطط قد تحققت أو تحقق وفقًا لما سبق تخطيطهالتأآد من أن هذ: االرتباط تعني
 .ومن خالل األداء آخطوة أولى في عملية الرقابة اإلدارية

وأيضًا أهمية الرقابة في أنها تكشف للمنظمة نوعًا من المبالغة في الخطط، أو 
في تحديد األهداف، أو سوء البناء التنظيمي، أو نقصًا في الكفاءة اإلدارية والفنية 

 :ولكي تكون الرقابة ذات فعالية البد من توافر الشروط التالية. فرادلأل
 .أن تكون األهداف محددة بوضوح ودقة متناهيتين -١
ود في النشاط       -٢ ين مختلف الجه  -أن تكون هناك عالقة معروفة وواضحة ب

 .مدى مساهمة هذه الجهود في تحقيق األهداف المنشودة
ا   -٣ ف ح ي تق ات الت ة المعوق ة آاف رورة إزال داف  ض وغ األه ام بل ئًال أم

 .المرسومة
òibÓ‹Ûa@Ýya‹ßZM@

رون   ش وآخ ذآر دروي د أن ) ٢٧١-٢٧٠:م١٩٩٦(ي ة الب ل الرقاب أن مراح
 :تتضمن النقاط التالية

 .تحديد المعايير أو المقاييس الرقابية -
 .قياس األداء الفعلي طبقًا لهذا المعيار أو الهدف -
 .اإلجراء الصحيحمعرفة االنحرافات أو االختالفات واتخاذ  -

òibÓ‹Ûa@a‹ËcZM@



٦٣ 
 

و    - ا ه ًا لم ل وفق ا والعم ا وتطبيقه تم احترامه وانين ي وائح والق ن أن الل د م التأآ
 .مخطط له

 .الكشف المبكر عن المشكالت والمعوقات التي تعترض سير العمل -
 .التأآد من أن السياسات المالية يتم التصرف فيها وفقًا للخطة المقررة -
ن أن  - د م ي  التأآ ال الت ة األعم وم بمتابع ة تق ات اإلداري تويات أو المؤسس المس

 .تشرف عليها
وح          - ل بوض رورية تص ات الض لها المعلوم ي تص ة الت ن أن الرئاس د م التأآ

 .ويسر
 .االآتشاف المبكر لألخطاء التي قد تحدث أثناء سير العمل -
 .أداء األعمال الفنية على أآمل وجه وفقًا للقواعد -
 .القرارتدشين عملية اتخاذ  -

òibÓ‹Ûa@åí†bîßZM@

رون    ش وآخ ذآر دروي ي  ) ٢٧٥-٢٧٣:م١٩٩٦(ي ل ف ة تتمث ادين الرقاب أن مي
 ).الفنية واإلدارية -الخارجية -الداخلية(

üëc@ZòîÜ‚a‡Ûa@òibÓ‹Ûa@

ا   ة، أو        : ويقصد به ة، أو منظم ة التي تمارسها آل وزارة، أو هيئ واع الرقاب أن
ام الت     إدارة ات التي        على أوجه النشاط، والمه ع العملي ى جمي د إل ا؛ وهي تمت ي تؤديه

 .تقوم بها الوحدات التنظيمية، آما تمتد خالل مستويات التنظيم المختلفة
bîãbq@ZòîuŠb©a@òibÓ‹Ûa@

ويقصد بها الرقابة التي تتم بواسطة جهاز مرآزي مستقل، يقوم بمهمة الرقابة  
ة المخت    زة الحكومي ة المرآزية الخارجية على نشاط األجه ة     . لف وع من الرقاب ذا الن وه

ر من           ة، أآث واحي الحالي انون، والن ادة والق ة بالسياسات والع ينصرف لألمور المتعلق
 .اهتمامه بالجوانب التخصصية والفنية

brÛbq@ZòíŠa†⁄aë@òîäÐÛa@òibÓ‹Ûa@

ا اإل    ن أجله ئت م ي أنش ام الت اول المه ي تتن ي الت ة، دارةوه ة اإلداري ، والرقاب
إل   فتنصب على تشغ ة األصلية ل  دارةيل الوسائل المستخدمة للمساعدة في تحقيق المهم

ة األصلية أو      دارةوهو عامة ما يقصد به الرقابة الداخلية على اإل سواء تعلقت بالمهم
 .األعمال األخرى المساعدة على اتخاذ تلك المهمة

ويتضح أن الرقابة إذا أجريت بصورة مثلى فإنها ال تكشف فقط عن الثغرات      
األخطاء وتوضح السبيل إلى تصحيحها، بل تكشف أيضًا عن نواحي القدرة والتفوق و

أة   دارةوتمكن اإل من الوقوف على ميزات األفراد ومحاسنهم، وتجعل من الممكن مكاف
 .المجيدين وتقديرهم وهذا يحفزهم على إتقان عملهم ويدفع من روحهم المعنوية

 -:أهمية الرقابة في المجال الرياضي
ة    ذآر ملوخي ال    ) ٢١١-٢١٠:م١٩٨٨(ت ي المج ة ف ة بالغ ة أهمي أن للرقاب
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 :الرياضي وهي
ة      -١ رامج التربي ذ ب رض تنفي ي تعت ات الت كالت والمعوق ى المش وف عل الوق

 .الرياضية وتؤثر في مدى آفايتها
ريعية والقضائية    -٢ لطة التش رارات الس ذة، وأن ق وانين منف ن أن الق د م التأآ

 .يذي يسير في إطار القانونمحترمة، وأن العمل التنف
ررة، وفي         -٣ ًا للخطة المق ا وفق تم التصرف فيه التأآد من أن الناحية المالية ي

 .الحدود المرسومة، وأن االعتمادات المالية تنفق فيما خصصت من أجله
ي            -٤ ال ف ن أعم تم م م ي ورة ل ي الص ة ف تويات اإلداري ن أن المس د م التأآ

 .المستويات التي تشرف عليها
 .األخطاء، وسوء التصرف، وحاالت االنحرافاآتشاف  -٥
ي   -٦ ير ف رامج والمشروعات تس وارد، وأن الب تخدام الم د من حسن اس التأآ

 .اتجاه األهداف المحددة لها
د      -٧ ًا للقواع ه، ووفق ل وج ى أآم ؤدي عل ة ت ائل الفني ن أن المس د م التأآ

 .واألصول الفنية
ا با    -٨ ق منه ا يتعل رارات، وخاصة م اذ الق ة اتخ يد عملي ة ترش ة العام لسياس

 .للعمل وأهدافه فيها
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@المبحث الثالث
òîã‡jÛa@òîiÛa@À@ïšbí‹Ûa@Âb“äÛa@òîàçc@

@

òî²Šbm@ñ‰jãZ@
دم العصور   ) "١٤٣-١٤٢:د ت(يذآر شلتوت ومعوض  لقد عرف اللعب منذ أق

ًا          ان اللعب تلقائي ا لدراسة اإلنسان، وآ اء أن يصلوا إليه يتخذ  . وحراً التي أمكن العلم
ك             ه النفسية مستخدمًا في ذل ه وحالت ه عن عواطف رًا ب رد معب الشكل الذي ينبع من الف

 .إدارةالبيئة التي يعيش فيها مادة و
ثم تقدم اإلنسان، وعرف المدرسة، ووضع بعض التقاليد األآاديمية التي اتخذت 

ة فقط   شكًال متزمتًا في العصور المظلمة واعتبرت أن المدرسة وجدت للتربي   ة الذهني
رًا من مظاهر عدم      . وأن اللعب مضيعة للوقت ر مظه حرم اللعب على التالميذ واعتب

ا في    االحترام، وبالرغم من هذا آله آان للتالميذ يكونون الفرق الرياضية ويلعبون إم
اونون   واضطرت المدرسة   . الفسح أو بعد اليوم الدراسي أو بالشارع ويتنافسون ويتع

 .راف الواقع وحاولت تنظيم هذا النشاط خارج الجدول المدرسيحينئذ إلى االعت
ة اإلنسان، وأعم وأشمل في          ًا لطبيع ر تفهمه ثم اتسع أفق التربية وأصبحت أآث
ة      ة الرياضية عام مضمونها فشملت اإلنسان آله جسمًا وعقًال ونفسًا، واهتمت بالتربي

ة في    فخصصت لها دروسًا في الجدول المدرسي، واعترفت بالمنافسة آظاهرة طبيعي
واالرتفاع بالمستوى ونظمتها في مجال  التربية الرياضية  اإلتقاناإلنسان وآدافع إلى 

 .على هيئة نشاط تنافسي خارج الجدول المدرسي
دقاء           ن األص ة م ن جماع ارة ع ر عب ادئ األم ي ب ية ف رق المدرس ت الف وآان

ع بعضهم دربون م ان مناسب ويت ي مك ون ف م نظمت المدر. يجتمع اط ث ذا النش ة ه س
واالتجاه العام . وخصصت له المكان وعهدت باإلشراف عليه إلى أحد القادة بالمدرسة

 ".حاليًا يهدف إلى تخصيص مدرب فني مؤهل لكل فريق من الفرق الرياضية
òîiÛa@âìèÐßZ@

ر    ذ فج اني من ع إنس ل مجتم ويني لك يم التك ن التنظ يًا م زءًا أساس ة ج د التربي تع
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اريخ،  ا    الت عى لتحقيقه ي يس داف الت ات واأله ي للتوجه ه الرئيس اول  . والموج د تن وق
ة في مواضع عدة،        ١٤٢٠القرآن الكريم قبل وما يعرف من  ًا موضوع التربي ـ عام ه

ى     الى إل بحانه وتع له س ين أرس الم ح ه الس ي اهللا موسى علي ره قصة نب ا ذآ ن بينه م
أن     فرعون لدعوته إلى عبادة اهللا، وتخليص بني إسرائيل م م، ب تعباده له ن قبضته واس

ة لرسول         ة رباني ذا الهدف فكانت تربي تعهده اهللا سبحانه وتعالى منذ والدته لتحقيق ه
ة في العصر الحديث           ات التربي درس نموذجي في مثالي ا تكون ب ه  . آريم أشبه م لقول

الى  ى    ). ٣٩: سورة طه( )تصنع على عيينلعليك حمبة مين و وألقيت( :تع أي بمعنى تربي عل
ة في         . رعايتي وحفظي لك ه الصالة والسالم موضحًا دور التربي ال علي ا ق  تنشئة آم

ا  ( األبناء ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه آم
ول       م يق ا من جدعاء ث فطرة اهللا التي فطر    : تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون له

 ".٤٤٠٢: صحيح البخاري) يها ال تبديل لخلق اهللا ذلك الديم القيمالناس عل
نحالوي   ا ال ا يراه ديث آم ا الح ة بمفهومه ـ١٤٠٣(والتربي ا) ١٤:ه ة " أنه عملي

 ".هادفة لها أعراضها وأهدافها وغاياتها
نحالوي    ار ال ا أش ـ١٤٠٣(آم ردات     ) ١٣:ه اب مف ي آت ة ف وم التربي ى مفه إل
اًال        الر"الراغب األصفهاني من أن  اًال فح ة وهو إنشاء الشيء ح ب في األصل التربي

 ".إلى حد التمام
ة هي  ) ٧٧:ت.د(بينما يرى شلتوت ومعوض   ة مستمرة تحدث    " أن التربي عملي

ة ال      ذه العملي نتيجة لكل ما يمر به الشخص من أحداث، وما يخوضه من تجارب، وه
 ".تتوقف أبدًا طالما آان للكائن حيًا
òîã‡jÛa@òîiÛa@âìèÐßZ@

ة        ا يخدم في نهاي ا بم تخاطب التربية الميول والرغبات اإلنسانية وتشبع حاجاته
ة          ان العملي د أرآ ا أح ة باعتباره ة البدني ع، والتربي مى للمجتم دف األس اف اله المط
ا      ع، آم داف المجتم ق أه قة لتحقي ة متناس ة تربوي ل ضمن منظوم ي تعم ة فه التربوي

ا شلتوت      وتعمل من منطلق تكاملي مع المواد  د عرفه ذا الهدف، وق األخرى لتحقيق ه
وض ا هي) ٧٩:ت.د(ومع ى  " بأنه ل عل ذي يعم ة ال ن التربي ل م ب المتكام ك الجان ذل

طة    ق األنش ن طري دانيًا، ع ًا ووج ًا، واجتماعي مانيًا وعقلي ه جس رد وتكيف ة الف تنمي
 ."المختارة،والتي تمارس تحت إشراف قيادة صالحة لتحقيق أسمى القيم اإلنسانية

âbÈÛa@áîÜÈnÛa@Ýya‹ß@Òa‡çcZ@
ل    ر قاب وإذا ما سلمنا بأهمية التربية آكل، والتربية البدنية آجزء مهم من آل غي
ة          ة البدني ًا والتربي ة عموم وي التربي اء محت ان بن ة بمك للتجزئة، فإنه يصبح من األهمي

ة السعودية       ة العربي يم في المملك وفق   خصوصًا بما يخدم األهداف العليا لسياسة التعل
آل مرحل تعليمية من مراحل التعليم العام، وذلك آما أشارت وثيقة التعليم في المملكة 

 ):٢١-١٦:هـ١٤١٦(الصادر عن وزارة  المعارف 
üëc@Zòîöa‡niüa@òÜy‹¾a@Òa‡çc@åßZ@

المية           – ١ ة إس ه بتربي ل ورعايت س الطف ي نف حيحة ف المية الص دة اإلس د العقي تعه
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 .عقله ولغته وانتماءه إلى أمة اإلسالممتكاملة في خلقه وجسمه و
 .تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والعددية والحرآية – ٢
 .تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات – ٣
ى  – ٤ ه عل افع والعمل الصالح، وتدريب م الن اد من العل ي االزدي ه ف ة لدي د الرغب تولي

 .فادة من أوقات فراغهاالست
 .إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته – ٥
 

bîãbq@Zòİìn¾a@òÜy‹¾a@Òa‡çc@åßZ@
لوآه وتصرفاته،     -١ ا ضابطة لس ب وجعله س الطال ي نف المية ف دة اإلس ين العقي تمك

 .وتنمية محبة اهللا وتقواه وخشيته في قلبه
ادئ      تزويده بالخبرات والمعارف المالئ – ٢ ة والمب م باألصول العام مة لسنه، حتى يل

 .األساسية للثقافة والعلوم
ه     – ٣ دها بالتوجي ب وتعه دى الطال ة ل ارات المختلف ة والمه درات العقلي ة الق تنمي

 .والتهذيب
دير          – ٤ اون وتق ة اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتع اة االجتماعي تربيته على الحي

 .التبعة وتحمل المسئولية
تئناف السير في              – ٥ ا واس ه المسلمة التي ينتمي إليه اد أمت تعادة أمج ه الس ز همت حف

 .طريق العزة والمجد
ة            – ٦ ال النافع تثمار فراغه في األعم دة واس راءة  المفي ه في الق اع بوقت تعويده االنتف

 .وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة قوية
 .مراحل الحياة إعداده لما يلي هذه المرحلة من – ٧

brÛbq@ZòíìãbrÛa@òÜy‹¾a@Òa‡çc@åßZ@
ة       -١ تقيمة في آاف ه ومس متابعة تحقيق الوالء هللا وحده، وجعل األعمال خالصة لوجه

 .جوانبها على شرعه
ة السعودية  (تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام وللوطن الخاص – ٢ ) المملكة العربي

 .العلياء وقوة في الجسم بما يوافق هذه السن من مهام وتطلع إلى
ا          – ٣ رة وتوجيهه ذه الفت ة التي تظهر في ه تعداداته المختلف تعهد قدرات الطالب واس

 .وفق ما يناسبه وما يحقق أهداف التربية اإلسالمية في مفهومها العام
 .إعداد الطالب للجهاد في سبيل اهللا روحيًا وبدنيًا – ٤
ال      – ٥ الم، وع اس اإلس ى أس باب عل ة الش ة،   رعاي ة واالنفعالي كالتهم الفكري ج مش

 .ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة من حياتهم بنجاح وسالم
افع والعمل  – ٦ م الن اد من العل ي االزدي ة ف ة والرغب ة النافع ابهم فضيلة المطالع إآس

رد        ية الف ه شخص ر ب د تزده ه مفي ى وج راغ عل ات الف تغالل أوق الح واس الص
 .وأحوال المجتمع
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çþaòîã‡jÛa@òîiÜÛ@òßbÈÛa@Òa‡Z@
زًا       ا، تعزي ى تحقيقه ة تصبوا إل التربية البدنية آغيرها من العلوم لها أهداف عام
ا  اط به دور المن ك من خالل ال ة، وذل ود الهادف د الجه اء وتوحي ييد البن دورها في تش ل
ذه األهداف         ة، وه اء الحضاري لألم ات البن والذي في محصلته النهائية تكون أحد لبن

 :هي) ٧:هـ١٤١٣(ا يراها ناصيف آم
از العصبي وأداء    : أهداف فيزيولوجية – ١ وترتبط بتنمية القوة والجسم وسالمة الجه

 .الوظائف الطبيعية
ان     : أهداف المهارة الحرآية – ٢ ة وأم ارة وآفاي وهي القدرة على استخدام الجسم بمه

ا تتضمن االستمتاع بممارسة األنشطة الترو       ة ذات  وبمختلف الحرآات آم يحي
 .الطابع البدني

ة  – ٣ داف فكري ا أداء    : أه ى عليه ي يبن درآات الت ارف والم تمل إدراك المع وتش
ق   األنشطة وتنمية الذوق للقيم الجمالية وروح المخاطرة والعيش في الهواء الطل

 .الخ... 
األداء    : أهداف جمالية – ٤ ومنها تنمية التذوق واألداء الماهر واالستمتاع الشخصي ب

 .رآي لذاتهالح
ة  – ٥ داف اجتماعي ية     : أه الروح الرياض ا آ وب به فات مرغ رس ص ى غ ل عل تعم

وق اآلخرين،          رام حق ة واحت العالية والتعاون الصادق في حل المشكالت العام
 ".خصي الذي يتأثر بها الجماعةوتقبل المسئولية عن السلوك الش

ïŠ‡¾a@Âb“äÛa@âìèÐßZ@
تعليمية، فهي تمارس الدور الذي أوآله إياها المدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية 

اءه، إال أن   ي أبن ه ف ق طموحات ه وتحقي ة احتياجات ن أجل تلبي ل م ع، وهي تعم المجتم
واد       وى الم ة لمحت العملية التربوية تحقق نتائج أفضل في ظل ممارسة مبرمجة وعملي

ا يعرف بالنشاط المدرسي      رى   التربوية والتعليمية المقررة، وذلك من خالل م ذي ي ال
امج       "أنه عبارة عن) ١٨:هـ١٤١٨(محمود نهج وبرن راء الم يلة إث خطة مدروسة ووس

ة       م ويمارسه برغب اره المعل ام، يخت تنظمه المؤسسة التعليمية، يتكامل مع البرنامج الع
ي أو          المنهج المدرس لة ب ة الص ة وثيق ة وتربوي دافًا تعليمي ق أه ث يحق ة، بحي وتلقائي

ؤدي         خارجه، داخل الفصل أو خار ا ي دوام، مم وم الدراسي أو خارج ال جه، خالل الي
الي،         ي، واالنفع اعي، والعقل وي واالجتم وه الترب ع جوانب نم إلى نمو المتعلم في جمي

 ".متوافقة قادرة على اإلنتاجمما ينجم عنه شخصية .. والجسمي، واللغوي
çcòîà@ïŠ‡¾a@Âb“äÛaZ@

ى      ل عل ه يعم ي آون ي ف اط المدرس ة النش ن أهمي الب  تكم رات الط ز خب تعزي
دروس،        ا اآتسبوه في ال ة لم المعرفية والتربوية والسلوآية من خالل الممارسة العملي

 :أن أهمية النشاط المدرسي تكمن في التالي) ٢٦-٢٤:هـ١٤١٨(ويرى محمود 
 .النشاط هو تفعيل لدور المنهج وتثبيت المفاهيم والحقائق أثناء عملية التعلم – ١
 .لتعلم الذاتي والتعلم بالنمذجة والثقة بالنفسيحقق النشاط ا – ٢
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ة     – ٣ المناشط المدرسية بصورة أو بأخرى مرتبطة باالهتمامات والمشكالت الحياتي
 .خارج المنهج والمدرسة

ي         – ٤ ه ويراع ه وحاجات ه واهتمامات بع ميول تعلم يش ب للم ة ومطل اط حاج النش
 .استعداداته وقدراته وإمكاناته

تعلم   – ٥ زان         يساعد الم النفس واالت ة ب ة واآتساب الثق ارات األآاديمي يم المه ى تعل عل
 .النفسي والجرأة وتحقيق الذات وتحمل المسئوليات

المواءمة بين الواجبات والحقوق وبين أفكار المتعلمين وأمزجتهم الشخصية وقيم  – ٦
 .وعادات  المجتمع وآليات الضبط فيه

مدرسة الحديثة يساعد على تكوين عادات  يعد النشاط المدرسي جزءًا من منهج ال – ٧
و          لة النم ة لمواص ة الزم ة وتعليمي ة ومعرفي اليب مزاجي ارات وأس يم ومه وق

 .فروق الفرديةوالتعليم واإلنجاز األآاديمي في ضوء ال
äÛa@Òa‡çc“bïŠ‡¾a@ÂZ@

دم     ة تخ داف معين ق أه ى تحقي عى إل ذي يس ادف ال ل اله و العم اجح ه ل الن العم
والنشاط المدرسي   . نهاية المطاف األهداف التي وضعها لنفسه    مصالحه، ويحقق في

ة    آأي نشاط تربوي يفترض فيه عند وضع برامجه تحقيق أهداف معينة تخدم في نهاي
ود    ه محم من  ) ٣٦-٣٤:هـ ١٤١٨(األمر العملية التربوية والتعليمية، وهذا ما أشار إلي

 :أن للنشاط المدرسي أهدافًا هي
ه     بناء الشخصية المتك – ١ زًا ب ه معت ًا بوطن املة للطالب ليصبح مواطنًا صالحًا مرتبط

 .مستعدًا للتضحية من أجله
 .تعميق قيم ديننا اإلسالمي الحنيف وترجمتها إلى أفعال ومواقف وسلوك – ٢
ف       – ٣ م التكي ق له ا يحق لم بم تمعهم المس ع مج ل م ى التفاع درة الطالب عل ة ق تنمي

 .االجتماعي
ة المجتمع من     ترسيخ القيم  – ٤ االجتماعية البناءة آالتعاون والمنافسة الشريفة وخدم

 .خالل سلوك االندماج بالعمل
رد    – ٥ ة الف اآتشاف القدرات والمهارات والمواهب وصقلها وتنميتها وتوجيهها لخدم

 .والجماعة والمجتمع وإطالقًا لطاقات المبدعين
ات الطال   – ٦ دد معلوم ا يج راغ فيم ات الف تثمار أوق ا اس راتهم وينوعه ي خب ب وينم

 .ويؤدي إلى إثرائهم ثقافيًا وينشط قدراتهم العقلية
 .احترام العمل والعاملين وتقدير قيمة العمل اليدوي واالستمتاع به – ٧
ا في           – ٨ د تثبيته ا ويتأآ تيعابه له ا الطالب فيسهل اس خدمة المادة العلمية حتى يتمثله

 .الحواساألذهان العتمادها على أآبر عدد من 
ي حل   – ٩ هام ف وم لإلس ارف وعل وه من مع ا تلق تفادة مم ى االس دريب الطالب عل ت

 .مشكالت مجتمعهم بما يساعد على تكوين المواطن الصالح
داء بسيرة          -١٠ ة واإلسالمية وحضارتها واالقت ة العربي اريخ األم االرتباط الوثيق بت

 .السلف الصالح مما يساعد على توسيع خبرات المتعلم
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ود   -١١ ئولية والتع ل المس نفس والخشونة وتحم ى ال اد عل ى االعتم ة الطالب عل تربي
رام          ة، واحت ادة والتبعي ى القي دريب عل على القيادة والطاعة في المعروف، والت

 .النظام والقوانين
اء    -١٢ ى االنتم ة إل الب آالحاج دى الط ية ل ة والنفس ات االجتماعي ة الحاج تلبي

ق  داقة، وتحقي اعي والص ي    االجتم غ النفس ى التفري الوة عل دير، ع ذات والتق ال
 .للصراعات واالضطرابات العصابية

ى      -١٣ جيعهم عل اط، وتش ن نش ه م ا يؤدون ق م ن طري وبين ع ة الفرصة للموه تهيئ
 .التفوق واالبتكار، وتوجيه اآلخرين لما يناسبهم

 تشخيص وعالج بعض الحاالت النفسية، آاالنطواء والخجل، من خالل المناشط -١٤
 .المدرسية

ول          -١٥ بعض المي يم ب ن التعل ى م ه األول ي مراحل غره وف ذ ص واطن من د الم تزوي
 .البحث واالطالع واالتجاهات اإليجابية  المرغوب فيها مثل حب التعلم وحب

ïuŠb©aë@ïÜ‚a‡Ûa@ïšbí‹Ûa@Âb“äÛa@âìèÐßZ@
ة العظمى    يحظى النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمية بنين بإعجاب الغالبي

باع     ى إش درة عل ن ق اط الرياضي م ا للنش ين، لم ن المعلم ى م ل وحت ن الطالب، ب م
ة        االت الداخلي دان واالنفع ة للوج ا، ومداعب ية وتنميته ول الرياض ات والمي الحاج
للمشارآين في فعالياته، والنشاط الرياضي إما أن يكون داخليًا وهو ما يعرف بالنشاط  

 .شاط الخارجيالداخلي أو خارجيًا وهو ما يعرف بالن
M@@ïÜ‚a‡Ûa@ïšbí‹Ûa@Âb“äÛaZ@

داخلي ) ١٢٦:ت.د(يرى شلتوت ومعوض امج   " أن النشاط الرياضي ال هو البرن
ي ل  اج المدرس ارج المنه ة خ ديره المدرس ذي ت ي ال ذه الرياض مهم ه ن تض ل م ك

 ".المدرسة
M@@ïuŠb©a@ïšbí‹Ûa@Âb“äÛaZ@

وض لتوت ومع رى ش و) ١٤٢:ت.د(ي ارجي ه اط الخ ك" أن النش اط  ذل النش
ات أخرى            ل هيئ ة مع وحدات تمث ذه الهيئ ل ه ه وحدات تمث الرياضي الذي تتبارى في

 ".لنفس الجنسوغالبًا ما تكون هذه المباريات بين أفراد ينتمون 
ة الرياضية،              ام الشامل للتربي امج الع زا من البرن ويعتبر هذا البرنامج جزءا متمي
 . الرياضي األداءانه يخص الممتازين في  إال

ïuŠb©aë@ïÜ‚a‡Ûa@ïšbí‹Ûa@Âb“äÛa@òîàçcZ@
ة    ة البدني لم يعد األمر قاصرًا على ممارسة النشاط الرياضي على دروس التربي
وي،      ة العمل الترب فقط، بل تعداه ليصبح النشاط الرياضي عنصرًا فاعًال ضمن معادل

عام، والذي متى ما تم وأحد عناصر البرنامج الخاص بالتربية البدنية لمراحل التعليم ال
ة    فة عام يم بص ا للتعل داف العلي دم األه ة تخ من منظوم ه ض يط ل داد والتخط اإلع
ادة      ة، وم ة التعليمي والرياضة بصفة خاصة، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على سير العملي

وإذا ما سلمنا بالدور الريادي للمدرسة آمؤسسة   . التربية البدنية على وجه الخصوص
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ة ة تعليمي ة  تربوي اف ورعاي ى الآتش نة األول بة والحاض ة الخص ا الترب وباعتباره
زم    الموهوبين، يصبح االهتمام بالنشاط الرياضي بشقيه الداخلي والخارجي أوجب وأل
ى    استكماًال للمسير وتأآيدًا على جدارة المكانة المرموقة للرياضة السعودية، إضافة إل

 .ي الداخلي والخارجيما يراه أهل االختصاص من أهمية للنشاط الرياض
M@ïÜ‚a‡Ûa@ïšbí‹Ûa@Âb“äÛa@òîàçcZ@

وض لتوت ومع داخلي  ) ١٣٠-١٢٦:ت.د(أورد ش ي ال اط الرياض ة النش أهمي
أن النشاط الداخلي يعتبر حقًال لتنمية المهارات التي  :( والتي لخصها الباحث  فيما يلي
التعليم عن  -ياتهإتاحة الفرصة للجميع للمشارآة في فعال -يتعلمها الطالب في المدرسة

ة   ق الممارس ر  –طري ت الح ة للوق ة   -التربي فات االجتماعي ة الص ة روح  –تنمي تنمي
 ) .والتبعية التدريب على القيادة –العناية بالصحة الشخصية  –الجماعة 
M@ïuŠb©a@ïšbí‹Ûa@Âb“äÛa@òîàçcZ@

وض  لتوت ومع ارجي   ) ١٤٨-١٤٣:ت.د(أورد ش اط الرياضي الخ ة النش أهمي
ي    ا يل اع بمستوى األداء الرياضي   : (والتي لخصها الباحث   فيم ة مدى    -االرتف معرف

دة           تنباط طرق جدي ا من الطرق واس ا بغيره ة ومقارنته م   –صالحية الطرق الفني تعل
ة والنفسية والمحافظة       -قوانين األلعاب وتكتيك اللعب ة والعقلي اآتساب الصحة  البدني

ا  ا وتنميته اعي  -عليه و  االجتم ادة  -النم ى القي درب عل الي  -الت ة النضج االنفع  -تنمي
 .)الوقت الحرحسن قضاء  -االعتماد على النفس

ïšbí‹Ûa@Âb“äÛa@Òa‡çcZ@
ذي من            رئيس ال ى الغرض ال يتوقف الهدف من ممارسة النشاط الرياضي عل

د الوهاب   . أجله يمارس النشاط الرياضي  د أورد عب في سياق   ) ٩٩-٩٤:هـ ١٤١٦(فق
 :حديثه عن النشاط الرياضي أن أهداف النشاط الرياضي هي

 .الرياضة لإلنتاج – ١
 .الرياضة للدفاع سواء عن النفس أو عن الوطن – ٢
 .كثير من األمراضالرياضة للصحة والوقاية من ال – ٣

تمعن وعمق     لذا فإنه من المفترض عند وضع برنامج للنشاط الرياضي النظر ب
ى ا اعدة  إل داف مس م وضع أه ن ث ة النشاط الرياضي، وم رئيس من ممارس لهدف ال

اط الرياضي   ة النش ن ممارس رئيس م دف ال ق اله ي تحقي اعد ف دم وتس رى . تخ ا ي آم
 :أن أهداف النشاط الرياضي هي) ٢٨١-٢٨٠:هـ١٤١٨(محمود

ى القواعد الرياضية        – ١ تند إل ة التي تس إآساب الطالب المهارات والقدرات الحرآي
 .الصحية لبناء الجسم السليمو

ؤمن          -٢ اد الم ة وإيج ة الرياض ى ممارس داعي إل ه ال ي الموج وعي الرياض ر ال نش
 .القوي

ة     – ٣ تنفاذ الطاق االت واس غ االنفع ي وتفري وتر النفس ن الت تخلص م ي ال اهمة ف المس
 .الزائدة

 .رعاية الطالب الموهوبين – ٤
دفًا   – ٥ ون ه ث ال تك ة بحي ه عنصر المنافس يلة  توجي ون وس ا تك ا وإنم د ذاته ي ح ف

 .تربوية مشوقة
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 .ية من الطالبالمساهمة في إعداد القيادات الواع – ٦
 
 
@

@
bîãbq@ZòÔibÛa@pbaŠ‡ÛaZ@

@
@cüëZ@òîi‹ÈÛa@pbaŠ‡ÛaZ@
@

  :األولىالدراسة 
  إدارةمن أولى الدراسات التي تناولت مفهوم ) ١٩٩٣(الزاملخالد تعتبر دراسة 

ة السعودية بصفة خاصة         ة العربي ة وفي المملك الجودة الشاملة في البيئة العربية عام
وان الدراسة    وم  "حيث آان عن ة السعودية      إدارةمفه ة العربي د  ".الجودة في المملك وق

الجودة الشاملة، ومن ثم فحص مدى   إدارةآان هدفها الرئيسي تقديم إطار عام لمفهوم 
عودية ب  ات الس ام المنظم ر  إلم بل نش ق، وس ية للتطبي ات الرئيس ت المعوق ا بحث ه، آم

وم  وعي بمفه املة إدارةال ودة الش تبيان . الج نهج الوصفي واالس تخدم الباحث الم واس
ى       ة عل د اشتملت العين ة سعودية، واستجابت     ١٠٠٠آأداة لجمع المعلومات،وق منظم

 :وآانت من أهم  نتائج الدراسة% ١٦.١منظمة فقط أي بنسبة  ١٦١منها 
 %.٤٢الجودة الشاملة أي بنسبة  إدارةمنظمة تطبق مفهوم  ٦٨أن  – ١
 %.٢١.٥الجودة الشاملة أي بنسبة   إدارةمنظمة تخطط لتطبيق  ١٣أن  -٢

ار أن          ٨٠بينما لم تطبق  ى اعتب ه باإلضافة إل م تحاول تطبيق وم ول ة المفه منظم
م تطبق أو تفكر بم        ٨٣٩ تبانة ل م تستجب لملء االس وم  منظمة التي ل الجودة   إدارةفه

 .الشاملة
وم أو   ي طبقت المفه ات الت ة المنظم دد طبيع م تح ا ل ة أنه ى الدراس ويالحظ عل

عودية ب   ات س عودية أو منظم ة بالس ة عامل ون أجنبي د تك ه فق اول تطبيق ر  إدارةتح غي
 .سعودية

ي      ر ف د آبي ى ح ًا إل ن واضحًا أو مطبق م يك وم ل ائج أن المفه ذه النت وتوضح ه
ين حجم      المملكة العر ة ب ة طردي بية السعودية في تلك الفترة آما وجدت الدراسة عالق

ة   ة بأهمي ي المنظم ت وع ه وبين ة تطبيق وم ومحاول وح المفه دى وض ة وم المنظم
 .التدريب بكل أنواعه في نجاح التطبيق

 
  :الدراسة الثانية
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اس    ة درب ي دراس وان  ) ١٩٩٤(وف اع     "بعن ي القط املة ف ودة الش ف الج توظي
وي ا عوديالترب ام "لس ل، فق ى التحلي د عل في المعتم نهج الوص تخدم الم ث اس ، حي

دء     باستعراض عدد من النماذج األمريكية في التربية، وأوصت الدراسة بضرورة الب
اليب   اهيم وأس دريس مف ي ت انوي    إدارةف يم الث ي التعل ي مرحلت املة ف ودة الش الج

ادة الت    ر القي اهيم وأط ف مف ادة تعري امعي، وضرورة إع ي  والج ل ف ي تعم ة الت ربوي
 .ضوئها المدارس، وذلك قبل البدء في التطبيق

 
 

 :الدراسة الثالثة
ة إل  "بدراسة بعنوان ) ١٩٩٥(وقام النبوي   الجودة   دارةتحديد المراحل المختلف

ة     ة مصر العربي ، حيث حدد   "الشاملة بالمدرسة لتطوير األداء المدرسي في جمهوري
 :التغيير على مستوى المدرسة المصرية في النقاط التالية إدارةلتطبيق 
 .تحديد مفهوم الجودة الشاملة – ١
 .وضع المحددات األساسية للجودة الشاملة – ٢
 .صياغة نموذج التطبيق واألنشطة المصاحبة – ٣
 .تحديد المهام والمسئوليات – ٤
 .تقويم النموذج في جميع مراحله – ٥
 .للجودةتصميم نظم جديدة  – ٦

ذ،    يط، والتنفي ية وهي التخط ات أساس ع عملي ق أرب ك عن طري ق ذل تم تطبي وي
مين  ويم، والتض ق     . والتق ة تحق ات إداري ي سياس رورة تبن ة بض ت الدراس وأوص

ل          ا، وتقلي اخ المدرسي المصري، وتقويمه االستخدام األمثل للفرص المتاحة في المن
 .القيود والمعوقات إلى أقصى درجة ممكنة

 
  :سة الرابعةالدرا

ام البطي وان ) ٢٠٠٠(وق ة بعن ق "بدراس ة تطبي ي  إدارةإمكاني ة ف ودة الكلي الج
عودي وي الس دان الترب وث  "المي ى البح د عل ث اعتم في حي نهج الوص ع الم ، واتب

 :والدراسات والتقارير ذات الصلة، وقام بتقسيم الدراسة إلى ثالثة مباحث
ة إدارة  – ١ ودة الكلي أتها، ومباد: الج اع   نش ي القط تخدامها ف فتها، واس ا، وفلس ئه

 .الخاص الحكومي
 .واستعراض تجارب أمريكية ومراحلها: الجودة في الميدان التربوي إدارة  – ٢
واستعرض تجارب سعودية، : الجودة الكلية في الميدان التربوي السعودي إدارة  – ٣

 .وإمكانية تطبيقها
ا م معوقاته ن أه ات : وم ام المعلوم د –ضعف نظ ة ع وادر التدريبي وافر الك م ت

 .والعوامل االجتماعية والثقافية –والميزانية  –والمرآزية في اتخاذ القرار   -المؤهلة
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م توصياتها اء : ومن أه ارف  إدارةإنش ي المع ة للجودة ف ي أس –عام لوب وتبن
ة وتطبيقه  إدارة ودة الكلي ل  الج ي مراح دريب   –ا ف ام بالت ى   –واالهتم رف عل والتع

ات  تفيدين حاج ات المس ات    -ورغب دة بيان داد قاع اليب     –وإع ي أس ر ف ادة النظ وإع
 .التقويم
 

 :الدراسة الخامسة
ر   ام البك ا  ) ٢٠٠١(وق ة عنوانه ي     "بدراس ودة ف ام الج ايير نظ س ومع أس

ة  ة والتعليمي ات التربوي ى     "المؤسس د عل نهج الوصفي واعتم ث الم ع الباح ث أتب حي
يق، حيث هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق وتوظيف التحليل والتطب: بعدين رئيسيين هما

ة بهدف   ) ٩٠٠٢اآليزو (المواصفة الدولية للجودة  على المؤسسات التربوية والتعليمي
 .تفعيل وتطوير وتقويم أنظمة ومخرجات العملية التربوية والتعليمية

ة    يات الدراس م توص ن أه فة     : وم ات المواص ايير وتطبيق ذ بمع رورة األخ ض
ود  ة للج راف        الدولي ة اإلش ديل لعملي لوب ب اده آأس يم، واعتم ام التعل ة ونظ ي بني ة ف

ة         ى شهادة المواصفة الدولي ى الحصول عل ة عل والمتابعة، وحيث المؤسسات التربوي
 .للجودة وتحديد المؤسسات المعتمدة لمنح وثائق الجودة

 
 :الدراسة السادسة 
ام  ت الغن ي) ٢٠٠١(وتطرق ة ف وان  دراس ايير "بعن د مع ودة  إدارةتحدي الج

ة     رقية بالمملك ة الش ة بالمنطق دارس االبتدائي ديرات الم ة أداء م ويم فاعلي املة وتق الش
وئها    ي ض عودية ف ة الس ة     "العربي دارس الحكومي ات بعض الم دمت تطبيق ث ق ، حي

 :الجودة الشاملة وفقًا للترتيب التالي إدارةألساليب 
 .خطوات تطبيق مبادئ الجودة في هذه المدارس – ١
 .أسس تطبيق مبادئ  الجودة في المدارس – ٢
 .مجاالت التطبيق – ٣
 .اإلنجازات – ٤
 .الصعوبات – ٥

ة   : وآان من أهم نتائج الدراسة ة العام أن تطبيق نظام الجودة الشاملة ينمي الثقاف
ال        بط العم ي ض اهمة ف ور، والمس اء األم ة وأولي ين والطلب دى المعلم ودة ل ن الج ع

اع   ا، وإتب ع      وتوثيقه ة م ل المدرس وير عم رار، وتط اذ الق ي اتخ ة ف اليب العلمي األس
 .المجتمع المحلي

عوبات  م الص ا أه املين  : أم دريب الع ات   –ت رة االجتماع ن   –وآث وف م والخ
 .وآثرة عدد الطلبة في الصفوف -وقصر الوقت -النظام الجديد

 
  :الدراسة السابعة
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مدى نجاح نظام الجودة في تحسين "دراسة ميدانية بعنوان ب) ٢٠٠١(فرحان قام      
حيث هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية نظام  "ات القطاع الحكومي بدولة البحرينخدم

الجودة واأليزو آأحد األنظمة التي ترآز على  احتياجات المستفيدين وتؤدي إلى 
استمرارية تحسين العمل وتطويره، ومن خالل قياس مدى نجاحه في تحسين خدمات 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي،واالستبانة آأداة لجمع . لحكوميالقطاع ا
فرد من أفراد ثالثة إدارات وهيئات  ١١٥المعلومات، وقد اشتملت عينة الدراسة على 

ونظام  (ISO)حكومية تطبق نظام الجودة واعتبر الباحث أن العالقة بين نظام الجودة
قة تماثل أو تشابه وعليه يمكن عالقة تكامل وليس عال (TQM)الجودة الشاملة إدارة

 .الجودة الشاملة والعكس  إدارةبدون إتباع  (ISO)الحصول على 
ة    (ISO)وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق نظام الجودة   أدى تحسين الخدم

وع من االنسجام والتكامل داخل الهيكل         اد ن المقدمة للمستفيدين، وآذلك أدى إلى إيج
ة ن  -التنظيمي ة في األداء  وإيجاد نقل وفير       -وعي ة وت املين والموظفين بالثق وشعور الع

 .الدافعية والنشاط لديهم
آما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق في نسب الموافقة على أسئلة 

 .الدراسة من قبل أفراد العينة
 

 :الدراسة الثامنة
ام جالل  ا ) م٢٠٠٢(ق ة عنوانه ق "بدراس دى تطبي ي  إدارةم املة ف ودة الش الج
أداة لجمع       "المدرسة االبتدائية إدارة تبانة آ نهج الوصفي، واالس ،واستخدم الباحث الم

ة       ٢٥المعلومات، وقد اشتملت عينة الدراسة على  ا بطريق م اختياره ة ت مدرسة ابتدائي
ى     ة وعدد     ١٨٢العينة العشوائية الطبقية، حيث اقتصرت عل ًا ومعلم ديرًا   ٢٥معلم م

 .مدرسة ابتدائية ١١٥أصل  ومديرة من
 :وآانت أهم النتائج

 .عدم توافر متطلبات إسهام السياسات المدرسية في تلبية حاجات المستفيدين – ١
 .عدم توافر متطلبات لتطبيق مفاهيم العمل الجماعي – ٢
 .هناك محدودية انتشار لثقافة الجودة الشاملة داخل المدرسة االبتدائية – ٣

ر ة بض ت الدراس ي وأوص ي  إدارةورة تبن املة ف ودة الش ة  إدارةالج المدرس
ويم مستويات        اد نظام فاعل يضمن تق االبتدائية لتوفير خدمات مدرسية متميزة، وإيج

 .الخدمة المدرسية المقدمة
 

  :الدراسة التاسعة     
ات تطبيق   : " بدراسة عنوانها) م٢٠٠٤(قام عصام عبد اهللا         الجودة   إدارةمتطلب

 ".الرياضة المدرسية في المرحلة الثانوية بمملكة البحرين إدارةالشاملة في 
ى مدى تطبيق     املة في     إدارةهدفت الدراسة إلى التعرف عل  إدارةالجودة الش
 .الرياضة المدرسية في المرحلة الثانوية بمملكة البحرين
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ق  ات تطبي د متطلب ة بتحدي ام إدارةحيث قامت الدراس ودة الش ي الج  إدارةلة ف
رامج          اهيم وب ادئ ومف ى مب تناد إل ة باالس ة الثانوي  إدارةالرياضة المدرسية في المرحل

ام بتصميم      ل حيث ق الجودة الشاملة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب التحلي
متطلبات تحدد مدى توافر وتطبيق  ) ١٠(عبارة تعبر عن ) ١٠٠(استبانه تحوي على 

ة  . الرياضة المدرسية في المرحلة الثانوية إدارةة في الجودة الشامل إدارة وتكونت عين
 . مدرسة) ٣٠(مختصًا ومعلمًا من المدارس الثانوية موزعين على ) ٩٥(الدراسة من 

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
ي       .١ ية وه ات أساس ة متطلب وافر أربع ى ت ين عل يين والمعلم اق االختصاص اتف

ن  ة م ام بالوقاي ي   االهتم ين ف ة المعلم ام بمكان ا، واالهتم ل وقوعه اء قب األخط
اييس       ع مق ق، ووض اعي وروح الفري ل الجم ادئ العم ق مب ة، وتطبي المدرس

 .األداء للبرامج الرياضية
ق     .٢ ى تطبي يين عل د االختصاص ودة     إدارةأآ ات الج ية لمتطلب ة الرياض التربي

ة الر         ام قسم التربي ى قي د المعلمون عل ا أآ ط، بينم ياضية بالمدرسة   الشاملة فق
 .المدرسة بتطبيقها إدارةعلى تطبيق ذلك، واتفقوا على عدم قيام 

الرياضة المدرسية عدم   إدارةالجودة الشاملة في  إدارةإن أهم معوقات تطبيق  .٣
  .توافر اإلمكانيات والميزانيات والحوافز باإلضافة إلى قلة الوقت

@
bîãbq@Zòîjäuþa@pbaŠ‡ÛaZ@

 

 :األولىالدراسة 
يمور    رى س وان  (١٩٩١,Seymour)أج ة بعن ا مز" دراس ودة  إدارةاي الج

جامعة وآلية أمريكية، حيث  ٢٢من خالل المسح الذي أجراه في  "الشاملة في التربية
 :وجد أن من أهم نتائج الدراسة، المزايا اآلتية

 .المشارآة الجماعية – ١
 .المعلومات المرتدة من المستفيدين – ٢
 .واالتجاهات والتفاعل تحسين البيئة – ٣
 .اعتماد القرار على  المعلومات – ٤
 .التنسيق بين اإلدارات وسرعة االتصال – ٥
 .توضيح أآثر لرسالة المؤسسات  التعليمية – ٦

 
 :الدراسة الثانية

ولس   رى نيك ا  (١٩٩٣,Nichols)أج ة عنوانه ات   "دراس ار المنظم اذا تخت لم
د األسباب    . الجودة الشاملة إدارةالعامة لمفهوم  وقد آان الهدف من الدراسة، هو تحدي

ى    إدارةالرئيسية وراء اختيار المنظمات العامة لمفهوم  الجودة، واعتمدت الدراسة عل
 :فرضين أساسين هما
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ة  (حاجة المنظمات إلى التغير، وتأثير بعض المنبهات البيئية – ١ دات الخارجي ) التهدي
 .الستجابة لها من أجل البقاءالتي يجب على المنظمة ا

المغريات التي تحفظ المنظمات على تبني المفهوم، آالحصول على مجموعة من  – ٢
 .الحلول والنتائج اإليجابية عند تبني هذا المفهوم

ة         ى دراسة الحال د عل نهج  الوصفي حيث اعتم  Case)وقد استخدم الباحث الم
study))   ام لنشاط      واالستفادة من دراسة ميدانية مسحية ق ا مكتب المحاسبة الع ام به

أداة        ٢٠٠٠الجودة الشاملة ألآثر من  إدارة ة آ االت المعمق ة، بجانب المق ة عام منظم
 .لجمع المعلومات

 :وتوصلت الدراسة إلى
أن المنبهات والمغريات المفترضة آانت من العوامل األساسية لتبني المنظمات  

أن الدراسة اعتبرت ترتيب أولوياتها وأهميتها إال . الجودة الشاملة إدارةالعامة لمفهوم 
تجابة    دى اس ي م ؤثرًا ف امًال م ر ع ة تعتب ادة الداخلي ا وجدت أن القي ر واضح، آم غي
المنظمات لضغوط التغيير والتحسين، آما وجدت أن هناك اختالفًا بين المنظمات في   

 .الجودة الشاملة إدارةمدى  تبنيها لمفهوم 
 

  :الدراسة الثالثة
وتن   املة في     إدارةتطبيق  "في دراسته    (١٩٩٤,Cotton)اقترح آ الجودة الش

 :مثلنماذج  "المدارس في الواليات المتحدة األمريكية
رأي  ادل ال وذج تب  (The Walk The Talk Classroom Model)نم

ة     دم النموذج    (Mt. Edgecumbe High School)ونموذج أوجكامب الثانوي ويق
ادئ وأهداف     األول إستراتيجية الت عاون بين المعلم والتالميذ لوضع رؤية مشترآة لمب

 :الصف من خالل العوامل التالية
 ).المعلمون، التالميذ، أولياء األمور(تحديد درجة رضا الزبون  -
 ).المواطنون، االنضباط(تحديد عوامل جودة الصف -
اليب    (تحديد وسائل التحسين المستمر للتدريس الصفي - اعي، وأس العمل الجم

 ).التفكير، والتقويم الذاتي
ادئ         ه في حصة الحاسوب من خالل توظيف مب تم تطبيق اني ف ا النموذج الث أم

ر من           إدارة ام الكثي د ساهم نجاحه الواسع في قي الجودة  الشاملة في هذه الحصة، وق
 .معلمي المقررات األخرى في تطبيقه

امل   إدارةوطرح ثالث إستراتيجيات أساسية لتوظيف   ة من المدرسة   الجودة الش
 :هي
 .ترآيز المدربين والمعلمين على أهمية التعليم – ١
 .السعي المتواصل من المديرين والمعلمين لتحسين فاعلية التدريس – ٢
 .اندماج الهيئة التعليمية في التطوير المهني المتواصل وأنشطة التعلم المدرسي – ٣
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 :الدراسة الرابعة
ز   ت ديف ين   (١٩٩٤,Davis)قام ة آراء المعلم ى معرف دفت إل ة ه بدراس

نهج الوصفي وقامت   تخدمت الم هم حيث اس ودة بمدارس وافر الج ريكيين حول ت األم
ويز    ة الين ودة بوالي دارس الج ح خاص بم تبانة مس ع اس  Ilinois Qualityبتوزي

School  معلمًا ومعلمة٣٨األمريكية على. 
ى مدارسهم، وأن    وآان من أهم نتائجها أن خصائص مدارس الجودة تن طبق عل

إل   والموظفين   دارةمدارسهم يتوافر بها القيادة والرؤية الجليلة، والتوقعات الواضحة ل
تعلم         يم وال ت للتعل ن الوق د م اء مزي ة إلعط ا بحاج ا إنه ور آم اء األم ة وأولي والطلب
اون       اد التع دى الحياة،وإيج يم م رة التعل م فك يم، ودع وى التعل ة لمحت ة الدائم والمتابع

 .لمشارآة مع أولياء األمور والمجتمع المحليوا
وأوصت الدراسة بضرورة ترجمة مبادئ الجودة الشاملة إلى ممارسات تعليمية 

 .لتحسين نوعية التعليم في الواليات المتحدة األمريكية
  :الدراسة الخامسة

ر        ندر وآيل ن الكس ل م ام آ ة   (١٩٩٥,Alxendrer& Keeler)وق بدراس
املة   إدارةتطبيق مدخل " بعنوان ة   (TQM)الجودة الش وهدفت الدراسة   . "في التربي
ة  إدارةإلى أن  ان   . الجودة الشاملة هل هي حقًا تحل المشكالت التربوي واستخدم الباحث

ام            ة أقس م تنظيم الدراسة بأربع ل حيث ت ربط والتحلي ى ال د عل المنهج الوصفي المعتم
املة   إدارةمرتبطة بنموذج   ال في      (TQM)طبيق  ت: الجودة الش في الصناعة واألعم

دقيق لمدخل     -واعتبار المدرسة آمصنع   –ولغة الثقافة  -المدارس  إدارةوالتوضيح ال
 .الجودة الشاملة لمدراء المدارس

وناقشت الدراسة على أن المدرسة هي الطريق الصحيح لإلصالح التربوي مع  
 .لمدرسين آمدراءالتحذير من استخدام المفهوم الضيق للتالميذ آعمال وا

ق      ى أن تطبي ة إل لت الدراس د توص ة      إدارةوق ي ترقي هم ف املة تس ودة الش الج
ادة          اون القي ى تع ا تساعد عل ة المستخدمة بجانب أنه التنظيم الهيكل اإلداري وفي اللغ

 .مع المستفيدين وآذلك تسهم في توفير  البيانات والمعلومات في المدرسة
ه بعض       وبالرغم من اإلسهامات التي يمك   يم، إال أن ل ا في مجال التعل ن تحقيقه

 :المعوقات التي تواجه المؤسسات التعليمية عند تطبيقه منها
 .الترآيز على األهداف بعيدة المدى – ١
 .تعدد المستفيدين من المدرسة – ٢
 .الترآيز على تقييم األداء وليس على القيادة الفاعلة والواعية – ٣
 .المدرسة وعدم توافرها على نحو سريع ودقيقضعف وقلة المعلومات في  – ٤
 .عدم التزام سلوآيات وأفعال القادة أو المدراء مع أقوالهم – ٥
 .تسيب وعدم التزام العاملين في المدرسة بواجباتهم – ٦
 .عدم بذل المجهود المفترض والمتوقع من قبل القائمين على تنفيذ النموذج – ٧

دني     إدارةل وآل ذلك يؤدي إلى عدم فاعلية مدخ ى ت ؤدي إل الجودة الشاملة بل ي
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 .مستويات وآفاءة العملية التعليمية
 

 :الدراسة السادسة
ا افانغليست      ا  (١٩٩٥,Evangelist)وفي دراسة قامت به ة   "عنوانه ر حرآ أث

تعلم من خالل         اليب ال اهج وأس ى تحسين المن الجودة   إدارةالجودة في التعليم العام عل
ة من        . في الواليات المتحدة األمريكية" الشاملة ى عين ة الدراسة عل د أجرت الباحث وق
لوب     ٢٧ ق ألس ات التطبي ى أن درج د توصلت إل ة، وق ة أمريكي ودة  إدارةمدرس الج

اد الجودة      . الشاملة ليس بالقدر نفسه م أبع ر ومدى فه وذلك يعود إلى تقبل درجة التغيي
ا    الشاملة، ومدى القدرة عل نج "ى تطبيق المعايير التي جاء به ذلك مدى دعم    " ديم وآ

ذاتي، ومدى   دارةاإل ، ومدى إشراك الطلبة في تصميم البرامج وتدريبهم على التقييم ال
 .توفر الموارد المالية الالزمة للتطبيق

 
  :الدراسة السابعة

ويس   يون ول ام فرس ا ق ا (١٩٩٥,Frierson& Louise)آم ة عنوانه " بدراس
يم في        إدارةالموظفين نحو تطبيق   اتجاهات  ة والتعل املة في وزارة التربي الجودة الش

ين اتجاهات الموظفين في          "والية أورغن  ة ب ى استقصاء العالق ، وهدفت الدراسة إل
ى تطبيق        ذه االتجاهات عل ر ه ة وأث املة، حيث حاولت      إدارةتلك المديري الجودة الش

 :الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية
 ل هناك اختالفات في اتجاهات الموظفين تعود إلى الخصائص الشخصية؟ه –أ 
 هل يمكن تحديد اتجاهات المرافقين والمعارضين؟ -ب

يم       ٤٠٠وقد تكونت عينة الدراسة من  ة والتعل ون في وزارة التربي موظف يعمل
 :وقد خلصت إلى النتائج التالية.في المديرية العامة في والية أورغن 

ى تطبيق         عدم وجود ف  – ١ ة والجنس عل دة الخدم أثر م ق ب ات تتعل الجودة   إدارةروق
 .الشاملة

ان العمل      – ٢ ة ومك ة العرقي وجود فروق تتعلق بالمستوى التعليمي، والعمر، والخلفي
ق   ى تطبي توى      إدارةعل ري مس روق متغي ر الف ان أآث ث آ املة حي ودة الش الج

 .التعليم والخلفية العرقية
أن هناك فروق  تعزى إلى بعض الصفات الشخصية   آما توصلت الدراسة إلى 

 .وقد أمكن تحديد اتجاهات الموافقين والمعارضين
 

  :الدراسة الثامنة
ان    دراسة   ان وهيرم وان   (١٩٩٥,Herman& Herman)هيرم دراسة  "بعن

ق  ة لتطبي ة  إدارةتحليلي ي التربي املة ف ودة الش ي    "الج ودة ف ة الج ددا إن إقام ث ح حي
 :التعليم يعتمد على ثالثة عناصر أساسية
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داخلين        إدارةإن فلسفة  – ١ ى إرضاء العمالء ال د عل املة تعتم ين (الجودة الش ) المعلم
، وذلك بتقديم أفضل الخدمات من )أولياء األمور والمجتمع المحلي(والخارجين 

 .التحسين المستمر من خالل آراء العمالء
أعلى مستوى من          إدارةأن  -٢ ة ب ة التعليمي دارس تسعى لتحقيق الخدم الجودة في الم

 .الجودة
الجودة الشاملة على جمع البيانات لتطوير الخدمات وتجنب األخطاء   إدارةتعتمد  – ٣

 .بالترآيز على األنشطة
ل       إدارةآما قدما اقتراحًا يوضح خطوات تطبيق  – ٤ ة تتمث املة في التربي الجودة الش

 :في
 .نشر ثقافة الجودة، وإقناع الجميع بها: االلتزام بالجودة الشاملة –أ 
 .من خالل تقسيمها حسب أهميتها والمشارآين بها: تقييم الحاجات -ب
 .تصميم مواصفات الجودة من خالل جمع البيانات وأخذ رأي العمالء –ج 
 .ويمإعداد التخطيط االستراتيجي من خالل تحليل البيانات والتق -د  
 .تطوير التخطيط التكتيكي من خالل التنفيذ، والتغذية الراجعة -هـ

 .تقييم التقدم يكون تكوينيًا ونهائيًا لكسب رضا العميل -و  
@

òÔibÛa@tìzjÛaë@pbaŠ‡Ûa@óÜÇ@âbÇ@ÕîÜÈmZ@
املة    إدارةمن خالل عرض وتحليل الدراسات التي تمت في مجال      الجودة الش

 :بصفة عامة وفي المجال التربوي بصفة خاصة يمكن استخالص النتائج التالية
ى آخر، آل       (TQM) الجودة الشاملة إدارةإن مفهوم فلسفة  – ١ يختلف من باحث إل

ى المجال             ذه الفلسفة من المجال الصناعي إل ل ه ك بسبب نق ه وذل حسب رؤيت
 .التربوي

ات   -٢ د المتطلب ف تحدي ق   يختل ية لتطبي ع    إدارةاألساس ين مجتم املة ب ودة الش الج
ة        ة المتبع ة التعليمي ك بسبب اختالف األنظم وآخر في بعض الخصوصيات وذل

 .ومراعاة للسياسة العامة للدولة تجاه التعليم
وفر المعلومات        – ٣ ة التحسين المستمر وت ترآز جميع الدراسات السابقة على أهمي

ق من    والتدريب والتعليم اإللزام ي للعاملين في المدرسة مع استخدام روح الفري
فة  ادئ فلس م مب ق   إدارةأه دم تطبي ى ع ؤدي إل ا ي دم توافره املة وع ودة الش الج

 .فلسفتها بصورة سليمة
ة في        – ٤ ات القديم ع العقلي ة ويتب إن وجود مناخ غير سليم ومقاوم لألفكار التطويري

ق     اح تطبي دم نج ى ع ؤدي إل دارس ي وفير   الج إدارةالم م ت ا ت املة مهم ودة الش
 .المتطلبات المادية أو البشرية األخرى

رق العمل سلطة           – ٥ ويض ف ة وعدم تف ة أو المرآزي ادة الفردي إن إتباع أسلوب القي
ات تطبيق    اتخاذ القرار وحل المشكالت بصورة سريعة ومستمرة من أهم معوق

 .الجودة الشاملة في المجال التربوي إدارة
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ا   – ٦ ام          يتضح لن ا االهتم ة يجب عليه ابقة أن المؤسسات التعليمي من الدراسات الس
ا أساس التحسين     باحتياجات المستفيدين من العاملين أو الطلبة أو  المجتمع ألنه
ذه المؤسسات         ى مخرجات ه ك عل نعكس ذل ة وي المستمر لجودة العملية التعليمي

 .بهم ويؤدي إلى تجويد التعليم ومخرجاته ويزيد ثقة المستفيدين
ق أسس   بق أن تطبي ا س ي   ويتضح مم املة ف ودة الش اط   إدارةالج يم النش وتنظ

ة      الرياضي ة العربي ات التربوي ي األدبي تقل للبحث ف تها آموضوع مس تم دراس م ت ل
دة في     ة جدي واألجنبية السابقة، مما يعطي أهمية للدراسة الحالية، ويشكل إضافة نوعي

ي ا تخدمة ف ة والمس ة المتبع ال الدراس ة مج فة عام ي بص ال الرياض اط لمج وللنش
 .بصفة خاصة الرياضي المدرسي

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 .منهج الدراسة ومتغيراته@◘
 .مجتمع وعينة الدراسة ◘
 .الدراسة إجراءاتخطوات  ◘
 .اإلحصائيةجمع البيانات والمعالجات  ◘

 

 

 

 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة امليدانية
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 الفصل الثالث

 الدراسةإجراءات 
 :مقدمة

يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة، من حيث منهج الدراسة 
التي استخدمت في معالجة بياناته،  اإلحصائيةالذي استخدمه الباحث، واألساليب 

وتحديد مجتمع وعينة البحث، وأدواته من حيث بنائها، واإلجراءات المتبعة في 
 :النحو التالي التأكد من صدقها وثباتها، وهي على

 :منهج الدراسة ومتغيراته: أوالً 

منهج الدراسة، ومتغيرات : ويشتمل هذا الجزء على جانبين أساسيين، وهما
 :الدراسة، وفيما يلي توضيح لكل منهما

 :منهج الدراسة. ١

استخدم الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي، حيث قام باإلجابة على 
خالل اإلطار النظري، وإعداد وتصميم أدوات الدراسة بعض أسئلة الدراسة من 
 .لإلجابة على باقي األسئلة

وفي هذا المنهج تم استخدام اإلحصاء الوصفي المتمثل في استخراج 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمعرفة إمكانية تطبيق أسس الجودة 

لتعليم العام بمدارس العاصمة وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل ا إدارةالشاملة في 
المقدسة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين، وذلك من خالل 

 .االستجابات التي تم تفريغها من أداة الدراسة
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كما تم استخدام المنهج التحليلي وذلك من خالل استخدام اإلحصاء التحليلي 
المتمثل في التوصل إلى النتائج المتعلقة بالفروق بين متوسطات استجابات أفراد 
مجتمع الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة، وكذلك في إيجاد العالقة االرتباطية بين 

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل  إدارة الجودة الشاملة في إدارةمتطلبات تطبيق 
 . التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة

 :متغيرات الدراسة. ٢

 :اعتمدت الدراسة على المتغيرات اآلتية
مثل المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة المتغيرات توت: المتغيرات المستقلة .١

 :التالية
عدد سنوات  -المؤهل العلمي     -المرحلة الدراسية    -  الوظيفة -       
 .الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلمية –    الخبرة 

 :وتتمثل المتغيرات التابعة في هذه الدراسة: المتغيرات التابعة .٢

وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةأهمية تطبيق  −
 .س العاصمة المقدسةبمراحل التعليم العام بمدار

وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  ادارةمتطلبات تطبيق  −
 .الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة

 دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق  −
 .وتنظيم النشاط الرياضي

 :الدراسة وعينة مجتمع: ثانياً

 مجتمع الدراسة. ١   

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومشرفي التربية البدنية والبالغ 
معلماً ومشرفاً، والذين يعملون في مدارس التعليم العام للبنين ) ٤٩٠(عددهم 

هـ، ١٤٢٧/١٤٢٨بالعاصمة المقدسة التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 
التربية والتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة،  دارةالرسمية إلوفق اإلحصاءات 

 .يوضح توزيع مجتمع الدراسة) ١(والجدول رقم 
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 )١( رقم جدول

 أعداد مجتمع الدراسة 

 النسبة المئوية العدد المتغير

 % ٩٧.٩٥ ٤٨٠ معلم
 % ٢.٠٥ ١٠ مشرف

 % ١٠٠ ٢٦٠ المجموع

 
 :عينة الدراسة.٢

 :التجريبية من قسمين وهماتمثلت عينة الدراسة 
تكونت عينة الدراسة من جميع مشرفي التربية البدنية والبالغ : القسم األول . أ

التربية والتعليم بالعاصمة  إدارةمشرفين، والذين يعملون في ) ١٠(عددهم 
هـ، فكانت عينة الدراسة هي مجتمع ١٤٢٧/١٤٢٨المقدسة للعام الدراسي 

 .تطبيق أداة الدراسة عليهم الدراسة بالنسبة للمشرفين، وتم
معلماً للتربية البدنية الذين ) ٢٥٠(تكونت عينة الدراسة من : القسم الثاني . ب

التربية والتعليم  دارةإليعملون في جميع مراحل مدارس التعليم العام التابعة 
هـ، وتم تطبيق أداة ١٤٢٧/١٤٢٨بالعاصمة المقدسة للعام الدراسي 

 .يبين توزيع العينة ونسبها المئوية) ٢(الدراسة عليهم، والجدول 
 )٢(جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة

نسبتها من  النسبة العدد المتغير

 مجتمعها

 % ١٠٠ %١٠٠ ١٠المشرفين

 % ١٨.٧٥ %٣٦.٠ ٩٠ةاالبتدائيالمرحلةالمعلمين

 % ٢٠.٨٣ %٤٠.٠ ١٠٠المرحلة المتوسطة

 % ١٢.٥٠ %٢٤.٠ ٦٠المرحلة الثانوية

 % ٥٢.٠٨ %١٠٠ ٢٥٠  المعلمين مجموع
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نظراً لنقص البيانات فيها، والجدول  االستباناتمن  عدد دااستبع تم وقد

يوضح العدد الموزع، والعدد المفقود، والعدد المستبعد، والعدد النهائي  )٣(رقم
 .الذي تمت عليه عملية التحليل

 

 

 

 )٣(رقم جدول 

 أعداد عينة المعلمين والمستبعد منها

العدد المتغير

 الموزع

العدد 

 المفقود

العدد 

 المستبعد

العدد 

 المتبقي

 ٤٨٤ ٩٠٢ةاالبتدائيالمرحلة

 ٧٩٠ ١٠٠٣المرحلة المتوسطة

 ٦٤٤ ٦٠١٠المرحلة الثانوية

 ١٧٢١٨ ٢٥٠١٥المجموع

 :وفيما يلي وصف عينة الدراسة حسب المتغيرات

 )٤(جدول رقم 

 :الوظيفةمتغير وصف عينة الدراسة ل .أ 
 

 النسبة العدد الوظيفةمتغير

 % ٤.٤ ١٠مشرف تربية بدنية

 % ٩٥.٦ ٢١٨ معلم تربية بدنية

 %١٠٠ ٢٢٨المجموع

 

 )٥(جدول رقم 
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 :متغير المرحلة الدراسية للمعلموصف عينة الدراسة ل .ب 
 

 النسبة العددالمرحلة الدراسيةمتغير

 % ٣٦.٨ ٨٤ االبتدائيةالمرحلة

 % ٣٩.٥ ٩٠ المتوسطةالمرحلة

 % ٢٣.٧ ٥٤المرحلة الثانوية

 %١٠٠ ٢٢٨المجموع

 )٦(جدول رقم 

 :متغير المؤهل العلميوصف عينة الدراسة ل .ج 
 

 النسبة العدد متغير المؤهل العلمي

 % ٨.٣ ١٩دبلوم

 %٨٦.٠ ١٩٦بكالوريوس

 %٥.٧ ١٣دراسات عليا

 %٢٢٨١٠٠المجموع

 

 : خطوات إجراء الدراسة : ثالثاً 

 :هذا الجزء على الجوانب التالية اشتمل
 :خطوات بناء أداة الدراسة )١(

شمل ذلك على خطوات بناء أداة الدراسة المتمثلة في أسس الجودة الشاملة و
وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة،  إدارةفي 

 :وتم إعداد أداة الدراسة وفقاً للخطوات التالية
 :تحديد الهدف من أداة الدراسة: الخطوة األولى

 :تمثل الهدف من أداة الدراسة بما يلي
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وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةالتعرف على أهمية تطبيق  .أ 
الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة من وجهة نظر 

 .معلمي التربية البدنية والمشرفين التربويين

وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةالتعرف على متطلبات تطبيق  .ب 
الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة من وجهة نظر 

 .علمي التربية البدنية والمشرفين التربويينم

وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةالتعرف على تحديات تطبيق  .ج 
الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة من وجهة نظر 

 .معلمي التربية البدنية والمشرفين التربويين

التعرف على الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة معلمي  .د 
 إدارةالتربية البدنية والمشرفين التربويين حول أسس الجودة الشاملة في 

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة 
 .في ضوء متغيرات الدراسة

 :س ألداة الدراسةتحديد مجاالت القيا: الخطوة الثانية

 :تمثلت مجاالت القياس ألداة الدراسة في ثالثة محاور رئيسة هي
وتنظيم  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق : المحور األول .١

رس العاصمة المقدسة من خالل النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام بمدا
م السياسات اإلدارية إسها درجة: (متطلبات للجودة الشاملة، وهي) ١٠(قياس

االهتمام بالوقاية من األخطاء قبل  درجةفي تلبية حاجات المستفيدين، 
التركيز على تحسين برامج األنشطة الرياضية المقدمة،  درجةوقوعها، 

االهتمام  درجةتطبيق مبادئ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد،  درجة
االعتماد على البيانات  جةدربمكانة معلمي التربية البدنية في المدرسة، 

وضع مقاييس األداء لألنشطة الرياضية،  درجة، اإلحصائية واألساليب
توفر التدريب المستمر وتشجيع التعلم  درجةالفعالة،  توفر القيادة درجة

 ).االعتماد على التكلفة أساساً لتقييم العمل درجةالذاتي للمعلم والطالب، 



٨٨ 
 

وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارة أهمية تطبيق: المحور الثاني .٢
 .الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة

وتنظيم  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتحديات تطبيق : المحور الثالث .٣
 .النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة

 :الدراسةصياغة فقرات أداة : الخطوة الثالثة

 :لصياغة فقرات أداة الدراسة تم عمل اإلجراءات التالية 

وتنظيم  إدارةالجودة الشاملة في  بإدارةمراجعة األدب النظري المرتبط  .١
 .النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام

مراجعة مقاييس الدراسات السابقة التي استخدمت للتعرف على أسس  .٢
وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام أو  إدارةالجودة الشاملة في 

 .من في حكمهم في البيئة التربوية

مراجعة المصادر السابقة، والموضوعات المشتملة عليها، من أجل تحديد  .٣
وتنظيم النشاط الرياضي وصياغة  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةعبارات 
 .فقراتها

 :يلي وقد تم صياغة فقرات أداة الدراسة حسب ما

مراعاة أن تخدم هذه الفقرات األهداف المطلوب تحقيقها والتي تعمل على  .١
 .تحقيق أهداف الدراسة

 .تم صياغة فقرات أداة الدراسة بحيث تكون واضحة ومفهومة .٢

عالية جداً، عالية، (تم صياغة فقرات أداة الدراسة وفق التدرج الخماسي  .٣
 ).، منخفضة جداً، ال يعمل بهامتوسطة

فقرة، ) ٨٣(حيث اشتملت على . ورتها األوليةد أداة الدراسة في صتم إعدا  .٤
 .)١(عشرة متطلبات، ملحق رقموكانت موزعة على 

روعي في اختيار فقرات أداة الدراسة التنوع، وأن يكون لكّل عبارة هدف  .٥
 .محدد يقيس هدفاً محدداً في كل محاور الدراسة

 

 :الدراسةصياغة تعليمات أداة : الخطوة الرابعة
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تم صياغة تعليمات أداة الدراسة بغرض تعريف أفراد عينة الدراسة على 
الهدف من أداة الدراسة، وروعي في ذلك أن تكون الفقرات واضحة ومفهومة 
ومالئمة لمستواهم، كما تضمنت تعليمات أداة الدراسة التأكيد على كتابة البيانات 

 .الخاصة بمتغيرات الدراسة
ستجيبين قراءة الفقرات بدقة ومعرفة المقصود من كل وكذلك طلب من الم

فقرة مع تدوين االستجابة في المكان المخصص، وعدم ترك فقرة دون إجابة، 
 .حيث وضع الباحث مثاالً توضيحياً في تعليمات االستبانة

 :عرض أداة الدراسة على المحكمين: الخطوة الخامسة
عة عرضها على مجمو بعد وضع أداة الدراسة في صورتها األولية تم

، وذلك للتأكد من مدى مناسبة )٢(، ملحق رقم من المحكمين المتخصصين
المفردات والفقرات، والنظر في مدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدد الفقرات، 
وشموليتها، وتنوع محتواها، وتقويم مستوى الصياغة اللغوية واإلخراج، 

 .مناسبةوإضافة أية اقتراحات أو تعديالت يرونها 
وقام الباحث بدراسة مالحظات المحكِّمين، واقتراحاتهم، وأجرى بعض 
التّعديالت في ضوء توصيات، وآراء هيئة التّحكيم، كحذف بعض الفقرات، 
وتعديل صياغة بعض الفقرات، وتصحيح بعض أخطاء الصياغة اللغوية 

 .وعالمات الترقيم
 :حساب معامل ثبات أداة الدراسة: رابعا

 استخراج معامل ثبات أداة الدراسة بطريقة التجزئة النصفية، وقد بلغ تم
، ويعتبر معامل ثبات مرتفع، ومناسب ألغراض هذه الدراسة، وكذلك تم )٠.٩٢٦(

 ). ٧(حساب معامل ثبات أبعاد أداة الدراسة الرئيسة، ويوضحها الجدول رقم 
 )٧( رقم جدول

 معامالت الثبات ألداة الدراسة وأبعادها

الثبات بطريقة التجزئة  داة الدراسة وأبعادهاالثبات أل

 النصفية

 ٠.٩٣٤ الجودة الشاملةإدارةمتطلبات تطبيقمحور 
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 ٠.٨٧٩ الجودة الشاملةإدارةأهمية تطبيقمحور 

 ٠.٨٩٤ الجودة الشاملةإدارةتحديات تطبيقمحور 
 ٠.٩٢٦ الثبات الكلي ألداة الدراسة

أن معامالت ثبات المقاييس المقننة يجب أن ال ب) ٣٦٧:٢٠٠٢:عودة(يذكرو
 .)٠.٧٠(تقل عن 

 
 :تم قياس صدق أداة الدراسة من خالل: صدق أداة الدراسة: خامسا

 :صدق المحتوى أو الصدق الظاهري. أ

للتحقّق من صدق محتوى أداة الدراسة، والتأكُّد من أنَّها تخدم أهداف 
الدراسة، تم عرضها على مجموعة من المحكمين من أساتذة جامعة أم القرى 

، وطُلب إليهم دراسة األداة، كلية المعلمين بمكة وإدارة تعليم العاصمة المقدسةو
للمحتوى، وطُلب إليهم النّظر في  مدى مناسبة الفقرة: وإبداء رأيهم فيها من حيث

مدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدد الفقرات، وشموليتها، وتنوع محتواها، 
وتقويم مستوى الصياغة اللّغوية، واإلخراج، أو أية مالحظات يرونَها مناسبة فيما 

 . يتعلق بالتّعديل، أو التّغيير، أو الحذف وفق ما يراه المحكم الزماً
وقام الباحث بدراسة مالحظات المحكِّمين، واقتراحاتهم، وأجرى التّعديالت 

تعديل محتوى بعض الفقرات، : في ضوء توصيات، وآراء هيئة التّحكيم، مثل
، وحذف بعض الفقرات، وتصحيح مالئمةوتعديل بعض الفقرات؛ لتُصبِح أكثر 

 .بعض أخطاء الصياغة اللّغوية، وعالمات التّرقيم
اعتبر الباحث األخذ بمالحظات المحكِّمين، وإجراء التّعديالت المشار وقد 

 دق الظّاهري، وصدق المحتوى لألداة، واعتبر الباحث أنإليها أعاله بمثابة الص
 .األداة صالحة لقياس ما وضعت له

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار. ب
محور من كل الدراسة وتساق الداخلي ألداة االصدق تم التحقق من 

لتأكد من االمكونة لها بعضها مع بعض، و محاور، ومدى ارتباط هذه الهامحاور
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باستخدام  تحقق الباحث من ذلك بإيجاد معامالت االرتباطوعدم التداخل بينها، 
 .يوضح ذلك) ٨( رقم معامل االرتباط بيرسون، والجدول

 

 

 )٨(رقم جدول 

 راسة وأبعادهااالتساق الداخلي ألداة الد جدول

 صدق االتساق الداخلي أداة الدراسة وأبعادها

 ٠.٨٤٩ الجودة الشاملةإدارةمتطلبات تطبيقمحور 

 ٠.٩٢٤ الجودة الشاملةإدارةأهمية تطبيقمحور 

 ٠.٩٠١ الجودة الشاملةإدارةتحديات تطبيقمحور 
 ٠.٨٨٢ لمحاوراالتساق الداخلي الكلي بين ا

 ).٠.٠١(إحصائية عند مستوى توجد داللة * *

، مرتفعةداة الدراسة جاءت أليتضح من الجدول أن معامالت االرتباط 
، وكذلك في كل فقرات أداة الدراسة جميعهاقوة التماسك الداخلي لذلك على  ويدلُّ

 .بعد من أبعادها
 :الصورة النهائية ألداة الدراسة

ياس ما وضعت له أصبحت أداة الدراسة جاهزة في صورتها النهائية لق
، ثالثة محاورفقرة، موزعة على ) ٩٣(بعد التعديل، وتكونت أداة الدراسة من 

 .يبين توزيع فقرات أداة الدراسة على أبعادها) ٩(والجدول 
 )٩( رقم جدول

 الصورة النهائية ألداة الدراسة

 عدد العبارات أداة الدراسة وأبعادها

 ٦٨ متطلبات تطبيق أسس الجودة الشاملةمحور 

 ١٣ أهمية تطبيق أسس الجودة الشاملةمحور 

 ١٢ تحديات تطبيق أسس الجودة الشاملةمحور 
 ٩٣المجموع 
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تم طباعة أداة الدراسة، وإخراجها بصورة تالئم مستوى أفراد عينة الدراسة 
تعلق مرفقة بتعليمات وأمثلة توضيحية حول كيفية السير في االستجابة، وما ي

  .الكتابة المصاحبةبعمليات 
 :لدراسةاتطبيق إجراءات  )٢(

، ).٣(ملحق رقم  بعد أن وضعت أداة الدراسة في صورتها النّهائية
وأصبحت جاهزة للتطبيق، بدأ الباحث بتطبيقها على أفراد مجتمع الدراسة، حيث 

 صأسابيع ) ٤(قام الباحث بإعداد جدول زمني لعملية التطبيق، حيث خُص
في الفصل ) ربيع الثاني،جمادي األول(وحدث ذلك خالل شهري للتطبيق، 

 إدارةالباحث  أستأذنهـ، وبعد ذلك ٢٧/١٤٢٨الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 ).٣(التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة للقيام بعملية التطبيق، ملحق رقم 

 :تطبيق أداة الدراسة. أ

 :في عملية التطبيقاإلجراءات التالية  بإتباعقام الباحث 
قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على جميع مشرفي التربية البدنية، وعلى  .١

عينة ممثلة لمجتمع الدراسة من معلمي التربية البدنية في مدارس التعليم 
 .للبنين بالعاصمة المقدسة

تولى الباحث بنفسه توضيح أهداف أداة الدراسة، وبيان أهميتها، والفائدة  .٢
منها، كما طمأن أفراد عينة الدراسة بأنَّه ال عالقة الستجاباتهم  المرجوة

بتقييمهم في األداء الوظيفي، وأن إجاباتهم ستُعامل بسرية تامة، كما أوضح 
لهم طريقة االستجابة من خالل التعليمات واألمثلة التوضيحية المضمنة في 

 .أداة الدراسة
 :طريقة تفريغ بيانات أداة الدراسة )٣(

 :تحديد درجة القطع . أ

ن درجة القطع هي النقطة التي إذا وصل إليهـا  بأ) ١٩٦:ت.د(يذكر منسي
 .المفحوص فإنه يجتاز المقياس الذي استجاب عليه
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حيث يعتبر تحديد هذه الدرجة من األمور األساسية فـي بنـاء المقـاييس    
لسابقة، وهي التربوية، وقد قام الباحث بتحديد درجة القطع استناداً إلى الدراسات ا

 :على النحو التالي
 

 

 )١٠( رقم جدول    

 يبين درجة القطع لكل مستوى من مستويات االستجابة        

 المستوىالنسبةالمتوسطم

 درجة عالية جداً %١٠٠-٨٤)٥-٤.٢(١
 درجة عالية %٨٤-٦٨)٤.٢-٣.٤(٢
 متوسطةدرجة %٦٨-٥٢)٣.٤-٢.٦(٣
 منخفضة جداًدرجة %٥٢-٣٦)٢.٦-١.٨(٤
 ال يعمل بها %٠-٠٣٦-٥١.٨

 

ونسـبها هـي الحـد     )١٠(رقمواعتبر الباحث أن المتوسطات في الجدول 
الفاصل بين مستوى االستجابات في أداة الدراسة، وذلك لمتوسط االستجابة للفقـرة  

 .أو البعد أو الدرجة الكلية
 :طريقة تفريغ االستجابات في أداة الدراسة. ج

تم تفريغ االستجابات وفق معايير الفقرات المعتمدة والمحكمة، حيث قام 
الباحث بعملية التفريغ، مع استبعاد االستبانات التي ال تشتمل على جميع 

 . االستجابات
 : وقد اتَّبع الباحث اإلجراءات التّالية في عملية التفريغ

 الوظيفةقام الباحث بتصنيف االستبانات حسب متغير الدراسة الرئيس وهو  .١
 ).معلم/مشرف(
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تمتْ عملية التّفريغ وفق المعايير المحددة في أداة الدراسة، حيث أعطي لكل  .٢
، منخفضة متوسطةعالية جداً، عالية، ( فقرة في التدرج الخماسي للمقياس

 ).١، ٢، ٣، ٤، ٥(درجة تقابلها  )جداً، ال يعمل بها

تم تفريغ البيانات المتحصلة على أداة الدراسة، والمتعلّقة بكل متغير من  .٣
 .متغيرات الدراسة

تم بعد ذلك تحويل مجموع االستجابات المتحصلة على األداة إلى نسب مئوية  .٤
 .لعمل المقارنات، وذلك الختالف عدد العبارات في كل بعد من أبعاد األداة

 . )spss(التحليالت اإلحصائية باستخدام النظم اإلحصائية  تم إجراء .٥
 :جمع البيانات والمعالجات اإلحصائية: رابعاً

قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة مشرفي ومعلمي 
التربية البدنية في مدارس التعليم العام للبنين بالعاصمة المقدسة، وتولى الباحث 

 .باناتنفسه عملية جمع االست
وقام الباحث بتصنيف االستبانات حسب متغيرات الدراسة، وتمتْ عملية 

 .التّفريغ وفق المعايير المحددة في أداة الدراسة
 :، وتمثلت فيما يلي)Spss(وقام الباحث باستخدام النظم اإلحصائية 

وتمثل في استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات : اإلحصاء الوصفي. أ
وتنظيم النشاط  إدارةفي الجودة الشاملة  إدارةتطبيق  درجةارية لمعرفة المعي

من وجهة نظر المشرفين  الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة
 . التربويين والمعلمين

) ANOVA(تحليل التباين األحادي استخدام وتمثل في : اإلحصاء التحليلي. ب
 - الوظيفة(لمعرفة داللّة الفروق بين المتوسطات الحسابية وفقاً لمتغيرات الدراسة 

 إدارةب الخلفية العلمية –عدد سنوات الخبرة  -المؤهل العلمي  -المرحلة الدراسية 
لمعرفة درجة ) Spearman(، وتم استخدام معامالت االرتباط )الجودة الشاملة

وتنظيم  إدارةفي الجودة الشاملة  إدارةتطبيق متطلبات العالقة االرتباطية بين أبعاد 
من وجهة نظر  النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة

 .المشرفين التربويين والمعلمين
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 الفصل الرابع

نتائج الدراسة  عرض

 وتفسيرها
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 وتفسريها نتائج الدراسةعرض 

 
 :تمهيد

بعد أن عرض الباحث في الفصل السابق إلجراءات الدراسة الميدانية من 
الدراسة، وأداة الدراسة  مجتمعخالل بيان الهدف من الدراسة ومنهجها، وتحديد 

من حيث بنائها وتقنينها، وحساب صدقها وثباتها، وتحديد األساليب ) االستبانة(
 .الدراسة عينةاإلحصائية في التحليل الكمي الستجابات أفراد 

يتناول هذا الفصل تحليل نتائج الدراسة الميدانية، وذلك من خالل عرض 
 الدراسة الميدانية، ومعالجتها إحصائياً الدراسة على تساؤالت ينةعاستجابات أفراد 

النتائج ، وصوالً إلى حصاء الوصفي وأساليبه اإلحصائيةباستخدام مفاهيم اإل
المتعلقة بمتطلبات  نظرية للدراسة الميدانيةوتحليلها وتفسيرها في ضوء األطر ال

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 
 .العام
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 :عرض نتائج الدراسة: أوال
אא.١ :א

 إدارةفي الجودة الشاملة  إدارةأهمية تطبيق ما درجة : على  األولالسؤال ينصُّ 

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية 

 البدنية بالعاصمة المقدسة ؟

ة واالنحرافات تم استخراج المتوسطات الحسابيل الإلجابة على هذا السؤو
وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةأهمية تطبيق عبارات المعيارية لجميع 

جميع العبارات عام لاستخراج المتوسط التم ، ومن ثم الرياضي بمراحل التعليم العام
وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةأهمية تطبيق حول 

، والجدول التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة
 .ح ذلكيوض )١١(رقم

 ) ١١ (جدول 
 إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةلدرجة أمهية تطبيق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية 

 وتنظيم النشاط الرياضي مبراحل التعليم العام من وجهة نظر مشريف ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة املقدسة

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

 عالية ٧٣.٤١.١٧٧١ ٣.٦٧ .تخفيض التكلفة عند اختيار أفضل األدوات الرياضية ١

 عالية ٧١.٤٠.٨٦٠١٣ ٣.٥٧ .االستغالل األمثل للوقت والموارد المتاحة ٢

زيادة رضا الطالب من خالل تقديم الحوافز الماديـة   ٣
 .والمعنوية والتدريبية

٦٩.٨٠.٨٨٣٢ ٣.٤٩ 
 عالية

 عالية ٦٩.٢٠.٧٨٢٦ ٣.٤٦خلق روح االنسجام بين معلم التربية البدنيـة وبقيـة    ٤
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 .المعلمين
تعزيز روح التعاون بـين معلمـي التربيـة البدنيـة      ٥

 . التعليم إدارةبالتابعين لقسم التربية البدنية 
٦٨.٨٠.٩٦٧١٠ ٣.٤٤ 

 عالية

تحقيق أقل درجة من األخطاء فـي تنفيـذ األنشـطة     ٦
 .الرياضية

٦٨.٦٠.٨٥٠١١ ٣.٤٣ 
 عالية

تحقيق بيئة داعمة ومحافظة على التطـوير بأسـلوب   ٧
 . العمل التعاوني

٦٨.٤٠.٨٣٣١٢ ٣.٤٢ 
 عالية

 )١١(تابع جدول
ترتيب العبارةالترتيب

 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

المدرسـة   إدارةالقضاء على الروتين بزيادة الثقة في ٨
 .ومعلم التربية البدنية بها

٦٧.٨٠.٨٨٦٧ ٣.٣٩ 
 متوسطة

 متوسطة ٦٧.٢٠.٨٧٢٨ ٣.٣٦ . إيجاد نظام شامل ومتكامل لجودة األداء٩

 متوسطة ٦٥.٨٠.٧٥٢٤ ٣.٢٩ .الوصول للرضا الوظيفي للمعلمين١٠

 متوسطة ٦٥.٢٠.٨٠٧٥ ٣.٢٦ . إتاحة الفرصة للمعلم بالمشاركة في اتخاذ القرار١١

زيادة التعاون مع الطالب بإشراكهم فـي التخطـيط   ١٢
 .لألنشطة الرياضية

٦٥.٠٠.٨٤٠٣ ٣.٢٥ 
 متوسطة

ترشيد تكلفة إقامة األنشطة من خالل رعايتها من قبل ١٣
 . مؤسسات عامة لتحسين جودة األداء

٦٣.٦١.٠٣٧٩ ٣.١٨ 
 متوسطة

 عالية   ٦٨.٠ ٣.٤٠المتوسط العام

 
نجد أنها تراوحت  )١١(في الجدول  محوروبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال

وفق مقياس التدرج %) ٦٣.٦ -% ٧٣.٤( أي ما نسبته بين ) ٣.١٨-٣.٦٧(بين 
حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيال

الجودة  إدارةأهمية تطبيق  ك فإن درجة، ووفقاً للمح%)٦٨.٠(بنسبة ) ٣.٤٠(البعد 
ي وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرف إدارةالشاملة في 
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، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة عاليةكانت بدرجة  ومعلمي التربية البدنية
 .على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعه الباحث

 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبار أعلى خمس وكانت

 " :والتي تنص على، %)٧٣.٤(، ونسبتها )١(األولى العبارة  المرتبة احتلت
واحتلت المرتبة الثانية العبارة  ،" عند اختيار أفضل األدوات الرياضية تخفيض التكلفة

االستغالل األمثل للوقت والموارد " تنص على  التي%) ٧١.٤(، ونسبتها )١٣(
تنص  التي%) ٦٩.٨(، ونسبتها )٢(ة العبارة لثواحتلت المرتبة الثا، " المتاحة
، " لطالب من خالل تقديم الحوافز المادية والمعنوية والتدريبيةازيادة رضا " على 

خلق " تنص على  التي%) ٦٩.٢(، ونسبتها )٦(العبارة  رابعةواحتلت المرتبة ال
 خامسةواحتلت المرتبة ال، " المعلمين معلم التربية البدنية وبقية بين روح االنسجام

التعاون بين  روح تعزيز" تنص على  التي%) ٦٨.٨(، ونسبتها )١٠(العبارة 
 ". التعليم إدارةمعلمي التربية البدنية التابعين لقسم التربية البدنية ب

الدراسة كانت على النحو  عينةت الستجابات أفراد اعبار خمس أدنى أما

 : التالي

إيجاد نظام  "، والتي تنص على %)٦٧.٢(، ونسبتها )٨(العبارة ) ٩( المرتبة احتلت
، ونسبتها )٤(العبارة ) ١٠(واحتلت المرتبة  ،" لجودة األداءشامل ومتكامل 

واحتلت المرتبة ، " للمعلمينالوصول للرضا الوظيفي  "، والتي تنص على %)٦٥.٨(
للمعلم إتاحة الفرصة  "، والتي تنص على %)٦٥.٢(، ونسبتها )٥(العبارة ) ١١(

، ونسبتها )٣(ة العبار) ١٢(واحتلت المرتبة ، " في اتخاذ القرار بالمشاركة
زيادة التعاون مع الطالب بإشراكهم في التخطيط لألنشطة  "، والتي تنص على %)٦٥.٠(

، والتي تنص %)٦٣.٦(، ونسبتها )٩(العبارة ) ١٣(واحتلت المرتبة ، " الرياضية
إقامة األنشطة من خالل رعايتها من قبل مؤسسات عامة لتحسين جودة ترشيد تكلفة  "على 
 ". األداء

:אאא.١
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 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق متطلبات ما درجة : على الثاني ينص السؤال

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية 

 البدنية بالعاصمة المقدسة ؟

النحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية وا حسابتم ل الإلجابة على هذا السؤو
 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق من  متطلبلجميع العبارات في كل 
متطلب من استخراج المتوسطات بشكل عام لكل تم ، ومن ثم وتنظيم النشاط الرياضي

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم  إدارةفي  الجودة الشاملة إدارةمتطلبات تطبيق 
، وفيما يلي العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة

 .توضيح ذلك
 
  إسهام السياسات اإلدارية في تلبية حاجات المستفيدين درجة :المتطلب األول. ١

 ) ١٢ (جدول 
إسهام السياسات اإلدارية يف تلبية  درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملتطلب 

 حاجات املستفيدين 
 

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة  
 التطبيق

 النسبة المتوسط

يراعي المعلم مدى تـوافر اإلمكانيـات والمنشـآت     ١
 .المناسبة عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي للمدرسة

٦٨.٨١.١٠٣٦ ٣.٤٤ 
 عالية

يراعي المعلم حاجات ورغبات الطالب عنـد إعـداد    ٢
 .برنامج النشاط الرياضي للمدرسة

٦٦.٠١.٠١١٥ ٣.٣٠ 
 متوسطة

النشاط الرياضي علـى  يعتمد المعلم عند تنفيذ برنامج  ٣
األهداف والخطط الموضوعة من قبل وزارة التربيـة  

 .والتعليم
٦٥.٢١.٠٥٧٧ ٣.٢٦ 

 متوسطة

 ةتلبي وزارة التربية والتعليم االحتياجـات الرياضـي   ٤
 .للمجتمع

٦٤.٠١.٣١١١ ٣.٢٠ 
 متوسطة

التعليميـة بـرامج    دارةيحدد قسم التربية البدنية باإل ٥
األنشطة الرياضية التي تتناسب مع رغبات الطـالب  

٦١.٤١.٠٦١٨ ٣.٠٧ 
 متوسطة



١٠١ 
 

 ).المستفيدين(
التعليميـة بعمـل    دارةيقوم قسم التربية البدنية بـاإل  ٦

دراسات مسـحية لتحديـد االحتياجـات الرياضـية     
 .للمجتمع

٦١.٠١.٠٢٣٢ ٣.٠٥ 

 متوسطة

المدرسة خطة واضحة ومحددة عند وضع  إدارةتضع ٧
 .برنامج النشاط الرياضي الداخلي لها

٥٩.٢١.٠٢٨٣ ٢.٩٦ 
 متوسطة

المدرسة بأخذ رأي الطالب عنـد تقـويم    إدارةتقوم ٨
 .مستوى إعداد النشاط الرياضي الداخلي لها

٥٤.٦١.١٧٥٤ ٢.٧٣ 
 متوسطة

 متوسطة   ٦٢.٦ ٣.١٣المتوسط العام

   
نجد أنها تراوحت بين  )١٢(في الجدول  متطلبإلى متوسطات عبارات هذا الوبالنظر 

 خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٥٤.٦ -% ٦٨.٨( أي ما نسبته بين ) ٢.٧٣-٣.٤٤(
حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية

من وجهة نظر  درجة توافر هذا المتطلبك فإن ، ووفقاً للمح%)٦٢.٦(بنسبة ) ٣.١٣(
نة كانت بدرجة ، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد عي مشرفي ومعلمي التربية البدنية

 .وفق المحك الذي وضعه الباحث الدراسة على عبارات هذا المتطلب
 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارأعلى ثالث  وكانت

 " :، والتي تنص على%)٦٨.٨(، ونسبتها )٦(ولى العبارة األ المرتبة احتلت
 يراعي المعلم مدى توافر اإلمكانيات والمنشآت المناسبة عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي

تنص  التي%) ٦٦.٠(، ونسبتها )٥(واحتلت المرتبة الثانية العبارة  ،" للمدرسة
 المعلم حاجات ورغبات الطالب عند إعداد برنامج النشاط الرياضي راعيي" على 
تنص  التي%) ٦٥.٢(، ونسبتها )٧(ة العبارة لثواحتلت المرتبة الثا، " للمدرسة
وعة عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي على األهداف والخطط الموضيعتمد المعلم " على 

 ". من قبل وزارة التربية والتعليم
 : الدراسة كانت على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارث ثال أدنى أما

يقوم  "، والتي تنص على %)٦١.٠(، ونسبتها )٢(العبارة ) ٦( المرتبة احتلت
الرياضية  حتياجاتاالبعمل دراسات مسحية لتحديد  التعليمية دارةباإل التربية البدنية قسم
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، والتي تنص %)٥٩.٢(، ونسبتها )٣(العبارة ) ٧(واحتلت المرتبة  ،" للمجتمع
 عند وضع برنامج النشاط الرياضي المدرسة خطة واضحة ومحددة إدارة تضع "على 

، والتي %)٥٤.٦(، ونسبتها )٤(العبارة ) ٨(واحتلت المرتبة ، " الداخلي لها
المدرسة بأخذ رأي الطالب عند تقويم مستوى إعداد النشاط  إدارةتقوم  "تنص على 

 ". الداخلي لها الرياضي
 
 
 
 االهتمام بالوقاية من األخطاء قبل وقوعها درجة: المتطلب الثاني. ٢

 )١٣( جدول 
الهتمام بالوقاية من األخطاء قبل ا درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملتطلب 

  وقوعها

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  الحسابي المتوسط

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

التعليمية بعقد اللقاءات  دارةيقوم قسم التربية البدنية باإل١
والورش مع المعلمين لحل المشكالت والتحسين المستمر 

 .األنشطة الرياضية الطالبية جلبرام
٩ ٠.٩١٧ ٧٦.٠ ٣.٨٠ 

 عالية

مقترحات تساهم في تحسين مستمر لألنشطة  المعلميقدم ٢
 . الرياضية المدرسية من أجل جودة الخدمة

١٥ ٠.٩٢٠ ٦٧.٨ ٣.٣٩ 
 متوسطة

التعليمية بأحدث النظم  دارةيعمل قسم التربية البدنية باإل٣
 .التربوية في تنفيذ األنشطة الرياضية المقدمة للطالب

١٠ ٠.٨١٤ ٦٧.٢ ٣.٣٦ 
 متوسطة

 متوسطة ١٤ ٠.٩٣٩ ٦٥.٢ ٣.٢٦ .المعلم التقويم المستمر لتحسين أداء الطالبيستخدم ٤

التعليميـة بالمراجعـة    دارةيقوم قسم التربية البدنية باإل٥
الدورية لألنشطة الرياضية في ضوء احتياجات المجتمع 

 .المدرسي
١٦ ٠.٩١٠ ٦٤.٦ ٣.٢٣ 

 متوسطة

تحسـين  يستخدم المعلم أحدث الوسائل التي تساهم فـي  ٦
 .مستويات الطالب الرياضية

١٣ ٠.٩٤٠ ٦٤.٢ ٣.٢١ 
 متوسطة
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المدرسة ظروف عمل مناسبة لتنفيذ النشاط  إدارةهيأت ٧
 .الرياضي المدرسي

١٢ ٠.٨٦٩ ٦٢.٢ ٣.١١ 
 متوسطة

المدرسة التقنيات الحديثة لألنشطة الرياضية  إدارةوفرت ٨
 .المدرسية

١١ ٠.٩٥٠ ٥٨.٠ ٢.٩٠ 
 متوسطة

 متوسطة  ٦٥.٦ ٣.٢٨العامالمتوسط

 
نجد أنها  )١٣(في الجدول  متطلبوبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال

وفق مقياس %) ٥٨.٠ -% ٧٦.٠( أي ما نسبته بين ) ٢.٩٠-٣.٨٠(تراوحت بين 
حيث بلغ المتوسط العام  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيالتدرج ال

ك فإن درجة توافر هذا ، ووفقاً للمح%)٦٥.٦(بنسبة  )٣.٢٨(لعبارات هذا البعد 
، ويالحظ متوسطةكانت بدرجة  مشرفي ومعلمي التربية البدنيةمن وجهة نظر  المتطلب

وفق المحك الذي  المتطلبتفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا 
 .وضعه الباحث

 :اسة على النحو التاليالدر عينةت الستجابات أفراد اعبارأعلى ثالث  وكانت

 " :، والتي تنص على%)٧٦.٠(، ونسبتها )٩(األولى العبارة  المرتبة احتلت
حل ل مع المعلمين بعقد اللقاءات والورش التعليمية دارةباإل التربية البدنية يقوم قسم

واحتلت المرتبة  ،" الطالبية األنشطة الرياضية جالمشكالت والتحسين المستمر لبرام
مقترحات  لمعلميقدم ا" تنص على  التي%) ٦٧.٨(، ونسبتها )١٥(الثانية العبارة 

واحتلت ، " اضية المدرسية من أجل جودة الخدمةمستمر لألنشطة الريتساهم في تحسين 
 يعمل قسم" تنص على  التي%) ٦٧.٢(، ونسبتها )١٠(ة العبارة لثالمرتبة الثا
 المقدمة الرياضية أحدث النظم التربوية في تنفيذ األنشطةب التعليمية ارةدباإل التربية البدنية

 ". للطالب
 : الدراسة كانت على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارثالث  أدنى أما

 "، والتي تنص على %)٦٤.٢(، ونسبتها )١٣(العبارة ) ٦( المرتبة احتلت
 ،" في تحسين مستويات الطالب الرياضيةحدث الوسائل التي تساهم أالمعلم  ستخدمي

 "، والتي تنص على %)٦٢.٢(، ونسبتها )١٢(العبارة ) ٧(واحتلت المرتبة 
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واحتلت ، " المدرسي مناسبة لتنفيذ النشاط الرياضيالمدرسة ظروف عمل  إدارةهيأت 
 إدارةوفرت  "، والتي تنص على %)٥٨.٠(، ونسبتها )١١(العبارة ) ٨(المرتبة 
 ". المدرسية التقنيات الحديثة لألنشطة الرياضية المدرسة

 
 
 
 

 
 التركيز على تحسين برامج األنشطة الرياضية المقدمة درجة: المتطلب الثالث. ٣

 )١٤ (جدول 
التركيز على حتسني برامج األنشطة  درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملتطلب 
  الرياضية املقدمة

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

التعليميـة بمتابعـة    دارةيقوم قسم التربية البدنية باإل١
مراحل تنفيذ األنشطة الرياضية وحصر األخطاء في 

 .مراحل تنفيذها للوقاية منها
١.٠٦٨١٨ ٧٣.٨ ٣.٦٩ 

 عالية

يعمل المعلم على التحضير الجيد  للنشاط الرياضـي  ٢
 .المدرسي لتفادي األخطاء

٠.٧٨٣٢٣ ٧١.٨ ٣.٥٩ 
 عالية

يراجع المعلم الطرق واألسـاليب المسـتخدمة فـي    ٣
 . األنشطة الرياضية بالمدرسة لتفادي األخطاء

٠.٨٩٢٢٤ ٦٩.٢ ٣.٤٦ 
 عالية

يهتم المعلم بمعرفة األسباب الحقيقية لألخطاء للوقاية ٤
 .منها

٠.٧٧٥٢٢ ٦٨.٨ ٣.٤٤ 
 عالية

يقوم قسم التربية البدنية بتطوير األساليب المستخدمة ٥
تنفيذ برامج األنشطة الرياضية لتجنب األخطـاء  في 

 .قبل وقوعها
٠.٨٣٩١٩ ٦٦.٤ ٣.٣٢ 

 متوسطة
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التعليم  إدارةيتعاون المعلم مع قسم التربية البدنية في ٦
 . لتقويم النشاط الرياضي لتجنب األخطاء

٠.٩٤٤٢٥ ٦٥.٨ ٣.٢٩ 
 متوسطة

التعليم بمراجعة دورية  إدارةيقوم قسم التربية البدنية ب٧
 .لألنشطة الرياضية لتحديد المشكالت قبل وقوعها

٠.٩٠٣١٧ ٦٣.٢ ٣.١٦ 
 متوسطة

المدرسة التقـويم المسـتمر لألنشـطة     إدارةتستخدم ٨
 .لتفادي األخطاء أثناء ممارسة النشاط الرياضي

٠.٩٢٠٢١ ٦٢.٦ ٣.١٣ 
 متوسطة

المدرسة الخطط المناسـبة للوقايـة مـن     إدارةتضع ٩
 .األخطاء وبالتعرف عليها قبل وقوعها

٠.٨٧٢٢٠ ٦٢.٠ ٣.١٠ 
 متوسطة

 متوسطة   ٦٧.٠ ٣.٣٥المتوسط العام

 
نجد أنها تراوحت بين  )١٤(في الجدول  متطلبوبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال 
 خماسيمقياس التدرج ال وفق%) ٦٢.٠ -% ٧٣.٨( أي ما نسبته بين ) ٣.١٠-٣.٦٩(

حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية
من وجهة نظر  ك فإن درجة توافر هذا المتطلب، ووفقاً للمح%)٦٧.٠(بنسبة ) ٣.٣٥(

، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد متوسطةكانت بدرجة  مشرفي ومعلمي التربية البدنية
 .وفق المحك الذي وضعه الباحث المتطلبعينة الدراسة على عبارات هذا 

 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارأعلى ثالث  وكانت

 " :، والتي تنص على%)٧٣.٨(، ونسبتها )١٨(األولى العبارة  المرتبة احتلت
وحصر  بمتابعة مراحل تنفيذ األنشطة الرياضية التعليمية دارةة باإليقوم قسم التربية البدني

، )٢٣(واحتلت المرتبة الثانية العبارة  ،" لوقاية منهال هاتنفيذ في مراحل األخطاء
للنشاط   على التحضير الجيد المعلم يعمل" تنص على  التي%) ٧١.٨(ونسبتها 
، ونسبتها )٢٤(ة العبارة لثالمرتبة الثاواحتلت ، " األخطاء لتفادي المدرسي الرياضي

الطرق واألساليب المستخدمة في األنشطة  المعلم راجعي" تنص على  التي%) ٦٩.٢(
 ". األخطاء لتفاديالرياضية بالمدرسة 

 : الدراسة كانت على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارثالث  أدنى أما

يقوم  "، والتي تنص على %)٦٣.٢(ونسبتها ، )١٧(العبارة ) ٧( المرتبة احتلت
لتحديد المشكالت قبل  التعليم بمراجعة دورية لألنشطة الرياضية إدارةقسم التربية البدنية ب
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، والتي تنص %)٦٢.٦(، ونسبتها )٢١(العبارة ) ٨(واحتلت المرتبة  ،" وقوعها
طاء أثناء ممارسة لتفادي األخ المستمر لألنشطة المدرسة التقويم إدارة ستخدمت "على 

، %)٦٢.٠(، ونسبتها )٢٠(العبارة ) ٩(واحتلت المرتبة ، " النشاط الرياضي
ة من األخطاء وبالتعرف للوقاي ةالمناسب المدرسة الخطط إدارةضع ت "والتي تنص على 

 ". وقوعهاعليها قبل 
 
 
 
 
 تطبيق مبادئ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد درجة: المتطلب الرابع. ٤

 ) ١٥ (رقمجدول 
تطبيق مبادئ العمل اجلماعي وروح  درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملتطلب 

  الفريق الواحد

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

المدرسة على إزالة القيود والحواجز بين  إدارةتعمل ١
 .معلمي التربية البدنية وبقية المعلمين في المدرسة

١.٠٤٦٢٨ ٧٥.٤ ٣.٧٧ 
 عالية

يشكل قسم التربية البدنية فريق عمل إلقامة األنشطة ٢
 ).التعليم إدارة(الرياضية على مستوى المنطقة 

٠.٩٠٦٢٦ ٧١.٢ ٣.٥٦ 
 عالية

المدرسة بتعريف وتدريب فرق العمل من  إدارةتقوم ٣
 .معلمي المدرسة على مفاهيم العمل الجماعي

٠.٨٤٥٢٩ ٦٨.٨ ٣.٤٤ 
 عالية

يبث قسم التربية البدنية روح الفريق الواحـد لـدى   ٤
تحقيق األهداف مسـؤولية  "انطالقا من مبدأ  المعلمين
 ".الجميع

٠.٩٤٦٢٧ ٦٨.٢ ٣.٤١ 

 عالية

المعلمون في المدرسة على التعاون بتطبيـق  يحرص ٥
 ).التعاوني(مبادئ العمل الجماعي 

٠.٨٤١٣١ ٦٧.٢ ٣.٣٦ 
 متوسطة

 متوسطة ٠.٨٦٧٣٣ ٦٧.٢ ٣.٣٦يشارك المعلمون مع قسم التربية البدنية في تحسـين  ٦
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جودة برامج األنشطة الرياضية المقدمة مـن خـالل   
 ). التعاوني(تطبيق مبادئ العمل الجماعي 

المدرسة على تشكيل فرق عمـل مـن    إدارةتشجع ٧
المعلمين وتعمل على تنميتها وإشراكها في قـرارات  

 .تحسين جودة الخدمة المدرسية
٠.٧٩٦٣٠ ٦٥.٢ ٣.٢٦ 

 متوسطة

المدرسة بأخذ أراء الجماعـات الطالبيـة    إدارةتقوم ٨
 .وأولياء األمور تحقيقا لمفاهيم العمل الجماعي

٠.٩٥٨٣٢ ٦١.٨ ٣.٠٩ 
 متوسطة

 عالية  ٦٨.٢ ٣.٤١المتوسط العام

 
نجد أنها  )١٥(في الجدول  متطلبوبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال

وفق مقياس %) ٦١.٨ -% ٧٥.٤( أي ما نسبته بين ) ٣.٠٩-٣.٧٧(تراوحت بين 
حيث بلغ المتوسط العام  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيالتدرج ال

ك فإن درجة توافر هذا ، ووفقاً للمح%)٦٨.٢(بنسبة ) ٣.٤١(لعبارات هذا البعد 
، ويالحظ عاليةكانت بدرجة  مشرفي ومعلمي التربية البدنيةمن وجهة نظر  المتطلب

وفق المحك الذي  المتطلبتفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا 
 .وضعه الباحث

 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارأعلى ثالث  انتوك

 " :، والتي تنص على%)٧٥.٤(، ونسبتها )٢٨(األولى العبارة  المرتبة احتلت
المدرسة على إزالة القيود والحواجز بين معلمي التربية البدنية وبقية المعلمين  إدارةتعمل 

 التي%) ٧١.٢(، ونسبتها )٢٦(واحتلت المرتبة الثانية العبارة  ،" في المدرسة
قامة األنشطة الرياضية على مستوى إلقسم التربية البدنية فريق عمل  شكلي" تنص على 

%) ٦٨.٨(، ونسبتها )٢٩(ة العبارة لثواحتلت المرتبة الثا، ")التعليم إدارة(المنطقة 
 وتدريب فرق العمل من معلمي المدرسة سة بتعريفالمدر إدارةتقوم " تنص على  التي

 ". على مفاهيم العمل الجماعي
 : الدراسة كانت على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارثالث  أدنى أما

 "، والتي تنص على %)٦٧.٢(، ونسبتها )٣٣(العبارة ) ٦( المرتبة احتلت
في تحسين جودة برامج األنشطة الرياضية المقدمة  رك المعلمون مع قسم التربية البدنيةيشا
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العبارة ) ٧(واحتلت المرتبة  ،")التعاوني( من خالل تطبيق مبادئ العمل الجماعي
على تشكيل  المدرسة إدارةتشجع  "، والتي تنص على %)٦٥.٢(، ونسبتها )٣٠(

الخدمة جودة وتعمل على تنميتها وإشراكها في قرارات تحسين  من المعلمين عملفرق 
، والتي %)٦١.٨(، ونسبتها )٣٢(العبارة ) ٨(واحتلت المرتبة ، " المدرسية

 اتحقيقجماعات الطالبية وأولياء األمور ال المدرسة بأخذ أراء إدارةتقوم  "تنص على 
 " مفاهيم العمل الجماعيل
 
 
 االهتمام بمكانة معلمي التربية البدنية في المدرسة درجة: المتطلب الخامس. ٥

 ) ١٦ (جدول 
االهتمام مبكانة معلمي التربية البدنية يف  درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملتطلب 

  املدرسة

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

يشارك المعلمون في إعـداد األنشـطة الرياضـية    ١
 . المقدمة

٠.٩١٠٣٨ ٧٥.٤ ٣.٧٧ 
 عالية

على عرض إنجازاتهم من خـالل   يحرص المعلمون٢
 .البرامج المقدمة لتعزيز مكانتهم في المدرسة

٠.٩٢٧٣٧ ٧١.٨ ٣.٥٩ 
 عالية

يسعى المعلمون لتحقيق األداء المتميـز مـن اجـل    ٣
 .الحوافز المادية والمعنوية الحصول على

٠.٩٢٢٣٩ ٧٠.٦ ٣.٥٣ 
 عالية

المدرسة بانجازات المعلمين في األنشـطة   إدارةتشيد ٤
 .الداخلية الخارجية ةالرياضي

٠.٩٥٨٣٦ ٦٩.٠ ٣.٤٥ 
 عالية

يعقد قسم التربية البدنية لقاءات مستمرة مع معلمـي  ٥
تحسين التربية البدنية لتحديد األساليب التي تؤدي إلى 

 .جودة األنشطة الرياضية المقدمة
٠.٨٤٤٣٤ ٦٨.٦ ٣.٤٣ 

 عالية

لتحسـين الظـروف    إدارةيسعى قسم التربية البدنية ب٦
 .المحيطة بالمعلم والعمل على تحقيق احتياجاته

٠.٩٦٦٣٥ ٦٧.٦ ٣.٣٨ 
 متوسطة
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 عالية  ٧٠.٦ ٣.٥٣المتوسط العام

 
نجد أنها  )١٦(في الجدول  متطلبوبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال

وفق مقياس %) ٦٧.٦ -% ٧٥.٤( أي ما نسبته بين ) ٣.٣٨-٣.٧٧(تراوحت بين 
حيث بلغ المتوسط العام  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيالتدرج ال

ك فإن درجة توافر هذا ، ووفقاً للمح%)٧٠.٦(بنسبة ) ٣.٥٣(لعبارات هذا البعد 
، ويالحظ عاليةكانت بدرجة  مشرفي ومعلمي التربية البدنيةمن وجهة نظر  المتطلب

وفق المحك الذي  المتطلبتفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا 
 .وضعه الباحث

 :الدراسة على النحو التالي عينةالستجابات أفراد  ينعبارتأعلى  وكانت

 " :، والتي تنص على%)٧٥.٤(بتها ، ونس)٣٨(األولى العبارة  المرتبة احتلت
واحتلت المرتبة الثانية العبارة  ،" المقدمة الرياضيةيشارك المعلمون في إعداد األنشطة 

يشارك المعلمون في إعداد األنشطة " تنص على  التي%) ٧١.٨(، ونسبتها )٣٧(
 ". المقدمة الرياضية

 : الدراسة كانت على النحو التالي عينةالستجابات أفراد  ينعبارت أدنى أما

 يعقد "، والتي تنص على %)٦٨.٦(، ونسبتها )٣٤(العبارة ) ٥( المرتبة احتلت
ي تؤدي التلتحديد األساليب  ة لقاءات مستمرة مع معلمي التربية البدنيةقسم التربية البدني

، )٣٥(العبارة ) ٦(واحتلت المرتبة  ،" إلى تحسين جودة األنشطة الرياضية المقدمة
لتحسين  إدارةب يسعى قسم التربية البدنية "، والتي تنص على %)٦٧.٦(ونسبتها 

 ". الظروف المحيطة بالمعلم والعمل على تحقيق احتياجاته
 االعتماد على البيانات واألساليب اإلحصائية درجة: المتطلب السادس. ٦

 ) ١٧ (جدول 
االعتماد على البيانات واألساليب  درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملتطلب 

  اإلحصائية

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط
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التعليم على توظيـف   إدارةالتربية البدنية بيعمل قسم ١
المعلومات وتحليلها لتحسين جودة األنشطة الرياضية 

 .المقدمة
٠.٧٩٢٤١ ٦٧.٨ ٣.٣٩ 

 متوسطة

يرصد قسم التربية البدنية اآلراء التي يقدمها الرأي ٢
.العام حول مستوى جودة األنشطة الرياضية المقدمة

٠.٨٦٧٤٢ ٦٧.٢ ٣.٣٦ 
 متوسطة

يسعى المعلمون لتوظيف نتائج ومخرجات األنشـطة  ٣
 . الرياضية للعمل على تحسين جودتها

٠.٩٧٧٤٦ ٦٧.٢ ٣.٣٦ 
 متوسطة

يعتمد المعلمون على األساليب اإلحصائية في تقـويم  ٤
 .نتائج ومخرجات األنشطة الرياضية

٠.٩٧٨٤٥ ٦٦.٨ ٣.٣٤ 
 متوسطة

       
 )١٧(تابع جدول

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

٥
 

توفر شعبة التربية البدنية بالوزارة قاعـدة بيانـات   
 .حديثة وشاملة لتطوير األنشطة الرياضية

٠.٨٦٠٤٠ ٦٥.٦ ٣.٢٨ 
 متوسطة

المدرسة المعلومات ذات الصلة بمستوى  إدارةترصد ٦
 .خدمة األنشطة الرياضية المقدمة

٠.٩٦١٤٤ ٦٤.٤ ٣.٢٢ 
 متوسطة

المدرسة آليات تساعد على تدفق سـريع   إدارةتوفر ٧
 .للمعلومات

٠.٨٧١٤٣ ٦٣.٤ ٣.١٧ 
 متوسطة

 متوسطة   ٦٦.٠ ٣.٣٠ المتوسط العام

نجد أنها تراوحت  )١٧(في الجدول  متطلبوبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال   
وفق مقياس التدرج %) ٦٣.٤ -% ٦٧.٨( أي ما نسبته بين ) ٣.١٧-٣.٣٩(بين 
حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيال

من وجهة  ك فإن درجة توافر هذا المتطلب، ووفقاً للمح%)٦٦.٠(بنسبة ) ٣.٣٠(البعد 
استجابات  توسط، ويالحظ متوسطةكانت بدرجة  مشرفي ومعلمي التربية البدنيةنظر 

 .وفق المحك الذي وضعه الباحث المتطلبأفراد عينة الدراسة على عبارات هذا 
 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارأعلى ثالث  وكانت
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 " :، والتي تنص على%)٦٧.٨(ونسبتها  ،)٤١(األولى العبارة  المرتبة احتلت
 جودة المعلومات وتحليلها لتحسين التعليم على توظيف إدارةب قسم التربية البدنية يعمل

، ونسبتها )٤٢(واحتلت المرتبة الثانية العبارة  ،" األنشطة الرياضية المقدمة
 التي يقدمها الرأي العام اآلراء قسم التربية البدنية رصدي" تنص على  التي%) ٦٧.٢(

ة العبارة لثواحتلت المرتبة الثا، " حول مستوى جودة األنشطة الرياضية المقدمة
توظيف نتائج ليسعى المعلمون " تنص على  التي%) ٦٧.٢(، ونسبتها )٤٦(

 ". ومخرجات األنشطة الرياضية للعمل على تحسين جودتها
 : الدراسة كانت على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارثالث  أدنى أما

توفر  "، والتي تنص على %)٦٥.٦(، ونسبتها )٤٠(العبارة ) ٥( المرتبة احتلت
 ،" التربية البدنية بالوزارة قاعدة بيانات حديثة وشاملة لتطوير األنشطة الرياضية شعبة

 "، والتي تنص على %)٦٤.٤(، ونسبتها )٤٤(العبارة ) ٦(واحتلت المرتبة 
، " األنشطة الرياضية المقدمةخدمة المعلومات ذات الصلة بمستوى المدرسة  إدارة رصدت

 "، والتي تنص على %)٦٣.٤(، ونسبتها )٤٣(العبارة ) ٧(واحتلت المرتبة 
 ". تساعد على تدفق سريع للمعلومات المدرسة آليات إدارةوفر ت
 وضع مقاييس األداء لألنشطة الرياضية درجة: المتطلب السابع. ٧

 ) ١٨ (جدول 
  وضع مقاييس األداء لألنشطة الرياضية درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملتطلب 

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

ـ ١ التعلـيم مقـاييس    إدارةيضع قسم التربية البدنية ب
واضحة ومحددة ألداء المعلمين عند تنفيذ األنشـطة  

 .الرياضية
٠.٩٥٢٤٨ ٧٥.٨ ٣.٧٩ 

 عالية

يهتم المعلم بتطوير قدرات وإمكانيات الطالـب بمـا   ٢
 .يتناسب وطبيعة كل مرحلة

٠.٨٠١٥٤ ٧٢.٤ ٣.٦٢ 
 عالية

يقوم المعلم بوضع مقاييس واضحة ومحددة للتالميـذ  ٣
 .لقياس مستوى أدائهم في األنشطة الرياضية

٠.٨٩١٥٣ ٧١.٠ ٣.٥٥ 
 عالية
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يهتم قسم التربية البدنيـة بمسـتوى أداء المعلمـين    ٤
 . ودرجة إنجازهم في تحقيق األهداف

١.٠٢٩٤٧ ٦٨.٨ ٣.٤٤ 
 عالية

المدرسة بمتابعـة وتقـويم أداء معلمـي     إدارةتقوم ٥
 .التربية البدنية خالل العام الدراسي

٠.٨٢٩٥٠ ٦٨.٦ ٣.٤٣ 
 عالية

يتعاون المعلم مع قسم التربية البدنيـة فـي وضـع    ٦
 .مقاييس األداء لتحسين جودة األنشطة الرياضية

٠.٨٣٨٥٥ ٦٨.٤ ٣.٤٢ 
 عالية

األداء يهتم قسم التربيـة البدنيـة بتحقيـق مقـاييس     ٧
 .الموضوعة بصورة دقيقة ومحددة

٠.٨٩٢٤٩ ٦٨.٠ ٣.٤٠ 
 عالية

المدرسة على مستوى انجاز المعلم وأدائه  إدارةتركز ٨
 .في ضوء مقاييس األداء الموضوعة

٠.٨٤٩٥١ ٦٧.٦ ٣.٣٨ 
 متوسطة

 )١٨(تابع جدول
ترتيب العبارةالترتيب

 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

المدرسة بتعريف المعلم بكيفيـة اسـتخدام    إدارةتهتم ٩
 .المقاييس الموضوعة في مجال عمله

٠.٩٠٠٥٢ ٦٦.٠ ٣.٣٠ 
 متوسطة

 عالية  ٦٩.٦ ٣.٤٨المتوسط العام

 
نجد أنها  )١٨(في الجدول  متطلبوبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال

وفق مقياس %) ٦٦.٠ -% ٧٥.٨( أي ما نسبته بين ) ٣.٣٠-٣.٧٩(تراوحت بين 
حيث بلغ المتوسط العام  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيالتدرج ال

ك فإن درجة توافر هذا ، ووفقاً للمح%)٦٩.٦(بنسبة ) ٣.٤٨(لعبارات هذا البعد 
، ويالحظ عاليةكانت بدرجة  علمي التربية البدنيةمشرفي وممن وجهة نظر  المتطلب

وفق المحك الذي  المتطلبتفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا 
 .وضعه الباحث

 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارأعلى ثالث  وكانت

 " :والتي تنص على، %)٧٥.٨(، ونسبتها )٤٨(األولى العبارة  المرتبة احتلت
مقاييس واضحة ومحددة ألداء المعلمين عند تنفيذ  التعليم إدارةيضع قسم التربية البدنية ب
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%) ٧٢.٤(، ونسبتها )٥٤(واحتلت المرتبة الثانية العبارة  ،" األنشطة الرياضية
يهتم المعلم بتطوير قدرات وإمكانيات الطالب بما يتناسب وطبيعة كل " تنص على  التي
تنص  التي%) ٧١.٠(، ونسبتها )٥٣(ة العبارة لثواحتلت المرتبة الثا، " ةمرحل

يقوم المعلم بوضع مقاييس واضحة ومحددة للتالميذ لقياس مستوى أدائهم في " على 
 ". األنشطة الرياضية

 : الدراسة كانت على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبارثالث  أدنى أما

يهتم  "، والتي تنص على %)٦٨.٠(، ونسبتها )٤٩(العبارة ) ٧( المرتبة احتلت
واحتلت  ،" الموضوعة بصورة دقيقة ومحددة األداء مقاييسبتحقيق التربية البدنية  قسم

 إدارةتركز  "، والتي تنص على %)٦٧.٦(، ونسبتها )٥١(العبارة ) ٨(المرتبة 
واحتلت ، " الموضوعةداء األمقاييس وى انجاز المعلم وأدائه في ضوء المدرسة على مست

 إدارةتهتم  "، والتي تنص على %)٦٦.٠(، ونسبتها )٥٢(العبارة ) ٩(المرتبة 
 ". المدرسة بتعريف المعلم بكيفية استخدام المقاييس الموضوعة في مجال عمله

 توفر القيادة الفعالة درجة: المتطلب الثامن. ٨
 ) ١٩ (جدول 

  توفر القيادة الفعالة درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملتطلب 

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

القيادية للطـالب   يعمل المعلم على إبراز الشخصيات١
 .وإعطائهم مهام تنمي شخصياتهم

٠.٨٧٨٥٨ ٧٩.٦ ٣.٩٨ 
 عالية

 عالية ٠.٨٤٠٦٠ ٧٢.٢ ٣.٦١ .يسعى المعلم إلى توفير الحوافز للطالب المتميزين٢

التعليم علـى إعـداد    إدارةيعمل قسم التربية البدنية ب٣
القيادات الرياضية الفعالة وتوزيعها فـي المـدارس   

 .كمعلمين
٠.٩٠٤٥٦ ٦٨.٤ ٣.٤٢ 

 عالية

يعمل قسم التربية البدنية على تطوير قدرات المعلمين ٤
المتميزين ويشركهم في وضـع بـرامج األنشـطة    

 . الرياضية
٠.٩٩٩٥٧ ٦٧.٨ ٣.٣٩ 

 متوسطة
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يقوم المعلم بتدريب الطالب المتميزين قياديـا علـى   ٥
 .كيفية وضع برامج األنشطة الرياضية

٠.٧٥١٥٩ ٦٣.٠ ٣.٦٥ 
 متوسطة

 عالية  ٣.٦١٧٢.٢المتوسط العام

 
نجد أنها  )١٩(في الجدول  متطلبوبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال

وفق مقياس %) ٦٣.٠ -% ٧٩.٦( أي ما نسبته بين ) ٣.٦٥-٣.٩٨(تراوحت بين 
حيث بلغ المتوسط العام  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيالتدرج ال

ك فإن درجة توافر هذا ، ووفقاً للمح%)٧٢.٢(بنسبة ) ٣.٦١(لعبارات هذا البعد 
، ويالحظ عاليةكانت بدرجة  مشرفي ومعلمي التربية البدنيةمن وجهة نظر  المتطلب

وفق المحك الذي  المتطلبتفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا 
 .وضعه الباحث

 :الدراسة على النحو التالي عينةالستجابات أفراد  ينعبارتأعلى  وكانت

 " :، والتي تنص على%)٧٩.٦(، ونسبتها )٥٨(األولى العبارة  المرتبة احتلت
 ،" لطالب وإعطائهم مهام تنمي شخصياتهمعلى إبراز الشخصيات القيادية لمعلم يعمل ال

" تنص على  التي%) ٧٢.٢(ونسبتها ، )٦٠(واحتلت المرتبة الثانية العبارة 
 ". يسعى المعلم إلى توفير الحوافز للطالب المتميزين

 : الدراسة كانت على النحو التالي عينةالستجابات أفراد  ينعبارت أدنى أما

 يعمل "، والتي تنص على %)٦٧.٨(، ونسبتها )٥٧(العبارة ) ٤( المرتبة احتلت
في وضع برامج  ن المتميزين ويشركهمقدرات المعلمي على تطوير قسم التربية البدنية
، %)٦٣.٠(، ونسبتها )٥٩(العبارة ) ٥(واحتلت المرتبة  ،" األنشطة الرياضية

الطالب المتميزين قياديا على كيفية وضع برامج  يقوم المعلم بتدريب "والتي تنص على 
 ". األنشطة الرياضية

ستمر وتشجيع التعلم الذاتي للمعلم توفر التدريب الم درجة: المتطلب التاسع. ٩

 والطالب
 ) ٢٠ (جدول 

توفر التدريب املستمر وتشجيع التعلم  درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملتطلب 
  الذايت للمعلم والطالب
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ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

يشيد قسم التربية البدنية بجهود المعلمين الذين يهتمون ١
 .بتطوير قدراتهم ومهاراتهم ذاتيا

٦٩.٠٠.٧٩٢٦٣ ٣.٤٥ 
 عالية

يشجع قسم التربية البدنية المعلمين على المشاركة في ٢
 . الدورات الدراسية

٦٨.٤٠.٧٨٤٦٢ ٣.٤٢ 
 عالية

 
 

 )٢٠(تابع جدول
ترتيب العبارةالترتيب

 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

ـ  ٣ التعلـيم البـرامج    إدارةيوفر قسم التربية البدنيـة ب
والدورات التي تساهم في تدريب المعلمـين لتطـوير   

 .مستوى أدائهم
٦٨.٠٠.٧٧١٦١ ٣.٤٠ 

 عالية

 عالية   ٦٨.٤ ٣.٤٢المتوسط العام

 
نجد أنها  )٢٠(في الجدول  متطلبوبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال

وفق مقياس %) ٦٨.٠ -% ٦٩.٠( أي ما نسبته بين ) ٣.٤٠-٣.٤٥(تراوحت بين 
حيث بلغ المتوسط العام  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيالتدرج ال

ك فإن درجة توافر هذا ، ووفقاً للمح%)٦٨.٤(بنسبة ) ٣.٤٢(لعبارات هذا البعد 
، ويالحظ عاليةكانت بدرجة  مشرفي ومعلمي التربية البدنيةمن وجهة نظر  المتطلب
وفق المحك الذي  المتطلبنة الدراسة على عبارات هذا استجابات أفراد عي ارتفاع

 .وضعه الباحث
 :الدراسة على النحو التالي عينةالستجابات أفراد  رةعباأعلى  وكانت

 " :، والتي تنص على%)٦٩.٠(، ونسبتها )٦٣(األولى العبارة  المرتبة احتلت
 ". بتطوير قدراتهم ومهاراتهم ذاتيا يهتمونجهود المعلمين الذين بقسم التربية البدنية  يشيد
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 : الدراسة كانت على النحو التالي عينةالستجابات أفراد  ةعبار أدنى أما

 "، والتي تنص على %)٦٨.٠(، ونسبتها )٦١(العبارة  األخيرة المرتبة احتلت
ين البرامج والدورات التي تساهم في تدريب المعلم التعليم إدارةب التربية البدنية يوفر قسم

 ". لتطوير مستوى أدائهم
 
 
 
 

 االعتماد على التكلفة أساساً لتقييم العمل درجة: المتطلب العاشر. ١٠
 ) ٢١ (جدول 

االعتماد على التكلفة أساساً لتقييم  درجةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملتطلب 
  العمل

ترتيب العبارةالترتيب
 المتوسطاتتنازلياً حسب 

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 
في 
 المقياس

درجة 
 األهمية

 النسبة المتوسط

التعليم إلعداد بـرامج   إدارةيوفر قسم التربية البدنية ب١
 .المتميزة بأقل التكاليف ةاألنشطة الرياضي

٠.٨٣٠٦٤ ٦٩.٠ ٣.٤٥ 
 عالية

السبل للحصول على يوفر قسم التربية البدنية أفضل ٢
 .األجهزة واألدوات األساسية بأسعار اقتصادية

٠.٨٢٩٦٥ ٦٨.٦ ٣.٤٣ 
 عالية

المدرسة التقييم الكيفي وليس الكمي لتقييم  إدارةتضع ٣
 .أعمال معلمي التربية البدنية بالمدرسة

٠.٨٣٨٦٧ ٦٦.٨ ٣.٣٤ 
 متوسطة

الرياضـية   تتوفر وزارة التربية والتعلـيم المنشـآ  ٤
 .التعليم بمكة المكرمة دارةالالزمة إل

٠.٩٧٦٦٦ ٦٣.٦ ٣.١٨ 
 متوسطة

المدرسة على إقامـة أفضـل األنشـطة     إدارةتعمل ٥
 .الرياضية برعاية مؤسسة عامة

١.١٨١٦٨ ٦٠.٦ ٣.٠٣ 
 متوسطة

 متوسطة  ٦٥.٨ ٣.٢٩المتوسط العام
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نجد أنها  )٢١(في الجدول  متطلبوبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال
وفق مقياس %) ٦٠.٦ -% ٦٩.٠( أي ما نسبته بين ) ٣.٠٣-٣.٤٥(تراوحت بين 

حيث بلغ المتوسط العام  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيالتدرج ال
ك فإن درجة توافر هذا ، ووفقاً للمح%)٦٥.٨(بنسبة ) ٣.٢٩(لعبارات هذا البعد 

، ويالحظ متوسطةكانت بدرجة  مشرفي ومعلمي التربية البدنيةظر من وجهة ن المتطلب
وفق المحك الذي  المتطلبتفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا 

 .وضعه الباحث
 

 

 

 :الدراسة على النحو التالي عينةالستجابات أفراد  ينعبارتأعلى  وكانت

 " :، والتي تنص على%)٦٩.٠(، ونسبتها )٦٤(األولى العبارة  المرتبة احتلت
 المتميزة بأقل ةاألنشطة الرياضي إلعداد برامج التعليم إدارةب قسم التربية البدنية وفري

تنص  التي%) ٦٨.٦(، ونسبتها )٦٥(واحتلت المرتبة الثانية العبارة  ،" التكاليف
األساسية قسم التربية البدنية أفضل السبل للحصول على األجهزة واألدوات  وفري" على 

 ". بأسعار اقتصادية
 : الدراسة كانت على النحو التالي عينةالستجابات أفراد  ينعبارت أدنى أما

 وفرت "، والتي تنص على %)٦٣.٦(، ونسبتها )٦٦(العبارة ) ٤( المرتبة احتلت
واحتلت  ،" التعليم بمكة المكرمة دارةالرياضية الالزمة إل تالمنشآوزارة التربية والتعليم 

 إدارة عملت "، والتي تنص على %)٦٠.٦(، ونسبتها )٦٨(العبارة ) ٥(المرتبة 
 ". أفضل األنشطة الرياضية برعاية مؤسسة عامة على إقامة المدرسة

من وبعد أن عرض الباحث للمتوسطات الحسابية لجميع العبارات لكل متطلب 
وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام  إدارةالجودة الشاملة في إدارة متطلبات 

، تم حساب المتوسطات من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة
 :يوضح ذلك) ٢٢( رقم اإلجمالية لكل متطلب من المتطلبات، والجدول
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 ) ٢٢ (جدول 
وتنظيم النشاط الرياضي مبراحل  إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةمن متطلبات متطلب لكل اإلمجالية املتوسطات 

 التعليم العام من وجهة نظر مشريف ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة املقدسة

املتوسط أسس الجودة الشاملةتطبيقمتطلبات الترتيب
 النسبة

النسبة 
 املئوية

ترتيب 
المتطلبات في 
 المقياس

درجة 

 التطبيق

 عالية ثامناملتطلب ال ٧٢.٢ ٣.٦١ توفر القيادة الفعالة درجة١

 عالية امساملتطلب اخل ٣.٥٣٧٠.٦ االهتمام مبكانة معلمي التربية البدنية يف املدرسة درجة٢

 عالية سابعاملتطلب ال ٦٩.٦ ٣.٤٨ وضع مقاييس األداء لألنشطة الرياضية درجة٣

توفر التدريب املستمر وتشجيع التعلم الذايت للمعلم درجة٤
 والطالب

 تاسعاملتطلب ال ٣.٤٢٦٨.٤
 عالية

 )٢٢(تابع جدول
املتوسط أسس الجودة الشاملةتطبيقمتطلبات الترتيب

 النسبة
النسبة 
 املئوية

ترتيب 
المتطلبات في 
 المقياس

درجة 

 التطبيق

 عالية رابعاملتطلب ال ٦٨.٢ ٣.٤١ تطبيق مبادئ العمل اجلماعي وروح الفريق الواحد درجة٥

 متوسطة ثالثاملتطلب ال ٣.٣٥٦٧.٠ التركيز على حتسني برامج األنشطة الرياضية املقدمة درجة٦

 متوسطة سادساملتطلب ال ٣.٣٠٦٦.٠ االعتماد على البيانات واألساليب اإلحصائية درجة٧

عاشراملتطلب ال ٦٥.٨ ٣.٢٩ االعتماد على التكلفة أساساً لتقييم العمل درجة٨  متوسطة 

 متوسطة ثايناملتطلب ال٣.٢٨٦٥.٦ االهتمام بالوقاية من األخطاء قبل وقوعها درجة٩

 متوسطة املتطلب األول ٣.١٣٦٢.٦ إسهام السياسات اإلدارية يف تلبية حاجات املستفيدين درجة١٠

 متوسطة  ٦٧.٦ ٣.٣٨ اإلمجايلاملتوسط 

 
الجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات أن درجة تطبيق  )٢٢( رقم يتبين من الجدول

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي  إدارة
جاء بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط اإلجمالي  التربية البدنية بالعاصمة المقدسة

وفق المحك الذي وضعه الباحث، وجاء ) ٦٧.٦(بنسبة مئوية ) ٣.٣٨(لجميع المحاور 
وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةمتطلبات أسس الجودة الشاملة في أعلى متطلبين من 

 ة الرياضيةمدى وضع مقاييس األداء لألنشطومتطلب  مدى توفر القيادة الفعالةمتطلب 
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%) ٧٢.٢(على التوالي بنسب مئوية بلغت ) ٣.٥٣(و) ٣.٦١(بمتوسط بلغ 
 .، ووفقاً للمحك فإن هذين المتطلبين يطبقان بدرجة عالية%)٧٠.٦(و

وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  دارةإمتطلبات بينما كان أقل متطلبين من  
مدى إسهام ومتطلب  طاء قبل وقوعهامدى االهتمام بالوقاية من األخمتطلب الرياضي 

) ٣.١٣(و) ٣.٢٨(بمتوسط حسابي بلغ  السياسات اإلدارية في تلبية حاجات المستفيدين
، ووفقاً للمحك فإن هذين %)٦٢.٦(و%) ٦٥.٦(على التوالي بنسب مئوية بلغت 
 .المتطلبين يطبقان بدرجة متوسطة

 
 
אא.٣ :א

الجودة  إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق ما : ينص السؤال الثالث على

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية  وتنظيم النشاط الرياضي دارةالشاملة إل

 بالعاصمة المقدسة ؟

ة واالنحرافات تم استخراج المتوسطات الحسابيل الإلجابة على هذا السؤو
جميع العبارات حول عام لاستخراج المتوسط التم ، ومن ثم المعيارية لجميع العبارات

وتنظيم النشاط  دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 
، وفيما يلي الرياضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة

 .توضيح ذلك
 

 ) ٢٣ (جدول 
اجلودة  إدارةللتحديات اليت تواجه املعلمني يف تطبيق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية 

 وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشريف ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة املقدسة دارةالشاملة إل

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  الحسابيالمتوسط 

 المعياري

العبارة 

في 

المقياس

درجة 
 األهمية

النسبةالمتوسط

توزيع األعمال والمهام على أنها واجبـات رسـمية    ١
 .يقضي على روح اإلبداع لدى المعلمين

١ ٧٦.٦١.٠٤٥ ٣.٨٣ 
 عالية

 عالية ٨ ٧٠.٢٠.٧٨٨ ٣.٥١المدرسة على التنفيذ الحرفي للتعليمـات   إدارةحرص  ٢
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 . واألوامر دون مراعاة ظروف العمل الفعلية
العمل يتم وفق القواعد واألوامر واألنظمـة المبلغـة    ٣

رسميا دون مشاركة المعلمين في التخطيط لألنشـطة  
 . الرياضية

٢ ٦٩.٠٠.٨٥١ ٣.٤٥ 

 عالية

 عالية ٧ ٦٨.٠٠.٨١٠ ٣.٤٠ . التعليم إدارةاتخاذ القرارات المؤثرة يتم من خالل  ٤

التعليم دورات تدريبية لمعلمي التربيـة   إدارةال يعقد ب ٥
 .البدنية خاصة بتعريف أسس الجودة الشاملة

١٢ ٦٧.٦٠.٩٦٦ ٣.٣٨ 
 متوسطة

 متوسطة ٣ ٦٦.٦٠.٨٠٤ ٣.٣٣ .التركيز على العمل دونما تحقيق رضا المعلمين ٦

 
 
 )٢٣(تابع جدول

ترتيب العبارةالترتيب
 تنازلياً حسب المتوسطات

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

العبارة 

في 

المقياس

درجة 
 األهمية

النسبةالمتوسط

عـددها غيـر    الكوادر البشرية المختارة من المعلمين٧
 .مناسب بسبب اختيار عناصر محددة  دون غيرها

١١ ٦٦.٦٠.٩٠٦ ٣.٣٣ 
 متوسطة

التوزيع غير العادل للعمل بين المعلمين عنـد إقامـة   ٨
 .التعليم لألنشطة الرياضية  إدارة

٩ ٦٦.٤٠.٨٦٤ ٣.٣٢ 
 متوسطة

ظروف العمل عند إقامة األنشطة الرياضية بالمدرسة ٩
 ....). التهوية(أو خارجها تتم في أجواء غير صحية 

١٠ ٦٦.٢٠.٨٧٧ ٣.٣١ 
 متوسطة

االهتمام بطريقة تنفيذ األنشطة الرياضية بصفة دائمة ١٠
 .دون النظر إلى جودة المخرجات

٤ ٦٥.٨٠.٧٠٠ ٣.٢٩ 
 متوسطة

 متوسطة ٦ ٦٤.٢٠.٨٠٢ ٣.٢١ . السياسة التدريبية تتم من خالل الوزارة١١

 متوسطة ٥ ٦٤.٠٠.٨٠٤ ٣.٢٠ . المدرسة تمنح صالحيات غير كافية للمعلمين إدارة١٢

 متوسطة   ٦٧.٦ ٣.٣٨المتوسط العام
 

نجد أنها  )٢٣( رقم في الجدول محوروبالنظر إلى متوسطات عبارات هذا ال
وفق مقياس %) ٦٤.٠ -% ٧٦.٦( أي ما نسبته بين ) ٣.٢٠-٣.٨٣(تراوحت بين 

حيث بلغ المتوسط العام  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيالتدرج ال
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تواجه المعلمين ك فإن درجة ، ووفقاً للمح%)٦٧.٦(بنسبة ) ٣.٣٨(لعبارات هذا البعد 
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي  دارةالجودة الشاملة إل إدارةفي تطبيق 

، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد عينة متوسطةكانت بدرجة ومعلمي التربية البدنية 
 .اسة على عبارات هذا المحور وفق المحك الذي وضعه الباحثالدر

 :الدراسة على النحو التالي عينةت الستجابات أفراد اعبار أعلى خمس وكانت

 " :، والتي تنص على%)٧٦.٦(، ونسبتها )١(األولى العبارة  المرتبة احتلت
 ،" لدى المعلمينيقضي على روح اإلبداع  على أنها واجبات رسميةتوزيع األعمال والمهام 

" تنص على  التي%) ٧٠.٢(، ونسبتها )٨(واحتلت المرتبة الثانية العبارة 
على التنفيذ الحرفي للتعليمات واألوامر دون مراعاة ظروف العمل  المدرسة إدارةتحرص 
تنص  التي%) ٦٩.٠(، ونسبتها )٢(ة العبارة لثواحتلت المرتبة الثا، " الفعلية
دون مشاركة المعلمين في  قواعد واألوامر واألنظمة المبلغة رسمياالعمل يتم وفق ال" على 

، ونسبتها )٧(العبارة  رابعةواحتلت المرتبة ال، " التخطيط لألنشطة الرياضية
، " التعليم إدارةمؤثرة يتم من خالل اتخاذ القرارات ال" تنص على  التي%) ٦٨.٠(

ال " تنص على  التي%) ٦٧.٦(، ونسبتها )١٢(العبارة  خامسةواحتلت المرتبة ال
 الجودة بتعريف أسس خاصة دورات تدريبية لمعلمي التربية البدنية التعليم إدارةب عقدي

 ". الشاملة
الدراسة كانت على النحو  عينةت الستجابات أفراد اعبار خمس أدنى أما

 : التالي

توزيع ال "، والتي تنص على %)٦٦.٤(، ونسبتها )٩(العبارة ) ٨( المرتبة احتلت
واحتلت  ،"التعليم لألنشطة الرياضية  إدارةالمعلمين عند إقامة عادل للعمل بين الغير 

ظروف  "، والتي تنص على %)٦٦.٢(، ونسبتها )١٠(العبارة ) ٩(المرتبة 
العمل عند إقامة األنشطة الرياضية بالمدرسة أو خارجها تتم في أجواء غير صحية 

، والتي %)٦٥.٨(، ونسبتها )٤(العبارة ) ١٠(واحتلت المرتبة ، "....)التهوية(
بصفة دائمة دون النظر إلى جودة  تنفيذ األنشطة الرياضيةاالهتمام بطريقة  "تنص على 
، والتي %)٦٤.٢(، ونسبتها )٦(العبارة ) ١١(واحتلت المرتبة ، " المخرجات

) ١٢(واحتلت المرتبة ، " السياسة التدريبية تتم من خالل الوزارة "تنص على 



١٢٢ 
 

تمنح  المدرسة إدارة "، والتي تنص على %)٦٤.٠(، ونسبتها )٥(العبارة 
 ". للمعلمينصالحيات غير كافية 

אא.٤ א :א
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : على سؤال الرابعينصُّ ال

 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق حول  )٠.٠٥=  α(الداللة 

، المرحلة الدراسية  الوظيفة(وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغيرات الدراسة 

الجودة  إدارةب الخلفية العلميةللمعلمين، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، 

 ؟) الشاملة

، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين سؤالن هذا الع جابةولإل
الجودة  إدارةمتطلبات تطبيق  حولالدراسة  استجابات أفراد مجتمعمتوسطات 
من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالشاملة في 

) t-test) (ت(اختبار تم استخدام ، وفقاً لمتغيرات الدراسةالبدنية بالعاصمة المقدسة 
متغيرات ل )Anova(تحليل التباين األحادي ، كما تم استخدام )الوظيفة(لمتغير 

 الخلفية العلميةالمرحلة الدراسية للمعلمين، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، (
 .، وفيما يلي نتائج هذا السؤال)الجودة الشاملة إدارةب
حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . أ

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

 ؟)معلم/ مشرف( الوظيفةلمتغير 
 

 )٢٤(جدول 
 للفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة) T-Test) (ت(نتائج اختبار 

 الوظيفةوتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري  إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةحول متطلبات تطبيق 
 )معلم/مشرف(

المتوسط التباينمصدر 

 الحسابي

االنحراف

 المعياري
الخطأ

 المعياري
درجات 
 الحرية

مســـتوى  )ت(قيمة 

 الداللة



١٢٣ 
 

 ٢٤٥.٣٠٠١٢.١٤٨٣.٨٤١ مشرف
٠.٨٠٦ ٠.٢٤٦ ٢٢٦ 

 ٢٤٢.٧٢٤٣٢.٨٩٤٢.٢٢٧ معلم

 .)٠.٠٥=   α (دالة عند مستوى * 
 

د فروق ذات داللّة إحصائية عند ال توجبانه  ) ٢٤( رقم يظْهِر الجدول
أفراد عينة الدراسة حول  بين متوسطات استجابات ،)٠.٠٥=  α( مستوى الداللة 

من وجهة وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 
 الوظيفةوفقاً لمتغير  التربية البدنية بالعاصمة المقدسةمعلمي مشرفي ونظر 

، وبلغ )٢٤٥.٣٠٠(، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمشرفين )معلم/ مشرف(
 .)٢٤٢.٧٢٤(المتوسط الحسابي للمعلمين 

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ب

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

 لمعلمين ؟لمتغير المرحلة الدراسية ل
 

 )٢٥(جدول 
أفراد عينة الدراسة  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري املرحلة الدراسية  إدارةاجلودة الشاملة يف إدارة حول متطلبات تطبيق 
 للمعلمني

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

١٤٣٤٤.٦٥٥ ٢ ٢٨٦٨٩.٣١٠

٠.٠١٠ ٤.٧٣٠ * 
 ٣٠٣٢.٦٦٧ ٢٢٥ ٦٨٢٣٥٠.٠٠٦اموعات داخل

  ٢٢٧ ٧١١٠٣٩.٣١٦ الكلّي اموع

 .)٠.٠٥=   α (دالة عند مستوى * 



١٢٤ 
 

أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    ) ٢٥( رقم يتبين من الجدول
حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 

من وجهة وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 
 وفقاً لمتغيـر المرحلـة الدراسـية    التربية البدنية بالعاصمة المقدسةنظر معلمي 

 ).٤.٧٣٠(المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة للمعلمين
 

حـول  الدراسة  استجابات أفراد عينةمتوسطات ولمعرفة اتجاه الفروق بين 
من وجهة وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

سـية  وفقاً لمتغيـر المرحلـة الدرا   التربية البدنية بالعاصمة المقدسةنظر معلمي 
تم إجراء المقارنات البعدية،  ،مستوى من المستويات الثالثة، ولصالح أي للمعلمين

، كما هو مبين فـي  للمقارنات البعدية)  scheffe ( شيفيهحيث تم اُستُخْدم اختبار 
 . )٢٦(الجدول رقم

 
 )٢٦( رقم  جدول

 إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةأفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 
 وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري املرحلة الدراسية للمعلمني

 ثانوية متوسطةابتدائيةالتخصص

 ٢٢.٩٢٣ - - -ابتدائية

 ٢٢.٢٥٥ - - -متوسطة

 - * ٢٢.٢٥٥ * ٢٢.٩٢٣ثانوية

 .)٠.٠٥=  α (دالة عند مستوى * 

لمتوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة    وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية 
وتنظـيم النشـاط    إدارةالجودة الشاملة فـي   إدارةحول متطلبات تطبيق الدراسة 

وفقـاً لمتغيـر    التربية البدنية بالعاصمة المقدسةمن وجهة نظر معلمي الرياضي 
ود فروق ذات داللّة إحصائية عند مسـتوى  يالحظ وج ،المرحلة الدراسية للمعلمين



١٢٥ 
 

معلمي المرحلة الثانوية علـى معلمـي المرحلـة    ، لصالح )٠.٠٥=  α( الداللة 
 .االبتدائية والمتوسطة

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ج

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

 لمتغير المؤهل العلمي ؟
 
 

 
 

 )٢٧(رقم جدول 
أفراد عينة الدراسة  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 

 وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري املؤهل العلمي إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةحول متطلبات تطبيق 

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

٤٧٥.٨٩٥ ٣ ١٤٢٧.٦٨٦ 

٠.٩٢٩ ٠.١٥٠ 
 ٣١٦٧.٩٠٩ ٢٢٤ ٧٠٩٦١١.٦٣٠اموعات داخل

  ٢٢٧ ٧١١٠٣٩.٣١٦ الكلّي اموع

 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  ال أنه )  ٢٧ ( رقم يتبين من الجدول

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 
ن وجهة موتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

، وفقاً لمتغير المؤهل العلميالتربية البدنية بالعاصمة المقدسة معلمي مشرفي ونظر 
 ).٠.١٥٠(المحسوبة ) ف(حيث بلغت قيمة 

 



١٢٦ 
 

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . د

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

 خبرة ؟لمتغير عدد سنوات ال
 

 

 

 

 
 

 
 )٢٨( رقم جدول

عينة الدراسة أفراد  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 
 وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة إدارةاجلودة الشاملة يف  حول متطلبات تطبيق إدارة

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

٨٤١٨.٥٩٤ ٣ ٢٥٢٥٥.٧٨٢ 

٠.٠٤٤ ٢.٧٥٠ * 
 ٣٠٦١.٥٣٤ ٢٢٤ ٦٨٥٧٨٣.٥٣٤اموعات داخل

  ٢٢٧ ٧١١٠٣٩.٣١٦ الكلّي اموع

 .)٠.٠٥=   α (دالة عند مستوى * 
أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    ) ٢٨( رقم يتبين من الجدول

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 
ن وجهة موتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

 وفقاً لمتغير عدد سـنوات  التربية البدنية بالعاصمة المقدسةمعلمي مشرفي ونظر 
 ).٢.٧٥٠(المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة الخبرة

 



١٢٧ 
 

حـول  الدراسة  استجابات أفراد عينةمتوسطات ولمعرفة اتجاه الفروق بين 
ن وجهة م وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

ت وفقاً لمتغير عدد سـنوا  التربية البدنية بالعاصمة المقدسةمعلمي مشرفي ونظر 
تم إجراء المقارنات البعدية،  ،مستوى من المستويات األربعة، ولصالح أي الخبرة

للمقارنات البعدية، كما هو مبين فـي  )  scheffe ( شيفيهحيث تم اُستُخْدم اختبار 
 ).٢٩(الجدول رقم 

 
 

 
 
 )٢٩( رقم جدول

 إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةأفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 
 وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة

 فأكثر ١٥ ١٥-١٠ ١٠-٥ ٥-١ عدد سنوات اخلربة

 ٢٢.٢٣٨ - ١٧.١٣٦ - - -سنوات ٥أقل من  – ١من 
 ١٦.٤٨٨ - - - -سنوات ١٠أقل من  - ٥من 
 - - - * ١٧.١٣٦سنوات١٥من  أقل - ١٠من 

 - - * ١٦.٤٨٨ * ٢٢.٢٣٨سنة فأكثر ١٥من 

 .)٠.٠٥=  α (دالة عند مستوى * 

 
لمتوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة    وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية 

وتنظـيم النشـاط    إدارةالجودة الشاملة فـي   إدارةمتطلبات تطبيق حول الدراسة 
وفقـاً   التربية البدنية بالعاصمة المقدسةمعلمي مشرفي ون وجهة نظر م الرياضي

يالحظ وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مسـتوى   ،لمتغير عدد سنوات الخبرة
سنة فأكثر على الذين خبرتهم  ١٥الذين خبرتهم من ، لصالح )٠.٠٥=  α( الداللة 

 .واتسن ١٠أقل من  – ٥سنوات، والذين خبرتهم من  ٥إلى أقل من  -١من 



١٢٨ 
 

=  α( يالحظ وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   كما 
سنة على الذين خبرتهم من  ١٥أقل من  – ١٠الذين خبرتهم من ، لصالح )٠.٠٥

 .سنوات ٥إلى أقل من  -١
 )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . هـ

وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق حول 

 الجودة الشاملة ؟ إدارةب الخلفية العلميةوفقاً لمتغير 
 

 
 
 
 
 
 
 )٣٠( رقم جدول

أفراد عينة الدراسة حول  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 
 اجلودة الشاملة إدارةب اخللفية العلميةوتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري  إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةمتطلبات تطبيق 

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

٢٩١٢٩.٦٨٩ ٢ ٥٨٢٥٩.٣٧٨

٠.٠٠٠ ١٠.٠٤٠ *
 ٢٩٠١.٢٤٤ ٢٢٥ ٦٥٢٧٧٩.٩٣٧اموعات داخل

  ٢٢٧ ٧١١٠٣٩.٣١٦ الكلّي اموع

 .)٠.٠٥=   α (دالة عند مستوى * 
دوليتبيأنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    ) ٣٠( رقم ن من الج

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 
ن وجهة موتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 



١٢٩ 
 

 الخلفية العلميةوفقاً لمتغير  التربية البدنية بالعاصمة المقدسةمعلمي مشرفي ونظر 
 ).١٠.٠٤٠(المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة الجودة الشاملة إدارةب
 

حـول  الدراسة  استجابات أفراد عينةمتوسطات ولمعرفة اتجاه الفروق بين 
ن وجهة موتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

 الخلفية العلميةوفقاً لمتغير  التربية البدنية بالعاصمة المقدسةمعلمي مشرفي ونظر 
تـم إجـراء    ،مستوى من المستويات الثالثـة ، ولصالح أي الجودة الشاملة إدارةب

للمقارنات البعدية، )  scheffe ( شيفيهالمقارنات البعدية، حيث تم اُستُخْدم اختبار 
  ):٣١(كما هو مبين في الجدول رقم

 
 
 

 
 )٣١(جدول 

 اجلودة  إدارةأفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 
 اجلودة الشاملة إدارةب اخللفية العلميةوتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري  إدارةالشاملة يف 

ال توجدالتخصص
 معرفة

معرفة 
 عامة

معرفة 
 متخصصة

 ٤٣.٤٠١  - ٥١.٩٢٠ - -ال توجد معرفة

  - - * ٥١.٩٢٠معرفة عامة

 - - * ٤٣.٤٠١معرفة متخصصة

 .)٠.٠٥=  α (دالة عند مستوى * 

لمتوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة    وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية 
وتنظـيم النشـاط    إدارةالجودة الشاملة فـي   إدارةحول متطلبات تطبيق الدراسة 
وفقـاً   التربية البدنية بالعاصمة المقدسةمعلمي مشرفي ون وجهة نظر م الرياضي



١٣٠ 
 

يالحظ وجـود فـروق ذات داللّـة     ،الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةلمتغير 
ذين لديهم معرفة متخصصة ال، لصالح )٠.٠٥=  α( إحصائية عند مستوى الداللة 

 .الجودة الشاملة إدارةوالذين لديهم معرفة عامة على الذين ال توجد لديهم معرفة ب

אא.٥ :א
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : على سؤال الخامسينصُّ ال

 إدارةفي الجودة الشاملة  إدارةأهمية تطبيق درجة حول  )٠.٠٥=  α(الداللة 

، المرحلة الدراسية  الوظيفة(وفقاً لمتغيرات الدراسة  وتنظيم النشاط الرياضي

الجودة  إدارةب الخلفية العلميةللمعلمين، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، 

 ؟) الشاملة

، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين سؤالن هذا الع جابةولإل
الجودة  إدارةدرجة أهمية تطبيق  حولالدراسة  مجتمعاستجابات أفراد متوسطات 
من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية  وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالشاملة في 

) t-test) (ت(اختبار تم استخدام ، وفقاً لمتغيرات الدراسةالبدنية بالعاصمة المقدسة 
متغيرات ل) Anova( تحليل التباين األحادي، كما تم استخدام )الوظيفة(لمتغير 

 الخلفية العلميةالمرحلة الدراسية للمعلمين، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، (
 .، وفيما يلي نتائج هذا السؤال)الجودة الشاملة إدارةب
حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . أ

وفقاً  وتنظيم النشاط الرياضي إدارةفي الجودة الشاملة  إدارةأهمية تطبيق درجة 

 ؟)معلم/ مشرف( الوظيفةلمتغير 
 )٣٢(جدول 

 للفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ) T-Test) (ت(نتائج اختبار 
 الوظيفةوفقاً ملتغري  وتنظيم النشاط الرياضي إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةدرجة أمهية تطبيق حول 

 )معلم/مشرف(

المتوسط مصدر التباين

 الحسابي

االنحراف

 المعياري
الخطأ

 المعياري
درجات 
 الحرية

مســـتوى  )ت(قيمة 

 الداللة



١٣١ 
 

٤٤.٧٠٠٥.٢٩٢٥١.٦٧٣٦ مشرف
٠.٨٣٥ ٠.٢٠٨ ٢٢٦ 

٤٤.١٧٨٧.٨٢١٧.٥٢٩٧٦ معلم

 .)٠.٠٥=   α (دالة عند مستوى * 
د فروق ذات داللّة إحصائية عند جوأنه ال ت) ٣٢( رقم يظْهِر الجدول

أفراد عينة الدراسة حول  بين متوسطات استجابات ،)٠.٠٥=  α( مستوى الداللة 
من وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق 

 الوظيفةوفقاً لمتغير  وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة
، وبلغ المتوسط )٤٤.٧٠٠(، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمشرفين )معلم/ مشرف(

 .)٤٤.١٧٨(الحسابي للمعلمين 
 
 
حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ب

وفقاً  وتنظيم النشاط الرياضي إدارةفي الجودة الشاملة  إدارةأهمية تطبيق درجة 

 لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين ؟
 )٣٣(رقم  جدول

أفراد عينة الدراسة  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 
وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري املرحلة الدراسية  إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةحول درجة أمهية تطبيق 

 للمعلمني

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

٣٠٦٧.٧٠٣ ٢ ٦١٣٥.٤٠٦ 

٠.٠١٤ ٤.٣٦٤ * 
 ٧٠٢.٩٩٤ ٢٢٥ ١٥٨١٧٣.٥٥٥اموعات داخل

  ٢٢٧ ١٦٤٣٠٨.٩٦١ الكلّي اموع

 .)٠.٠٥=   α (دالة عند مستوى * 



١٣٢ 
 

أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    ) ٣٣( رقم يتبين من الجدول
حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 

مـن  وتنظيم النشاط الرياضـي   إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق 
وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية  معلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وجهة نظر
 ).٤.٣٦٤(المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة للمعلمين

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةمتوسطات ولمعرفة اتجاه الفروق بين 
من وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق 

وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية  ة نظر معلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسةوجه
تم إجراء المقارنات البعدية،  ،مستوى من المستويات الثالثة، ولصالح أي للمعلمين

كما هو مبين في  للمقارنات البعدية،)  scheffe ( شيفيهحيث تم اُستُخْدم اختبار 
 . )٣٤(الجدول رقم

 
 )٣٤(جدول 

 إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةأفراد عينة الدراسة حول درجة أمهية تطبيق  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 
 وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري املرحلة الدراسية للمعلمني

 ثانوية متوسطةابتدائيةالتخصص

 ١٠.٩٩٦  - - -ابتدائية

 ٩.٧٩٥ - - -متوسطة

 - * ٩.٧٩٥ * ١٠.٩٩٦ثانوية

 .)٠.٠٥=  α (دالة عند مستوى * 

 
لمتوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة    وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية 

وتنظيم النشـاط   إدارةالجودة الشاملة في  إدارةحول درجة أهمية تطبيق الدراسة 
وفقـاً لمتغيـر    التربية البدنية بالعاصمة المقدسةمن وجهة نظر معلمي  الرياضي

يالحظ وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مسـتوى   ،المرحلة الدراسية للمعلمين



١٣٣ 
 

معلمي المرحلة الثانوية علـى معلمـي المرحلـة    ، لصالح )٠.٠٥=  α( الداللة 
 .االبتدائية والمتوسطة

 
حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ج

وفقاً  وتنظيم النشاط الرياضي إدارةفي الجودة الشاملة  إدارةأهمية تطبيق درجة 

 لمتغير المؤهل العلمي ؟
 
 
 
 
 
 
 
 )٣٥(جدول

أفراد عينة الدراسة  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 
 وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري املؤهل العلمي إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةحول درجة أمهية تطبيق 

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

٤٣١.٦٢٤ ٣ ١٢٩٤.٨٧٣ 

٠.٦٢٠ ٠.٥٩٣ 
 ٧٢٧.٧٤١ ٢٢٤ ١٦٣٠١٤.٠٨٨اموعات داخل

  ٢٢٧ ١٦٤٣٠٨.٩٦١ الكلّي اموع

 
توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   ال أنه ) ٣٥( رقم يتبين من الجدول

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 
مـن  وتنظيم النشاط الرياضـي   إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق 
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وفقاً لمتغير المؤهل  ة المقدسةوجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصم
 ).٠.٥٩٣(المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة العلمي

 
حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . د

وفقاً  وتنظيم النشاط الرياضي إدارةفي الجودة الشاملة  إدارةأهمية تطبيق درجة 

 لمتغير عدد سنوات الخبرة ؟
 

 
 
 
 
 
 
 
 )٣٦(جدول

أفراد عينة الدراسة  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 
 وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةحول درجة أمهية تطبيق 

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

٢٠٦٣.١٧٣ ٣ ٦١٨٩.٥٢٠ 

٠.٠٣٥ ٢.٩٢٣ * 
 ٧٠٥.٨٩٠ ٢٢٤ ١٥٨١١٩.٤٤٠اموعات داخل

  ٢٢٧ ١٦٤٣٠٨.٩٦١ الكلّي اموع

 .)٠.٠٥=   α (دالة عند مستوى * 
أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    ) ٣٦( رقم يتبين من الجدول

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 
مـن  وتنظيم النشاط الرياضـي   إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق 



١٣٥ 
 

وفقاً لمتغيـر عـدد    وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة
 ).٢.٩٢٣(المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة وات الخبرةسن
 

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةمتوسطات ولمعرفة اتجاه الفروق بين 
من وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق 

عدد وفقاً لمتغير وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة 
تم إجراء المقارنات  ،مستوى من المستويات األربعة، ولصالح أي سنوات الخبرة

للمقارنات البعدية، كما هو )  scheffe ( شيفيهالبعدية، حيث تم اُستُخْدم اختبار 
  ):٣٧(مبين في الجدول رقم

 
 
 
 
 )٣٧(جدول 

 إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةأفراد عينة الدراسة حول درجة أمهية تطبيق  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 
 وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة

 فأكثر ١٥ ١٥-١٠١٠-٥٥-١عدد سنوات اخلربة

 ١٠.٩٤٣ - ٧.١٩٢ - - -سنوات ٥أقل من  – ١من 
 ١٠.٥٨٨ - ٤.٥١٠ - - -سنوات ١٠أقل من  - ٥من 
 ٦.٧٥٠ - - * ٤.٥١٠ * ٧.١٩٢سنوات ١٥أقل من  - ١٠من 

 - * ٦.٧٥٠ * ١٠.٥٨٨ * ١٠.٩٤٣سنة فأكثر ١٥من 

 .)٠.٠٥=  α (دالة عند مستوى * 

لمتوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة    وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية 
وتنظيم النشـاط   إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق حول الدراسة 

وفقـاً   من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسةالرياضي 
يالحظ وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مسـتوى   ،لمتغير عدد سنوات الخبرة

سنة فـأكثر علـى جميـع     ١٥الذين خبرتهم من ، لصالح )٠.٠٥=  α( الداللة 
 .مستويات الخبرة األخرى
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=  α( ظ وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة يالحكما 
سنة على الذين خبرتهم من  ١٥أقل من  – ١٠الذين خبرتهم من ، لصالح )٠.٠٥

 .سنوات ١٠أقل من  – ٥سنوات، وعلى الذين خبرتهم من  ٥إلى أقل من  -١
 

 )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . هـ

 وتنظيم النشاط الرياضي إدارةفي الجودة الشاملة  إدارةأهمية تطبيق درجة حول 

 الجودة الشاملة ؟ إدارةب الخلفية العلميةوفقاً لمتغير 
 

 
 
 
 
 
 )٣٨(جدول

أفراد عينة الدراسة حول  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 
 إدارةب اخللفية العلميةوتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري  إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةدرجة أمهية تطبيق 

 اجلودة الشاملة

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

١٠٩١٦.٣٥١ ٢ ٢١٨٣٢.٧٠٢

٠.٠٠٠*  ١٧.٢٣٩ 
 ٦٣٣.٢٢٨ ٢٢٥ ١٤٢٤٧٦.٢٥٩اموعات داخل

  ٢٢٧ ١٦٤٣٠٨.٩٦١ الكلّي اموع

 .)٠.٠٥=   α (دالة عند مستوى * 
أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    ) ٣٨( رقم يتبين من الجدول

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 
مـن  وتنظيم النشاط الرياضـي   إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق 
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الخلفيـة  وفقاً لمتغير  وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة
 ).١٧.٢٣٩(المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة الجودة الشاملة إدارةب العلمية

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةمتوسطات ولمعرفة اتجاه الفروق بين 
من وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق 

الخلفية وفقاً لمتغير  وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة
تم  ،مستوى من المستويات الثالثة، ولصالح أي الجودة الشاملة إدارةب العلمية

للمقارنات )  scheffe ( شيفيهتم اُستُخْدم اختبار  إجراء المقارنات البعدية، حيث
دول رقالبعدين في الجبي٣٩(م ة، كما هو م:( 

 
 
 

 
 )٣٩(جدول 

 إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةأفراد عينة الدراسة حول درجة أمهية تطبيق  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 
 اجلودة الشاملة إدارةب اخللفية العلميةوتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري 

ال توجدالتخصص
 معرفة

معرفة 
 عامة

معرفة 
 متخصصة

 ٢٩.٢٧٥  - ٣١.٤١٩ - -ال توجد معرفة

  - - * ٣١.٤١٩معرفة عامة

 - - * ٢٩.٢٧٥معرفة متخصصة

 .)٠.٠٥=  α (دالة عند مستوى *          

لمتوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة    وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية 
وتنظيم النشـاط   إدارةالجودة الشاملة في  إدارةحول درجة أهمية تطبيق الدراسة 

وفقـاً   من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسةالرياضي 
يالحظ وجـود فـروق ذات داللّـة     ،الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةلمتغير 



١٣٨ 
 

الذين لديهم معرفة متخصصة ، لصالح )٠.٠٥=  α( عند مستوى الداللة  إحصائية
 .الجودة الشاملة إدارةوالذين لديهم معرفة عامة على الذين ال توجد لديهم معرفة ب

אא.٦ :א
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : على سؤال السادسينصُّ ال

 إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق حول  )٠.٠٥=  α(الداللة 

 الوظيفة(وفقاً لمتغيرات الدراسة  وتنظيم النشاط الرياضي دارةالجودة الشاملة إل

الخلفية ، المرحلة الدراسية للمعلمين، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، 

 ؟) الجودة الشاملة إدارةب العلمية

، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين سؤالن هذا الع جابةولإل
التحديات التي تواجه المعلمين في  حولالدراسة  استجابات أفراد مجتمعمتوسطات 

من وجهة نظر  وتنظيم النشاط الرياضي دارةالجودة الشاملة إل إدارةتطبيق 
تم ، وفقاً لمتغيرات الدراسةمشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة 

تحليل التباين ، كما تم استخدام )الوظيفة(لمتغير ) t-test) (ت(اختبار استخدام 
المرحلة الدراسية للمعلمين، المؤهل العلمي، عدد (متغيرات ل) Anova(األحادي 

، وفيما يلي نتائج هذا )الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةسنوات الخبرة، 
 .السؤال

حول  )٠.٠٥=  α(لة إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات دال. أ

وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

 ؟)معلم/ مشرف( الوظيفةوفقاً لمتغير  النشاط الرياضي
 )٤٠(جدول 

 للفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة) T-Test) (ت(نتائج اختبار 
وفقاً ملتغري  وتنظيم النشاط الرياضي دارةاجلودة الشاملة إل إدارةالتحديات اليت تواجه املعلمني يف تطبيق حول 

 )معلم/ مشرف( الوظيفة

المتوسط مصدر التباين

 الحسابي

االنحراف

 المعياري
الخطأ

 المعياري
درجات 
 الحرية

مســـتوى  )ت(قيمة 

 الداللة



١٣٩ 
 

٤٠.٤٠٠٣.٤٠٥٨١.٠٧٧٠ مشرف

٠.٩٣٢ ٠.٠٨٥ - ٢٢٦ 

٤٠.٥٨٦٦.٧٥٢٧.٤٥٧٣ معلم

 .)٠.٠٥=   α (دالة عند مستوى * 
 

وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى عدم ) ٤٠( رقم يظْهِر الجدول
أفراد عينة الدراسة حول  بين متوسطات استجابات ،)٠.٠٥=  α( الداللة 

وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 
من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة النشاط الرياضي 

، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمشرفين )معلم/ مشرف( الوظيفةوفقاً لمتغير 
 .)٤٠.٥٨٦(، وبلغ المتوسط الحسابي للمعلمين )٤٠.٤٠٠(
حول  )٠.٠٥=  α(ند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ع. ب

وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

 وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين ؟ النشاط الرياضي
 

 )٤١(جدول
أفراد عينة الدراسة  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري  دارةاجلودة الشاملة إل إدارةحول التحديات اليت تواجه املعلمني يف تطبيق 
 املرحلة الدراسية للمعلمني

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

٣٨١٥.٤١١ ٢ ٧٦٣٠.٨٢٣ 

٠.٠٠٥ ٥.٣٩٥ 
 ٧٠٧.١٧٣ ٢٢٥ ١٥٩١١٣.٨٥٧اموعات داخل

  ٢٢٧ ١٦٦٧٤٤.٦٨٠ الكلّي اموع

 ).٠.٠٥=   α( دالة عند مستوى * 



١٤٠ 
 

أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    ) ٤١( رقم يتبين من الجدول
حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 

وتنظـيم   دارةالجـودة الشـاملة إل   إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 
وفقـاً  من وجهة نظر معلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسـة  النشاط الرياضي 

 ).٥.٣٩٥(المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين
 

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةوسطات متولمعرفة اتجاه الفروق بين 
وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

وفقاً من وجهة نظر معلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة النشاط الرياضي 
تم  ،مستوى من المستويات الثالثة، ولصالح أي لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين

للمقارنات )  scheffe ( شيفيهإجراء المقارنات البعدية، حيث تم اُستُخْدم اختبار 
  ):٤٢(كما هو مبين في الجدول رقم البعدية،

 
 )٤٢(جدول 

أفراد عينة الدراسة حول التحديات اليت تواجه املعلمني يف تطبيق  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 
 وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري املرحلة الدراسية للمعلمني دارةاجلودة الشاملة إل إدارة

 ثانوية متوسطةابتدائيةالتخصص

 ١١.٨٧٠  - - -ابتدائية

 ١١.٤٢٢ - - -متوسطة

 - * ١١.٤٢٢ * ١١.٨٧٠ثانوية

 .)٠.٠٥=  α (دالة عند مستوى * 

لمتوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة    وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية 
 دارةالجودة الشاملة إل إدارةحول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق الدراسة 

 التربية البدنية بالعاصمة المقدسـة من وجهة نظر معلمي وتنظيم النشاط الرياضي 
 يالحظ وجود فروق ذات داللّة إحصـائية  ،وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين



١٤١ 
 

معلمي المرحلة الثانوية على معلمـي  ، لصالح )٠.٠٥=  α( عند مستوى الداللة 
 .المرحلة االبتدائية والمتوسطة

 
حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ج

وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

 وفقاً لمتغير المؤهل العلمي ؟النشاط الرياضي 
 

 
 
 
 
 )٤٣(جدول 

أفراد عينة الدراسة  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 
وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري  دارةاجلودة الشاملة إل إدارةحول التحديات اليت تواجه املعلمني يف تطبيق 

 املؤهل العلمي

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

١٧٦.٤٨٥ ٣ ٥٢٩.٤٥٤ 

٠.٢٣٨٠.٨٧٠ 
 ٧٤٢.٠٣٢ ٢٢٤ ١٦٦٢١٥.٢٢٦اموعات داخل

  ٢٢٧ ١٦٦٧٤٤.٦٨٠ الكلّي اموع

 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد   ال أنه)  ٤٣ ( رقم يتبين من الجدول

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 
وتنظـيم   دارةالجـودة الشـاملة إل   إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 



١٤٢ 
 

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة النشاط الرياضي 
 ).٠.٢٣٨(المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

 
حـول   )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . د

وتنظـيم   دارةالجودة الشـاملة إل  إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

 النشاط الرياضي وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة ؟
 
 
 
 
 
 
 
 )٤٤(جدول 

أفراد عينة الدراسة حول  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 
وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري عدد سنوات  دارةاجلودة الشاملة إل إدارةالتحديات اليت تواجه املعلمني يف تطبيق 

 اخلربة

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
 احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

٢٧١٣.٤٩١ ٣ ٨١٤٠.٤٧٣ 

٠.٠١١ ٣.٨٣٢ *
 ٧٠٨.٠٥٤ ٢٢٤ ١٥٨٦٠٤.٢٠٧اموعات داخل

  ٢٢٧ ١٦٦٧٤٤.٦٨٠ الكلّي اموع

 ).٠.٠٥=   α( دالة عند مستوى * 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   )  ٤٤ ( رقم يتبين من الجدول
حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 

وتنظـيم   دارةالجـودة الشـاملة إل   إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 



١٤٣ 
 

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة النشاط الرياضي 
 ).٣.٨٣٢(المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

 
حول الدراسة  استجابات أفراد عينةمتوسطات ولمعرفة اتجاه الفروق بين 

وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل ةإدارالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 
من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة  النشاط الرياضي

تم  ،مستوى من المستويات األربعة، ولصالح أي وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة
للمقارنات )  scheffe ( شيفيهإجراء المقارنات البعدية، حيث تم اُستُخْدم اختبار 

 ).٤٥(البعدية، كما هو مبين في الجدول رقم 
 

 
 
 )٤٥(جدول 

 إدارةالتحديات اليت تواجه املعلمني يف تطبيق أفراد عينة الدراسة حول  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 
 وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلربة وتنظيم النشاط الرياضي دارةاجلودة الشاملة إل

 فأكثر ١٥ ١٥-١٠ ١٠-٥ ٥-١ اخلربةعدد سنوات 

 ١٢.٢٨٥ - ٨.٤٤٧ - - -سنوات ٥أقل من  – ١من 
 ١٢.٧٣٣ - ٥.٨٩٤ - - -سنوات ١٠أقل من  - ٥من 
 ٩.٨٣٨ - - * ٥.٨٩٤ * ٨.٤٤٧سنوات١٥أقل من  - ١٠من 

 - * ٩.٨٣٨ * ١٢.٧٣٣ * ١٢.٢٨٥سنة فأكثر ١٥من 

 .)٠.٠٥=  α (دالة عند مستوى *   

لمتوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة    وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية 
 دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق حول الدراسة 

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة  وتنظيم النشاط الرياضي
يالحظ وجود فروق ذات داللّة إحصائية  ،وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرةالمقدسة 

سنة فأكثر على  ١٥الذين خبرتهم من ، لصالح )٠.٠٥=  α( عند مستوى الداللة 
 .جميع مستويات الخبرة األخرى



١٤٤ 
 

=  α( يالحظ وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة كما 
سنة على الذين خبرتهم من  ١٥أقل من  – ١٠الذين خبرتهم من ، لصالح )٠.٠٥

 .سنوات ١٠أقل من  – ٥سنوات، وعلى الذين خبرتهم من  ٥إلى أقل من  -١
 

 )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . هـ

 دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق حول 

 الجودة الشاملة ؟ إدارةب الخلفية العلميةوفقاً لمتغير  وتنظيم النشاط الرياضي
 

 
 
 
 
 
 )٤٦(جدول 

أفراد عينة الدراسة  للفروق بني متوسطات استجابات) ANOVA(حتليل التباين األحادي ملخص نتائج 
وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري  دارةاجلودة الشاملة إل إدارةحول التحديات اليت تواجه املعلمني يف تطبيق 

 اجلودة الشاملة إدارةب اخللفية العلمية

درجة املربعاتجمموع التباين مصدر
احلرية

 متوسط
 املربعات

مستوى )ف( قيمة
 الداللة

 بني
 اموعات

١٥٦١١.٥٣٧ ٢ ٣١٢٢٣.٠٧٤

٠.٠٠٠ ٢٥.٩١٩ * 
 ٦٠٢.٣١٨ ٢٢٥ ١٣٥٥٢١.٦٠٥اموعات داخل

  ٢٢٧ ١٦٦٧٤٤.٦٨٠ الكلّي اموع

 ).٠.٠٥=   α( دالة عند مستوى * 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   )  ٤٦ ( رقم يتبين من الجدول
حول الدراسة  استجابات أفراد عينةبين متوسطات ) ٠.٠٥=  α(  مستوى الداللة 

وتنظـيم   دارةالجـودة الشـاملة إل   إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 



١٤٥ 
 

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة النشاط الرياضي 
المحسوبة ) ف(، حيث بلغت قيمة الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةوفقاً لمتغير 

)٢٥.٩١٩.( 
 

حول الدراسة  استجابات أفراد عينةمتوسطات ولمعرفة اتجاه الفروق بين 
وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةواجه المعلمين في تطبيق التحديات التي ت
من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة النشاط الرياضي 

مستوى من ، ولصالح أي الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةوفقاً لمتغير 
  شيفيهتم اُستُخْدم اختبار  تم إجراء المقارنات البعدية، حيث ،المستويات الثالثة

) scheffe  ( دول رقمن في الجبية، كما هو مللمقارنات البعدي)٤٧ .( 
 
 

 )٤٧(جدول 
      إدارةأفراد عينة الدراسة حول التحديات اليت تواجه املعلمني يف تطبيق  الستجاباتنتائج املقارنات البعدية 
 اجلودة الشاملة إدارةب اخللفية العلميةوتنظيم النشاط الرياضي وفقاً ملتغري  دارةاجلودة الشاملة إل

ال توجدالتخصص
 معرفة

معرفة 
 عامة

معرفة 
 متخصصة

 ٣٦.٦٨١  - ٣٦.٨٩٢ - -ال توجد معرفة

  - - * ٣٦.٨٩٢معرفة عامة

 - - * ٣٦.٦٨١معرفة متخصصة

 .)٠.٠٥=  α (دالة عند مستوى * 

لمتوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة    وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية 
 دارةالجودة الشاملة إل إدارةحول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق الدراسة 

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة وتنظيم النشاط الرياضي 
يالحظ وجـود فـروق    ،الجودة الشاملة دارةإب الخلفية العلميةوفقاً لمتغير المقدسة 



١٤٦ 
 

الذين لديهم معرفة ، لصالح )٠.٠٥=  α( ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة 
ـ     إدارةمتخصصة والذين لديهم معرفة عامة على الذين ال توجد لـديهم معرفـة ب

 .الجودة الشاملة
               إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة    بينما لم تظهـر فـروق ذات داللـة    

 )α  =الجودة الشاملة إدارةالذين ال توجد لديهم معرفة ب، لصالح )٠.٠٥. 
 

א.٧ א  :א

هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين متطلبات تطبيق : ينصُّ السؤال السابع على

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارة

 ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن العالقة االرتباطيه بين متطلبات 
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 

المقدسة، تم حساب معامالت االرتباط مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة 
 :يوضح هذه العالقة)  ٤٨(  رقم ، والجدول )spearman(سبيرمان 

 ) ٤٨( جدول 
 )spearman(معامالت االرتباط سبريمان 

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة  إدارةاجلودة الشاملة يف  إدارةبني متطلبات تطبيق 
 نظر مشريف ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة املقدسة

معامل االرتبـاط بـين كـل     الجودة الشاملةإدارةمتطلبات تطبيق م

 متطلب وجميع المتطلبات

 ** ٠.٦٢٤ إسهام السياسات اإلدارية يف تلبية حاجات املستفيدين درجة ١

 ** ٠.٧٠٩ االهتمام بالوقاية من األخطاء قبل وقوعها درجة ٢

 ** ٠.٨٢٤ التركيز على حتسني برامج األنشطة الرياضية املقدمة درجة ٣

 ** ٠.٨١٠ تطبيق مبادئ العمل اجلماعي وروح الفريق الواحد درجة ٤

 ** ٠.٧٤٨ االهتمام مبكانة معلمي التربية البدنية يف املدرسة درجة ٥

 ** ٠.٧١٠ االعتماد على البيانات واألساليب اإلحصائية درجة ٦



١٤٧ 
 

 ** ٠.٧٩٣ وضع مقاييس األداء لألنشطة الرياضية درجة ٧

 ** ٠.٦٠١ توفر القيادة الفعالة درجة ٨

 ** ٠.٤٨١توفر التدريب املستمر وتشجيع التعلم الذايت للمعلم والطالب درجة ٩

 ** ٠.٦٣٠ االعتماد على التكلفة أساساً لتقييم العمل درجة١٠

 )٠.٠٠١=  α( دالة عند مستوى ** 

 
أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة قوية بين كل  )٤٨(رقميتبين من الجدول 

وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلب وبين جميع متطلبات تطبيق 
الرياضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة عند 

 ).٠.٠٠١=  α( مستوى الداللة 
إسهام السياسات  درجةحيث بلغ معامل االرتباط سبيرمان بين متطلب 

الجودة  إدارةاإلدارية في تلبية حاجات المستفيدين وبين جميع متطلبات تطبيق 
، ويعتبر معامل االرتباط )٠.٦٢٤(وتنظيم النشاط الرياضي  إدارة الشاملة في

مقبول، بحيث تقوم بين هذا المتطلب والمتطلبات األخرى عالقات تبادلية تشاركية 
) ١(ال يمكن الفصل بينها، وعليه تكون العالقة بينهما عالقة طردية، والشكل رقم 

 . يوضح هذه العالقة
 )١(شكل رقم 

إسهام السياسات اإلدارية في تلبية حاجات  درجةيبين العالقة االرتباطية بين متطلب 

وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةالمستفيدين وبين جميع متطلبات تطبيق 

 الرياضي
__ 
 
 
 
 
 
 

٤٠.٠٠

٣٠.٠٠

٢٠.٠٠

Linear

Observed

متطلب 
درجة إسهام 
السياسات 

اإلدارية في 
تلبية حاجات 
 المستفيدين



١٤٨ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

االهتمام بالوقاية من  درجةكما بلغ معامل االرتباط سبيرمان بين متطلب 
 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةاألخطاء قبل وقوعها وبين جميع متطلبات تطبيق 

، ويعتبر معامل االرتباط مرتفع، بحيث تقوم )٠.٧٠٩(وتنظيم النشاط الرياضي 
بين هذا المتطلب والمتطلبات األخرى عالقات تبادلية تشاركية ال يمكن الفصل 

يوضح هذه ) ٢(بينها، وعليه تكون العالقة بينهما عالقة طردية، والشكل رقم 
 . العالقة

 )٢(شكل رقم 

االهتمام بالوقاية من األخطاء قبل وقوعها وبين  درجةيبين العالقة االرتباطية بين متطلب 

 وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالجودة الشاملة في  إدارةجميع متطلبات تطبيق 
_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٠.٠٠

٣٠.٠٠

٢٠.٠٠

Linear

Observed
متطلب 
درجة 

االهتمام 
بالوقاية من 
األخطاء قبل 
 وقوعها



١٤٩ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
التركيز على تحسين  درجةكما بلغ معامل االرتباط سبيرمان بين متطلب 

الجودة الشاملة  إدارةبرامج األنشطة الرياضية المقدمة وبين جميع متطلبات تطبيق 
، ويعتبر معامل االرتباط مرتفع، )٠.٨٢٤(وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةفي 

بحيث تقوم بين هذا المتطلب والمتطلبات األخرى عالقات تبادلية تشاركية ال يمكن 
يوضح ) ٣(الفصل بينها، وعليه تكون العالقة بينهما عالقة طردية، والشكل رقم 

 . هذه العالقة
 )٣(شكل رقم 

التركيز على تحسين برامج األنشطة الرياضية  درجةة بين متطلب يبين العالقة االرتباطي

 وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالجودة الشاملة في  إدارةالمقدمة وبين جميع متطلبات تطبيق 
__ 
 
 
 
 
 
 
 

٧٠.٠٠

٦٠.٠٠

٥٠.٠٠

٤٠.٠٠

٣٠.٠٠

٢٠.٠٠

Linear

Observed متطلب
درجة 

التركيز على 
تحسين 
برامج 
األنشطة 
الرياضية 



١٥٠ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

تطبيق مبادئ العمل  درجةكما بلغ معامل االرتباط سبيرمان بين متطلب 
الجودة الشاملة  إدارةالجماعي وروح الفريق الواحد وبين جميع متطلبات تطبيق 

، ويعتبر معامل االرتباط مرتفع، )٠.٨١٠(وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةفي 
تبادلية تشاركية ال يمكن بحيث تقوم بين هذا المتطلب والمتطلبات األخرى عالقات 

يوضح ) ٤(الفصل بينها، وعليه تكون العالقة بينهما عالقة طردية، والشكل رقم 
 . هذه العالقة

 
 )٤(شكل رقم 

تطبيق مبادئ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد  درجة يبين العالقة االرتباطية بين متطلب

 وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالجودة الشاملة في  إدارةوبين جميع متطلبات تطبيق 
__ 
 
 
 
 
 
 
 

٤٠.٠٠

٣٠.٠٠

٢٠.٠٠

Linear

Observed متطلب
درجة تطبيق 
مبادئ العمل 
الجماعي 
وروح 
الفريق 
 الواحد



١٥١ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

االهتمام بمكانة معلمي  درجةكما بلغ معامل االرتباط سبيرمان بين متطلب 
الجودة الشاملة في  إدارةالتربية البدنية في المدرسة وبين جميع متطلبات تطبيق 

، ويعتبر معامل االرتباط مرتفع، بحيث )٠.٧٤٨(وتنظيم النشاط الرياضي  إدارة
تقوم بين هذا المتطلب والمتطلبات األخرى عالقات تبادلية تشاركية ال يمكن 

يوضح ) ٥(الفصل بينها، وعليه تكون العالقة بينهما عالقة طردية، والشكل رقم 
 . هذه العالقة

 
 )٥(شكل رقم 

االهتمام بمكانة معلمي التربية البدنية في المدرسة  درجةيبين العالقة االرتباطية بين متطلب 

 وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالجودة الشاملة في  إدارةوبين جميع متطلبات تطبيق 

 
 
 
 
 
 
 
 

٣٠.٠٠

٢٥.٠٠

٢٠.٠٠

١٥.٠٠

١٠.٠٠

Linear

Observed متطلب
درجة 

االهتمام 
بمكانة 
معلمي 
التربية 

البدنية في 



١٥٢ 
 

 
 
 
 
 
 
 

االعتماد على البيانات  درجةكما بلغ معامل االرتباط سبيرمان بين متطلب 
 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةواألساليب اإلحصائية وبين جميع متطلبات تطبيق 

، ويعتبر معامل االرتباط مرتفع، بحيث تقوم )٠.٧١٠(وتنظيم النشاط الرياضي 
بين هذا المتطلب والمتطلبات األخرى عالقات تبادلية تشاركية ال يمكن الفصل 

يوضح هذه ) ٦(بينها، وعليه تكون العالقة بينهما عالقة طردية، والشكل رقم 
 . العالقة

 

 )٦(شكل رقم 

االعتماد على البيانات واألساليب اإلحصائية وبين  درجةيبين العالقة االرتباطية بين متطلب 

 وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالجودة الشاملة في  إدارةجميع متطلبات تطبيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥.٠٠

٣٠.٠٠

٢٥.٠٠

٢٠.٠٠

١٥.٠٠

١٠.٠٠

٥.٠٠

Linear

Observed متطلب
درجة 

االعتماد 
على البيانات 
واألساليب 
 اإلحصائية



١٥٣ 
 

 
 
 
 
 

 
وضع مقاييس األداء  درجةكما بلغ معامل االرتباط سبيرمان بين متطلب 

 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةلألنشطة الرياضية وبين جميع متطلبات تطبيق 
، ويعتبر معامل االرتباط مرتفع، بحيث تقوم )٠.٧٩٣(وتنظيم النشاط الرياضي 

اركية ال يمكن الفصل بين هذا المتطلب والمتطلبات األخرى عالقات تبادلية تش
يوضح هذه ) ٧(بينها، وعليه تكون العالقة بينهما عالقة طردية، والشكل رقم 

 . العالقة
 

 )٧(شكل رقم 

وضع مقاييس األداء لألنشطة الرياضية وبين  درجةيبين العالقة االرتباطية بين متطلب 

 وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالجودة الشاملة في  إدارةجميع متطلبات تطبيق 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٠.٠٠٣٠٠.٠٠٢٥٠.٠٠٢٠٠.٠٠١٥٠.٠٠١٠٠.٠٠

٥٠.٠٠

٤٠.٠٠

٣٠.٠٠

٢٠.٠٠

١٠.٠٠

Linear

Observed

 جميع المتطلبات

متطلب 
درجة وضع 

مقاييس 
األداء 

لألنشطة 
 الرياضية



١٥٤ 
 

 
 
 
 
 

 
 

توفر القيادة الفعالة  درجةكما بلغ معامل االرتباط سبيرمان بين متطلب 
وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةوبين جميع متطلبات تطبيق 

، ويعتبر معامل االرتباط مقبول، بحيث تقوم بين هذا المتطلب )٠.٦٠١(الرياضي 
والمتطلبات األخرى عالقات تبادلية تشاركية ال يمكن الفصل بينها، وعليه تكون 

 . يوضح هذه العالقة) ٨(العالقة بينهما عالقة طردية، والشكل رقم 
 

 )٨(شكل رقم 

توفر القيادة الفعالة وبين جميع متطلبات  درجةية بين متطلب يبين العالقة االرتباط

 وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٣٥٠.٠٠٣٠٠.٠٠٢٥٠.٠٠٢٠٠.٠٠١٥٠.٠٠١٠٠.٠٠

٢٥.٠٠

٢٠.٠٠

١٥.٠٠

١٠.٠٠

٥.٠٠

Linear

Observed

 جميع المتطلبات

متطلب 
درجة 
توفر 
القيادة 
الة ال



١٥٥ 
 

 
 
 
 

 
 

توفر التدريب المستمر  درجةكما بلغ معامل االرتباط سبيرمان بين متطلب 
الجودة  إدارةوتشجيع التعلم الذاتي للمعلم والطالب وبين جميع متطلبات تطبيق 

، ويعتبر معامل االرتباط )١٠.٤٨(وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالشاملة في 
مقبول، بحيث تقوم بين هذا المتطلب والمتطلبات األخرى عالقات تبادلية تشاركية 

) ٩(ها، وعليه تكون العالقة بينهما عالقة طردية، والشكل رقم ال يمكن الفصل بين
 . يوضح هذه العالقة

 

 )٩(شكل رقم 

توفر التدريب المستمر وتشجيع التعلم الذاتي  درجةيبين العالقة االرتباطية بين متطلب 

وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةللمعلم والطالب وبين جميع متطلبات تطبيق 

 الرياضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٠.٠٠٣٠٠.٠٠٢٥٠.٠٠٢٠٠.٠٠١٥٠.٠٠١٠٠.٠٠

١٥.٠٠

١٢.٥٠

١٠.٠٠

٧.٥٠

٥.٠٠

Linear

Observed

 جميع المتطلبات

متطلب 
درجة توفر 
التدريب 
المستمر 
وتشجيع 

التعلم الذاتي 
 للمعلم
 والطالب



١٥٦ 
 

 
 
 
 

 
االعتماد على التكلفة  درجةكما بلغ معامل االرتباط سبيرمان بين متطلب 

 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةأساساً لتقييم العمل وبين جميع متطلبات تطبيق 
، ويعتبر معامل االرتباط مقبول، بحيث تقوم )٠.٦٣٠(وتنظيم النشاط الرياضي 

بين هذا المتطلب والمتطلبات األخرى عالقات تبادلية تشاركية ال يمكن الفصل 
يوضح هذه ) ١٠(بينها، وعليه تكون العالقة بينهما عالقة طردية، والشكل رقم 

 . العالقة
 )١٠(شكل رقم 

االعتماد على التكلفة أساساً لتقييم العمل وبين جميع  درجةيبين العالقة االرتباطية بين متطلب 
 وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٠.٠٠٣٠٠.٠٠٢٥٠.٠٠٢٠٠.٠٠١٥٠.٠٠١٠٠.٠٠

٢٥.٠٠

٢٠.٠٠

١٥.٠٠

١٠.٠٠

٥.٠٠

Linear

Observed

 جميع المتطلبات

متطلب 
درجة 

االعتماد 
على التكلفة 
أساساً لتقييم 

 العمل



١٥٧ 
 

 
 
 
 

 
 :مناقشة وتفسير النتائج: ثانيا

 

אא.١ :א
 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةما درجة أهمية تطبيق : على  ولالسؤال األنصُّ 

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية 

 البدنية بالعاصمة المقدسة ؟

الجودة الشاملة  إدارةأهمية تطبيق  محور متوسطات عبارات النتائج أنأظهرت 
وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي  إدارةفي 

       أي ما نسبته بين ) ٣.١٨-٣.٦٧(تراوحت بين  التربية البدنية بالعاصمة المقدسة
الذي حدده الباحث في الدراسة  خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٣.٦ -% ٧٣.٤( 

، ووفقاً %)٦٨.٠(بنسبة ) ٣.٤٠(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الميدانية
وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةللمحك فإن درجة أهمية تطبيق 

 .انت بدرجة عاليةبمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية ك
المدرسة  إدارةوربما يعود السبب في ذلك إلى إدراك قسم التربية البدنية و

والمعلمين ألهمية تطبيق األنشطة الرياضية حيث يتم االستغالل األمثل من حيث الوقت 
والجهد والموارد مما يجعل هناك زيادة في الرضا لدى الطالب عن برامج األنشطة 

ذا نتيجة تعزيز روح التعاون بين جميع األطراف المعنية والقائمة الرياضية المقدمة وه
تخفيض التكلفة عند اختيار أفضل  "على األنشطة الرياضية، ويؤكد هذا مجيء العبارات 

زيادة رضا " و ، " االستغالل األمثل للوقت والموارد المتاحة" و  ،"األدوات الرياضية
خلق روح االنسجام " و ، " والمعنوية والتدريبيةالطالب من خالل تقديم الحوافز المادية 
تعزيز روح التعاون بين معلمي التربية " و ، " بين معلم التربية البدنية وبقية المعلمين
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في المراتب األولى من عبارات هذا  " التعليم إدارةالبدنية التابعين لقسم التربية البدنية ب
 .المحور

ن األنشطة الرياضية نظراً لقلة األنشطة بينما ال يتوفر هناك نظام متكامل م
المطبقة، كما أن توفير هذا النظام يتطلب جهداً كبيراً وتكاليف عالية وهي ال تتوافر من 

المدرسة بل تحتاج لمؤسسات عامة ترعى هذا العمل وتقدم له  إدارةالتعليم و إدارةخالل 
 شامل ومتكامل لجودة األداءإيجاد نظام  " التكاليف الالزمة، ويؤكد هذا مجيء العبارات

إتاحة الفرصة للمعلم بالمشاركة في  "و ، " الوصول للرضا الوظيفي للمعلمين "و  ،"
 زيادة التعاون مع الطالب بإشراكهم في التخطيط لألنشطة الرياضية "و ، " اتخاذ القرار

ين ترشيد تكلفة إقامة األنشطة من خالل رعايتها من قبل مؤسسات عامة لتحس "و ، "
 .في المراتب األخيرة من عبارات هذا المحور " جودة األداء

، ودراسة البطي )م١٩٩٥(توصلت إليها دراسة كل من النبوي  مع ما ةجوتتفق هذه النتي
، ودراسـة  )م١٩٩٥(ودراسة أفانغليست ) م١٩٩٥(، ودراسة الكسندر وكيلر )م٢٠٠٠(

 ). م٢٠٠٤(عبد اهللا 
، )م١٩٩٣(التي توصلت إليها دراسة كل من نيكـوالس  وتختلف هذه النتيجة مع النتائج 

 ).م٢٠٠٢(ودراسة جالل 

 

:אאא.٢
 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةما درجة تطبيق متطلبات : على الثانينص السؤال 

 وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية

 البدنية بالعاصمة المقدسة ؟

 
  إسهام السياسات اإلدارية في تلبية حاجات المستفيدين درجة :المتطلب األول. ١

إسهام السياسات اإلدارية  درجة متطلب متوسطات عبارات أظهرت النتائج أن

% ٦٨.٨( أي ما نسبته بين ) ٢.٧٣-٣.٤٤(تراوحت بين  في تلبية حاجات المستفيدين
 .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيمقياس التدرج الوفق %) ٥٤.٦ -

، ووفقاً للمحك فإن %)٦٢.٦(بنسبة ) ٣.١٣(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد 
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درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة 
 .متوسطة

التربية والتعليم توفر اإلمكانات  إدارةوربما يعود السبب في ذلك إلى أن 
والتجهيزات الالزمة لبرنامج النشاط الرياضي، فيقوم المعلم باستغاللها على أكمل وجه 
من خالل وضع األهداف والخطط المناسبة لتنفيذ البرامج الموضوعة مراعياً حاجات 

ي المعلم مدى يراع "ورغبات الطالب عند إعداد البرنامج، ويؤكد هذا مجيء العبارات 
" و  ،" توافر اإلمكانيات والمنشآت المناسبة عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي للمدرسة

، " يراعي المعلم حاجات ورغبات الطالب عند إعداد برنامج النشاط الرياضي للمدرسة
يعتمد المعلم عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي على األهداف والخطط الموضوعة " و 

 .في المراتب األولى من عبارات هذا المتطلب " زارة التربية والتعليممن قبل و
المدرسة في المساهمة في وضع  إدارةالتربية والتعليم و إدارةبينما يضعف دور 

األهداف والخطط ومراعاة حاجة الطالب وذلك ألن المدرسة تلقي العبء األكبر في 
ا يتعلق ببرنامج النشاط الرياضي، ذلك على معلم التربية البدنية الذي يقوم بجميع م

التعليمية بعمل دراسات  دارةيقوم قسم التربية البدنية باإل "ويؤكد هذا مجيء العبارات 
المدرسة خطة واضحة  إدارةتضع  "و  ،" مسحية لتحديد االحتياجات الرياضية للمجتمع

المدرسة بأخذ  إدارةتقوم  "و ، " ومحددة عند وضع برنامج النشاط الرياضي الداخلي لها
في المراتب  " رأي الطالب عند تقويم مستوى إعداد النشاط الرياضي الداخلي لها

 .األخيرة من عبارات هذا المتطلب
 
 االهتمام بالوقاية من األخطاء قبل وقوعها درجة: المتطلب الثاني. ٢

االهتمام بالوقاية من  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن

 -% ٧٦.٠( أي ما نسبته بين ) ٢.٩٠-٣.٨٠(تراوحت بين  بل وقوعهااألخطاء ق
حيث  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٥٨.٠

، ووفقاً للمحك فإن %)٦٥.٦(بنسبة ) ٣.٢٨(بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد 
التربية البدنية كانت بدرجة  درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي

متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المتطلب وفق 
 .المحك الذي وضعه الباحث
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وربما يعود السبب في ذلك إلى أن دور قسم التربية البدنية في رعاية المعلمين 
واللقاءات وورش العمل  النشاط الرياضي من خالل إقامة الندوات إدارةوتدريبهم على 

وذلك لمساعدة المعلمين على تخطي المشكالت التي تعوق العمل أثناء تنفيذ البرنامج، 
التعليمية بعقد اللقاءات  دارةيقوم قسم التربية البدنية باإل "ويؤكد هذا مجيء العبارات 

 األنشطة الرياضية جوالورش مع المعلمين لحل المشكالت والتحسين المستمر لبرام
يقدم المعلم مقترحات تساهم في تحسين مستمر لألنشطة الرياضية " و  ،" الطالبية

التعليمية بأحدث  دارةيعمل قسم التربية البدنية باإل" و ، " المدرسية من أجل جودة الخدمة
في المراتب األولى من  " النظم التربوية في تنفيذ األنشطة الرياضية المقدمة للطالب

 .بعبارات هذا المتطل
ومما يضعف هذا المتطلب قلة توفر التقنيات الحديثة التي تساعد على تنفيذ 
األنشطة الرياضية مما يجعل مناخ العمل غير قادر على تلبية جميع برامج األنشطة 
الرياضية، وهذا يؤدي إلى قلة استخدام المعلمين للوسائل التي تساعد على تحسين 

يستخدم  " ديثة، ويؤكد هذا مجيء العباراتمستوى الطالب نتيجة نقص التقنيات الح
هيأت  "و  ،" المعلم أحدث الوسائل التي تساهم في تحسين مستويات الطالب الرياضية

 إدارةوفرت  "و ، " المدرسة ظروف عمل مناسبة لتنفيذ النشاط الرياضي المدرسي إدارة
في المراتب األخيرة من  " المدرسة التقنيات الحديثة لألنشطة الرياضية المدرسية

 .عبارات هذا المتطلب
 التركيز على تحسين برامج األنشطة الرياضية المقدمة درجة: المتطلب الثالث. ٣

التركيز على تحسين برامج درجة  متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن

% ٧٣.٨( أي ما نسبته بين ) ٣.١٠-٣.٦٩(تراوحت بين  األنشطة الرياضية المقدمة
 .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٢.٠ -

، ووفقاً للمحك فإن %)٦٧.٠(بنسبة ) ٣.٣٥(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد 
درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة 

أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المتطلب وفق متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات 
 .المحك الذي وضعه الباحث

التربية والتعليم  إدارةوربما يعود السبب في ذلك إلى إشراف قسم التربية البدنية ب
على تنفيذ برامج األنشطة الرياضية في كل مراحلها فيما يتعلق باألهداف والخطط 

يقوم قسم التربية البدنية  "هذا مجيء العبارات والطرق واألساليب المستخدمة، ويؤكد 
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التعليمية بمتابعة مراحل تنفيذ األنشطة الرياضية وحصر األخطاء في مراحل  دارةباإل
يعمل المعلم على التحضير الجيد  للنشاط الرياضي المدرسي " و  ،" تنفيذها للوقاية منها

المستخدمة في األنشطة الرياضية يراجع المعلم الطرق واألساليب " و ، " لتفادي األخطاء
 .في المراتب األولى من عبارات هذا المتطلب " بالمدرسة لتفادي األخطاء

بينما تضعف عمليات المتابعة والتقييم للبرامج في كل مرحلة من مراحلها، 
التعليم بمراجعة دورية  إدارةيقوم قسم التربية البدنية ب "ويؤكد هذا مجيء العبارات 

المدرسة التقويم  إدارةتستخدم  "و  ،" لألنشطة الرياضية لتحديد المشكالت قبل وقوعها
 إدارةتضع  "و ، " المستمر لألنشطة لتفادي األخطاء أثناء ممارسة النشاط الرياضي

في  " المدرسة الخطط المناسبة للوقاية من األخطاء وبالتعرف عليها قبل وقوعها
 .اتب األخيرة من عبارات هذا المتطلبالمر

 
 تطبيق مبادئ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد درجة: المتطلب الرابع. ٤

تطبيق مبادئ العمل  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن

        أي ما نسبته بين ) ٣.٠٩-٣.٧٧(تراوحت بين  الجماعي وروح الفريق الواحد
الذي حدده الباحث في الدراسة  خماسيوفق مقياس التدرج ال %)٦١.٨ -% ٧٥.٤( 

، ووفقاً %)٦٨.٢(بنسبة ) ٣.٤١(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الميدانية
للمحك فإن درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية 

نة الدراسة على عبارات هذا كانت بدرجة عالية، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد عي
 .المتطلب وفق المحك الذي وضعه الباحث

المدرسية وقسم التربية البدنية  دارةوربما يعود السبب في ذلك إلى اعتماد اإل
على العمل الجماعي واألخذ بآراء المعلمين ومشاركتهم في برامج األنشطة الرياضية، 

المدرسة على إزالة القيود والحواجز بين  إدارةتعمل  "ويؤكد هذا مجيء العبارات 
يشكل قسم التربية البدنية فريق " و  ،" معلمي التربية البدنية وبقية المعلمين في المدرسة

 إدارةتقوم " و ، ")التعليم إدارة(عمل إلقامة األنشطة الرياضية على مستوى المنطقة 
 " مفاهيم العمل الجماعيالمدرسة بتعريف وتدريب فرق العمل من معلمي المدرسة على 

 .في المراتب األولى من عبارات هذا المتطلب
بينما تقل فرص إشراك معلمي التربية الرياضية على تنمية جودة الخدمة 

مجيء  المدرسية، كما يضعف األخذ بأفكار وآراء الطالب وأولياء األمور، ويؤكد هذا
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تحسين جودة برامج األنشطة  يشارك المعلمون مع قسم التربية البدنية في " العبارات
 إدارةتشجع  "و  ،")التعاوني(الرياضية المقدمة من خالل تطبيق مبادئ العمل الجماعي 

المدرسة على تشكيل فرق عمل من المعلمين وتعمل على تنميتها وإشراكها في قرارات 
بية المدرسة بأخذ أراء الجماعات الطال إدارةتقوم  "و ، " تحسين جودة الخدمة المدرسية

في المراتب األخيرة من عبارات هذا  " وأولياء األمور تحقيقا لمفاهيم العمل الجماعي
 .المتطلب

 
 االهتمام بمكانة معلمي التربية البدنية في المدرسة درجة: المتطلب الخامس. ٥

االهتمام بمكانة معلمي  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن

% ٧٥.٤( أي ما نسبته بين ) ٣.٣٨-٣.٧٧(تراوحت بين  سةالتربية البدنية في المدر
 .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٧.٦ -

، ووفقاً للمحك فإن %)٧٠.٦(بنسبة ) ٣.٥٣(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد 
ة البدنية كانت بدرجة درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربي

عالية، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المتطلب وفق 
 .المحك الذي وضعه الباحث

وربما يعود السبب في ذلك إلى إتاحة الفرصة للمعلمين بالمشاركة في وضع 
األنشطة الرياضية وعرض انجازاتهم والعمل على تنفيذها وعدم االقتصار على مجرد 

يشارك المعلمون في إعداد األنشطة  "اإلعداد فقط، ويؤكد هذا مجيء العبارات 
ض إنجازاتهم من خالل البرامج يحرص المعلمون على عر" و  ،" الرياضية المقدمة

 .في المراتب األولى من عبارات هذا المتطلب " المقدمة لتعزيز مكانتهم في المدرسة
بينما ال تكون فرصة لعقد اللقاءات بشكل دوري مع المعلمين لتحديث وتحسين 

يعقد قسم التربية البدنية لقاءات  " جودة األنشطة الرياضية، ويؤكد هذا مجيء العبارات
ستمرة مع معلمي التربية البدنية لتحديد األساليب التي تؤدي إلى تحسين جودة األنشطة م

لتحسين الظروف المحيطة  إدارةيسعى قسم التربية البدنية ب "و  ،" الرياضية المقدمة
 .في المراتب األخيرة من عبارات هذا المتطلب " بالمعلم والعمل على تحقيق احتياجاته

 
 االعتماد على البيانات واألساليب اإلحصائية درجة: المتطلب السادس. ٦



١٦٣ 
 

االعتماد على البيانات  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن

 -% ٦٧.٨( أي ما نسبته بين ) ٣.١٧-٣.٣٩(تراوحت بين  واألساليب اإلحصائية
حيث  .اسة الميدانيةالذي حدده الباحث في الدر خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٣.٤

، ووفقاً للمحك فإن %)٦٦.٠(بنسبة ) ٣.٣٠(بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد 
درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة 
متوسطة، ويالحظ توسط استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المتطلب وفق 

 .ضعه الباحثالمحك الذي و
وربما يعود السبب في ذلك إلى أن قسم التربية البدنية يقوم بتحليل البيانات 
المتحصل عليها أثناء تنفيذ برامج األنشطة الرياضية وذلك من أجل االستفادة من هذه 

يعمل قسم التربية البدنية  "البيانات عند تنفيذ برامج جديدة، ويؤكد هذا مجيء العبارات 
 ليم على توظيف المعلومات وتحليلها لتحسين جودة األنشطة الرياضية المقدمةالتع إدارةب
يرصد قسم التربية البدنية اآلراء التي يقدمها الرأي العام حول مستوى جودة " و  ،"

يسعى المعلمون لتوظيف نتائج ومخرجات األنشطة " و ، " األنشطة الرياضية المقدمة
 .في المراتب األولى من عبارات هذا المتطلب " الرياضية للعمل على تحسين جودتها

المدرسة، ونتيجة لقلة البيانات ال  إدارةبينما يضعف توافر هذه البيانات لدى 
توجد قاعدة كبيرة من البيانات من أجل تطوير األنشطة الرياضية، ويؤكد هذا مجيء 

توفر شعبة التربية البدنية بالوزارة قاعدة بيانات حديثة وشاملة لتطوير  " العبارات
المدرسة المعلومات ذات الصلة بمستوى خدمة  إدارةترصد  "و  ،" األنشطة الرياضية

المدرسة آليات تساعد على تدفق سريع  إدارةتوفر  "و ، " األنشطة الرياضية المقدمة
 .بارات هذا المتطلبفي المراتب األخيرة من ع " للمعلومات

 
 وضع مقاييس األداء لألنشطة الرياضية درجة: المتطلب السابع. ٧

وضع مقاييس األداء  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن

 -% ٧٥.٨( أي ما نسبته بين ) ٣.٣٠-٣.٧٩(تراوحت بين  لألنشطة الرياضية
حيث  .ي الدراسة الميدانيةالذي حدده الباحث ف خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٦.٠

، ووفقاً للمحك فإن %)٦٩.٦(بنسبة ) ٣.٤٨(بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد 
درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة 
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عالية، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المتطلب وفق 
 .الذي وضعه الباحثالمحك 

التعليم على  إدارةوربما يعود السبب في ذلك إلى قدرة قسم التربية البدنية في 
بناء وتصميم مقاييس لقياس أداء المعلمين ومساهمة معلمي التربية البدنية في بنائها، 
وكذلك قدرته على وضع مقاييس تعمل على تقييم جودة األنشطة الرياضية، ويؤكد هذا 

التعليم مقاييس واضحة ومحددة ألداء  إدارةيضع قسم التربية البدنية ب "ارات مجيء العب
يهتم المعلم بتطوير قدرات وإمكانيات " و  ،" المعلمين عند تنفيذ األنشطة الرياضية

يقوم المعلم بوضع مقاييس واضحة " و ، " الطالب بما يتناسب وطبيعة كل مرحلة
في المراتب األولى من  " في األنشطة الرياضيةومحددة للتالميذ لقياس مستوى أدائهم 

 .عبارات هذا المتطلب
بينما تضعف مشاركة المدرسة في وضع المقاييس التي تعمل على قياس أداء 

تركز  " المعلم والتحقق من جودة تنفيذ األنشطة الرياضية، ويؤكد هذا مجيء العبارات
، " ء مقاييس األداء الموضوعةالمدرسة على مستوى انجاز المعلم وأدائه في ضو إدارة
المدرسة بتعريف المعلم بكيفية استخدام المقاييس الموضوعة في مجال  إدارةتهتم  "و

 .في المراتب األخيرة من عبارات هذا المتطلب " عمله
 
 توفر القيادة الفعالة درجة: المتطلب الثامن. ٨

 الفعالةتوفر القيادة  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن
وفق مقياس %) ٦٣.٠ -% ٧٩.٦( أي ما نسبته بين ) ٣.٦٥-٣.٩٨(تراوحت بين 

حيث بلغ المتوسط العام  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيالتدرج ال
، ووفقاً للمحك فإن درجة توافر هذا %)٧٢.٢(بنسبة ) ٣.٦١(لعبارات هذا البعد 

لتربية البدنية كانت بدرجة عالية، ويالحظ المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي ا
تفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المتطلب وفق المحك الذي 

 .وضعه الباحث
وربما يعود السبب في ذلك إلى قدرة المعلمين على اكتشاف القيادات الفعالة من 

لدعم والتشجيع الذي الطالب التي تعمل على تحسين األنشطة الرياضية وهذا من خالل ا
يعمل المعلم على إبراز الشخصيات القيادية  "يتلقونه، ويؤكد هذا مجيء العبارات 
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يسعى المعلم إلى توفير الحوافز للطالب " و  ،" للطالب وإعطائهم مهام تنمي شخصياتهم
 .في المراتب األولى من عبارات هذا المتطلب " المتميزين

بينما يضعف تشجيع المعلمين المتميزين من قبل قسم التربية البدنية، وكذلك 
يضعف دور المعلمين في تدريب الطالب المتميزين قيادياً نتيجة لضعف خبرتهم في هذا 

يعمل قسم التربية البدنية على تطوير قدرات  "المجال، ويؤكد هذا مجيء العبارات 
يقوم المعلم  "و  ،" برامج األنشطة الرياضيةالمعلمين المتميزين ويشركهم في وضع 

في  " بتدريب الطالب المتميزين قياديا على كيفية وضع برامج األنشطة الرياضية
 .المراتب األخيرة من عبارات هذا المتطلب

توفر التدريب المستمر وتشجيع التعلم الذاتي للمعلم  درجة: المتطلب التاسع. ٩

 والطالب

توفر التدريب المستمر  درجة متطلبطات عبارات متوس أظهرت النتائج أن

  أي ما نسبته بين ) ٣.٤٠-٣.٤٥(تراوحت بين  وتشجيع التعلم الذاتي للمعلم والطالب
الذي حدده الباحث في الدراسة  خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٨.٠ -% ٦٩.٠( 

، ووفقاً %)٦٨.٤(بنسبة ) ٣.٤٢(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الميدانية
للمحك فإن درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية 
كانت بدرجة عالية، ويالحظ ارتفاع استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا 

 .المتطلب وفق المحك الذي وضعه الباحث
والعمل على  وربما يعود السبب في ذلك إلى توفر الورش التدريبية للمعلمين

 "تطوير قدراتهم ومهاراتهم في تنفيذ برامج األنشطة الرياضية، ويؤكد هذا مجيء العبارة
 " يشيد قسم التربية البدنية بجهود المعلمين الذين يهتمون بتطوير قدراتهم ومهاراتهم ذاتيا

 .في المرتبة األولى من عبارات هذا المتطلب
 
 االعتماد على التكلفة أساساً لتقييم العمل درجة: المتطلب العاشر. ١٠

االعتماد على التكلفة  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن

 -% ٦٩.٠( أي ما نسبته بين ) ٣.٠٣-٣.٤٥(تراوحت بين  أساساً لتقييم العمل
حيث  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٠.٦

، ووفقاً للمحك فإن %)٦٥.٨(بنسبة ) ٣.٢٩(بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد 
درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة 
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متوسطة، ويالحظ تفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا المتطلب وفق 
 .المحك الذي وضعه الباحث

ربما يعود السبب في ذلك إلى أن قسم التربية الرياضية يعمل على توفير و
األنشطة الرياضية بأقل التكاليف الممكنة، وكذلك توفير الوسائل التي يمكن من خاللها 

يوفر "الحصول على األجهزة واألدوات الالزمة للتدريب، ويؤكد هذا مجيء العبارات 
المتميزة بأقل  ةإلعداد برامج األنشطة الرياضيالتعليم  إدارةقسم التربية البدنية ب

يوفر قسم التربية البدنية أفضل السبل للحصول على األجهزة واألدوات "و  ،"التكاليف
 .في المراتب األولى من عبارات هذا المتطلب "األساسية بأسعار اقتصادية

ا تحتاج بينما تضعف عملية توفير وزارة التربية والتعليم للمنشآت الرياضية ألنه
إلى تكلفة عالية، مما يجعل المدرسة غير قادرة على تنفيذ األنشطة الرياضية بالصورة 

الرياضية  تتوفر وزارة التربية والتعليم المنشآ" المطلوبة، ويؤكد هذا مجيء العبارات
المدرسة على إقامة أفضل األنشطة  إدارةتعمل "و  ،"التعليم بمكة المكرمة دارةالالزمة إل
 .في المراتب األخيرة من عبارات هذا المتطلب "ية برعاية مؤسسة عامةالرياض

وبعد استعراض جميع المتطلبات فإنها إجماالً جاءت بنسب متوسطة فما فوق وعليه فإن 
، )م١٩٩٥(تتفق هذه مع النتائج التي توصلت إليها دراسة كـل مـن النبـوي    نتائجها 

ودراسـة أفانغليسـت   ) م١٩٩٥( ، ودراسة الكسندر وكيلـر )م٢٠٠٠(ودراسة البطي 
، ودراسـة  )م١٩٩١(، ودراسة سيمور )م١٩٩٥(، ودراسة هيرمان وهيرمان )م١٩٩٥(

، ودراسة فرحـان  )م٢٠٠١(، ودراسة الغنام )م٢٠٠١(، ودراسة البكر )م١٩٩٤(ديفز 
 ). م٢٠٠٤(، ودراسة عبد اهللا )م٢٠٠١(

، )م١٩٩٣(ل من نيكـوالس  وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة ك
 ).م٢٠٠٢(ودراسة جالل 

 
אא.٣ :א

الجودة  إدارةما التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق : نص السؤال الثالث على

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية  دارةالشاملة إل

 بالعاصمة المقدسة ؟



١٦٧ 
 

التحديات التي تواجه المعلمين في  محورمتوسطات عبارات أظهرت النتائج أن 
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي  دارةالجودة الشاملة إل إدارةتطبيق 

أي ما نسبته ) ٣.٢٠-٣.٨٣(تراوحت بين ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة 
الذي حدده الباحث في  خماسيال وفق مقياس التدرج%) ٦٤.٠ -% ٧٦.٦( بين 

، %)٦٧.٦(بنسبة ) ٣.٣٨(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الدراسة الميدانية
وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةووفقاً للمحك فإن درجة تواجه المعلمين في تطبيق 

 .ة متوسطةالنشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية كانت بدرج
وربما يعود السبب في ذلك إلى أن أكبر التحديات التي تواجه تطبيق الجودة 
الشاملة في األنشطة الرياضية هو عدم معرفة كل طرف من األطراف بالمهام 
والمسئوليات التي يقوم بها، حيث تتقيد المدرسة باللوائح واألنظمة مما يقيد إنجاز العمل 

وقد ال تتضمن األنشطة جميع المهارات الالزمة  مما تحتاج معه إلى وقت طويل
األنشطة الرياضية،  إدارةلتحقيقها، وهذا يكمن في عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق ب

توزيع األعمال والمهام على أنها واجبات رسمية يقضي  "ويؤكد هذا مجيء العبارات 
ى التنفيذ الحرفي المدرسة عل إدارةتحرص " و  ،" على روح اإلبداع لدى المعلمين

العمل يتم وفق القواعد " و ، " للتعليمات واألوامر دون مراعاة ظروف العمل الفعلية
واألوامر واألنظمة المبلغة رسميا دون مشاركة المعلمين في التخطيط لألنشطة 

في المراتب األولى  " التعليم إدارةاتخاذ القرارات المؤثرة يتم من خالل " و ، "الرياضية
 من عبارات هذا المحور

بينما لم تكن التحديات كبيرة فيما يتعلق بتوزيع األنشطة الرياضية على 
المعلمين، ومناسبة ظروف إقامة االنشطة سواء كانت داخل المدرسة أم خارجها، أو من 

زمة، حيث توفير التدريب الالزم للمعلمين حيث توفر الوزارة الدورات التدريبية الال
 إدارةالتوزيع غير العادل للعمل بين المعلمين عند إقامة  " ويؤكد هذا مجيء العبارات
ظروف العمل عند إقامة األنشطة الرياضية بالمدرسة  "و  ،"التعليم لألنشطة الرياضية 

االهتمام بطريقة تنفيذ األنشطة  "و ، "....)التهوية(أو خارجها تتم في أجواء غير صحية 
السياسة التدريبية تتم من  "و ، " بصفة دائمة دون النظر إلى جودة المخرجاتالرياضية 

في المراتب  " المدرسة تمنح صالحيات غير كافية للمعلمين إدارة "و ، " خالل الوزارة
 .األخيرة من عبارات هذا المحور
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مع النتائج التي توصلت إليها دراسـة كـل مـن دراسـة البطـي      النتيجة تتفق هذه و 
ودراسـة  ) م١٩٩٥(ودراسة الكسـندر وكيلـر   ، )م٢٠٠٢(، ودراسة جالل )م٢٠٠٠(

ر ، ودراسـة سـيمو  )م١٩٩٥(، ودراسـة هيرمـان وهيرمـان    )م١٩٩٥(أفانغليست 
 ). م٢٠٠٤(، ودراسة عبد اهللا )م١٩٩٤(، ودراسة ديفز )م١٩٩١(

، )م١٩٩٣(يها دراسة كل من نيكـوالس  وتختلف هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت إل
 .)م١٩٩٥(ودراسة النبوي 

 
 
 
אא.٤ א :א

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : على سؤال الرابعنصُّ ال

 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةحول متطلبات تطبيق  )٠.٠٥=  α(الداللة 

، المرحلة الدراسية  الوظيفة(وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغيرات الدراسة 

الجودة  إدارةب الخلفية العلميةللمعلمين، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، 

 ؟) الشاملة

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . أ

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

 ؟)معلم/ مشرف( ةالوظيفلمتغير 

 د فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللةأظهرت النتائج أنه ال توج
 )α  =أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  بين متوسطات استجابات) ٠.٠٥

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارة
 .)معلم/ مشرف( الوظيفةومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير 

وربما يعود السبب في ذلك إلى إدراك ووعي كل من المشرفين والمعلمين 
وتنظيم النشاط الرياضي فلم  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةحول متطلبات تطبيق 

 .تلف وجهة نظر أي منهما حولهاتخ
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تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول أي دراسة من 
 .الوظيفةالدراسات السابقة متغير 

 
حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ب

وفقاً وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

 لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين ؟

   أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   أظهرت النتائج 
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظـر معلمـي    إدارةالجودة الشاملة في  إدارة
 .التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن معلمي المراحل األعلى هم أكثر تطبيقاً 
ـ  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةللمهارات المتعلقة بمتطلبات تطبيق  اط وتنظيم النش

الرياضي وربما يعود ذلك لتعاملهم مع فئة الطالب الذين يدركون طبيعة األنشطة 
 إدارةالرياضية والهدف منها وبالتالي ال ينبغي أن يكون هناك ضعف لديهم حـول  

نتـائج المقارنـات البعديـة     وتنظيم األنشطة الرياضية، ويؤكد هذا ما أظهرتـه 
الجـودة   إدارةول متطلبـات تطبيـق   لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ح

وجود من  وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية إدارةالشاملة في 
ة لصالح معلمي المرحلة الثانوية على معلمـي المرحلـة   فروق ذات داللّة إحصائي

 .االبتدائية والمتوسطة
 ).م١٩٩٥(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة فرسيون ولويس 

 

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ج

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

 لمتغير المؤهل العلمي ؟

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال أنه  أظهرت النتائج
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق بين متوس



١٧٠ 
 

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظـر مشـرفي    إدارةالجودة الشاملة في  إدارة
 .ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

رغـم اخـتالف   وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المشرفين والمعلمـين  
 إدارةالجودة الشـاملة فـي    إدارةمؤهالتهم إال أنهم جميعاً يدركون متطلبات تطبيق

وتنظيم النشاط الرياضي، وبالتالي لم تختلف وجهة نظـرهم حولهـا مـن حيـث     
 .مؤهالتهم العلمية

تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول أي دراسة من 
 .ؤهل العلميالدراسات السابقة متغير الم

 

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . د

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

 لمتغير عدد سنوات الخبرة ؟

   أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   أظهرت النتائج 
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظـر مشـرفي    إدارةالجودة الشاملة في  إدارة
 .ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

ى هم أكثـر إلمامـاً   وربما يعود السبب في ذلك إلى أن ذوي الخبرة األعل
وتنظيم النشاط الرياضـي نظـراً    إدارةالجودة الشاملة في  إدارةبمتطلبات تطبيق 

لمشاركتهم في كثير من برامج التدريب وورش العمل واللقاءات، ويؤكد هذا مـا  
لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة حـول   نتائج المقارنات البعدية أظهرته 

وتنظيم النشـاط الرياضـي وفقـاً     إدارةجودة الشاملة في ال إدارةمتطلبات تطبيق 
وجود فروق ذات داللّة إحصـائية عنـد مسـتوى     لمتغير عدد سنوات الخبرة من

سنة فأكثر على الذين خبرتهم  ١٥، لصالح الذين خبرتهم من )٠.٠٥=  α( الداللة 
سـنوات،   ١٠أقل مـن   – ٥سنوات، والذين خبرتهم من  ٥إلى أقل من  -١من 
، لصـالح  )٠.٠٥=  α( ود فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللـة  وجو

إلى أقل من  -١سنة على الذين خبرتهم من  ١٥أقل من  – ١٠الذين خبرتهم من 
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         فروق ذات داللّـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      بينما لم تظهر . سنوات ٥
 )α  =سـنوات، والـذين    ٥إلى أقل مـن   -١، لصالح الذين خبرتهم من )٠.٠٥

 .سنوات ١٠أقل من  – ٥خبرتهم من 
تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة، وهذه النتيجة تختلف هذه النتيجة مع ما 

 ).م١٩٩٥(توصلت إليه دراسة فرسيون ولويس 
 

 )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . هـ

وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةحول متطلبات تطبيق 

 الجودة الشاملة ؟ إدارةب الخلفية العلميةوفقاً لمتغير 

  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   أظهرت النتائج
)α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظـر مشـرفي    إدارةفي الجودة الشاملة  إدارة
الجودة  إدارةب الخلفية العلميةومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير 

 .الشاملة
ـ  الجـودة   إدارةوربما يعود السبب في ذلك إلى أنه كلما كان هناك معرفة ب

الجودة الشاملة فـي   إدارةالشاملة كلما ساعد ذلك على فهم ووعي متطلبات تطبيق 
نتائج المقارنـات البعديـة   وتنظيم النشاط الرياضي، ويؤكد هذا ما أظهرته  إدارة

لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيـق أسـس الجـودة    
، وجود فروق ذات داللّة إحصـائية  وتنظيم النشاط الرياضي من إدارةالشاملة في 

معرفة متخصصة والذين لديهم معرفة عامة على الذين ال توجد لصالح الذين لديهم 
 .الجودة الشاملة إدارةلديهم معرفة ب

تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول أي دراسة من 
 .الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةالدراسات السابقة متغير 

 

אא.٥ :א
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : على سؤال الخامسال نصُّ

 إدارةالجودة الشاملة في  إدارةحول درجة أهمية تطبيق  )٠.٠٥=  α(الداللة 

، المرحلة الدراسية  الوظيفة(وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغيرات الدراسة 

الجودة  إدارةب العلميةالخلفية للمعلمين، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، 

 ؟) الشاملة

 
 
 
حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . أ

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق 

 ؟)معلم/ مشرف( الوظيفةلمتغير 

=  α( د فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة جوأنه ال ت أظهرت
أفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق  بين متوسطات استجابات ،)٠.٠٥
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارة

 .)معلم/ مشرف( الوظيفةومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير 
وربما يعود السبب في ذلك إلى شعور كل من المشرفين والمعلمين بأهمية 

وتنظيم النشاط الرياضي وذلك ألنها تساعد  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 
على اإلحاطة بجميع تنظيمات األنشطة الرياضية من حيث اإلعداد والتخطيط 

دراك المشرفين والمعلمين على حد سواء والتنفيذ والمتابعة، وهذا يدل على إ
 .ألهمية ذلك

تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول أي دراسة من 
 .الوظيفةالدراسات السابقة متغير 

 

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ب

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةدرجة أهمية تطبيق 

 لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين ؟
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   أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   أظهرت النتائج 
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة أهميـة  بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهـة نظـر    إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 
 .معلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المعلمين في المرحلة الثانويـة نتيجـة   
تعاملهم مع فئات واعية لما يقومون بتدريبهم عليه وبالتالي تكون درجـة أهميـة   

وتنظيم النشاط الرياضي أعلى من المعلمين  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةق تطبي
لمتوسطات استجابات نتائج المقارنات البعدية في المراحل األقل، وهذا ما أظهرته 

وتنظيم  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةأفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق 
وجـود فـروق ذات   حلة الدراسية للمعلمين من النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المر

لصالح معلمي المرحلة الثانوية على معلمـي المرحلـة االبتدائيـة     داللّة إحصائية
 .والمتوسطة

 ).م١٩٩٥(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة فرسيون ولويس 
 

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ج

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةجة أهمية تطبيق در

 لمتغير المؤهل العلمي ؟

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال أنه  أظهرت النتائج
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة أهميـة  بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهـة نظـر    إدارةلة في الجودة الشام إدارةتطبيق 
 .مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

 إدارةوربما يعود السبب في ذلك إلى أنه ليس للمؤهل أثر في درجة أهمية تطبيق 
وتنظيم النشاط الرياضي وذلك ألن عامل الخبرة في هذا  إدارةالجودة الشاملة في 

المجال أقوى تأثيراً من عامل المؤهل ألنه قد يكون هناك مشرف أو معلم بمؤهل 
منخفض ولكنه تلقى تدريباً مكثفاً اكسبه الخبرة أكثر من ذوي المؤهل المرتفع، 
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الجودة  رةإداوعليه لم يكن هناك أثر للمؤهل العلمي حول درجة أهمية تطبيق 
 .وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالشاملة في 

تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول أي دراسة من  
 .الدراسات السابقة متغير المؤهل العلمي

 
حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . د

وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً  إدارةفي الجودة الشاملة  إدارةدرجة أهمية تطبيق 

 لمتغير عدد سنوات الخبرة ؟

    أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  أظهرت النتائج 
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة أهميـة  بين متوس

من وجهـة نظـر   وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 
 .مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الذين لديهم خبرة أعلى يدركون أهميـة  
وتنظيم النشاط الرياضـي أكثـر مـن ذوي     إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 

الخبرة المنخفضة نظراً للخبرة التي حصلوا عليها في مجال التدريب والعمل فـي  
نتـائج المقارنـات البعديـة    برامج األنشطة الرياضية، ويؤكد هذا مـا أظهرتـه   

الجـودة   إدارةلمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق 
يالحظ  وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة، إدارةي الشاملة ف

سنة فـأكثر علـى    ١٥لصالح الذين خبرتهم من وجود فروق ذات داللّة إحصائية 
وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مسـتوى  و. جميع مستويات الخبرة األخرى

سـنة علـى    ١٥من  أقل – ١٠، لصالح الذين خبرتهم من )٠.٠٥=  α( الداللة 
أقـل   – ٥سنوات، وعلى الذين خبرتهم من  ٥إلى أقل من  -١الذين خبرتهم من 

    فروق ذات داللّة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   بينما لم تظهر . سنوات ١٠من 
 )α  =سـنوات، والـذين    ٥إلى أقل مـن   -١، لصالح الذين خبرتهم من )٠.٠٥

 .سنوات ١٠أقل من  – ٥خبرتهم من 
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ت الدراسة الحالية بهذه النتيجة، وهذه النتيجة تختلف هذه النتيجة مع ما تفرد
 ).م١٩٩٥(توصلت إليه دراسة فرسيون ولويس 

 

 )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . هـ

وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةحول درجة أهمية تطبيق 

 الجودة الشاملة ؟ إدارةب الخلفية العلميةير وفقاً لمتغ

    أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  أظهرت النتائج 
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة أهميـة  بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهـة نظـر    إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 
 الخلفيـة العلميـة  مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغيـر  

 .الجودة الشاملة إدارةب
الجودة الشاملة  إدارةوربما يعود السبب في ذلك إلى أن الذين لديهم معرفة ب

وتنظيم النشاط  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةهم أكثر إدراكاً لدرجة أهمية تطبيق 
لمتوسـطات اسـتجابات   نتائج المقارنات البعدية  ويؤكد هذا ما أظهرتهالرياضي، 

وتنظيم  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةأفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق 
يالحظ وجـود   الجودة الشاملة، إدارةب الخلفية العلميةالنشاط الرياضي وفقاً لمتغير 

، لصالح الذين لديهم )٠.٠٥=  α( داللة فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى ال
معرفة متخصصة والذين لديهم معرفة عامة على الذين ال توجـد لـديهم معرفـة    

 .الجودة الشاملة إدارةب
تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول أي دراسة من 

 .الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةالدراسات السابقة متغير 
 

אא.٦ :א
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : على سؤال السادسنصُّ ال

 إدارةحول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق  )٠.٠٥=  α(الداللة 

 الوظيفة(وتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغيرات الدراسة  دارةالجودة الشاملة إل
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الخلفية لدراسية للمعلمين، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، ، المرحلة ا

 ؟) الجودة الشاملة إدارةب العلمية

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . أ

وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

 ؟)معلم/ مشرف( الوظيفةغير النشاط الرياضي وفقاً لمت

جد فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ال تو أظهرت النتائج أنه
 )α  =أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي  بين متوسطات استجابات ،)٠.٠٥

وتنظيم النشاط الرياضي من  دارةالجودة الشاملة إل إدارةتواجه المعلمين في تطبيق 
 الوظيفةوجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير 

 .)معلم/ مشرف(
وربما يعود السبب في ذلك أنة كال من المشرفين والمعلمين يدركون 

وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 
تشعرونها أثناء إعداد وتنفيذ ومتابعة األنشطة النشاط الرياضي، وهذه التحديات يس

 .الرياضية
تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول أي دراسة من 

 .الوظيفةالدراسات السابقة متغير 
 

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ب

وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل رةإداالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

 النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين ؟

   أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    أظهرت النتائج
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التـي  بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من  دارةالجودة الشاملة إل إدارةتواجه المعلمين في تطبيق 
وجهة نظر معلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية 

 .للمعلمين
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وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المعلمين في المرحلة الثانوية يواجهون 
المهام التي يقـوم بهـا   تحديات أكبر من المعلمين في المراحل األخرى نظراً ألن 

معلم التربية البدنية في المرحلة الثانوية تكون أكثر من المهام التي يقوم بها معلـم  
المرحلة المتوسطة واالبتدائية ولذلك فإن التحديات تكون أكبر لديهم، ويؤكد هذا ما 

لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسـة حـول   المقارنات البعدية  أظهرته نتائج
وتنظـيم   دارةالجـودة الشـاملة إل   إدارةديات التي تواجه المعلمين في تطبيق التح

يالحظ وجود فروق ذات  النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين،
، لصالح معلمي المرحلة الثانوية على معلمي المرحلـة االبتدائيـة   داللّة إحصائية
 . والمتوسطة

 ).م١٩٩٥(توصلت إليه دراسة فرسيون ولويس وتتفق هذه النتيجة مع ما 
 

حول  )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . ج

وتنظيم  دارةالجودة الشاملة إل إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

 النشاط الرياضي وفقاً لمتغير المؤهل العلمي ؟

 ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذال أنه  أظهرت النتائج
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التـي  بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من  دارةالجودة الشاملة إل إدارةتواجه المعلمين في تطبيق 
هل وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير المؤ

 .العلمي
وربما يعود السبب في ذلك إلى أنه ال يوجد اختالف في نظرة المشـرفين  
والمعلمين في المعرفة واالطالع على التحديات التي تواجه المعلمين فـي تطبيـق   

وتنظيم النشاط الرياضي، حيث إنهم نتيجة ممارسـتهم   دارةالجودة الشاملة إل إدارة
لألنشطة الرياضية يواجهون التحديات نفسها ويستشعرونها بغـض النظـر عـن    

 .مؤهلهم
تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول أي دراسة من 

 .الدراسات السابقة متغير المؤهل العلمي
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حـول   )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . د

وتنظـيم   دارةالجودة الشـاملة إل  إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

 النشاط الرياضي وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة ؟

   أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    أظهرت النتائج
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التـي  بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من  دارةالجودة الشاملة إل إدارةتواجه المعلمين في تطبيق 
وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغيـر عـدد   

 .سنوات الخبرة
إلى أن ذوي الخبرة األعلـى بحكـم المعرفـة    وربما يعود السبب في ذلك 

 إدارةواالطالع لديهم هم أكثر إدراكاً للتحديات التي تواجه المعلمين فـي تطبيـق   
وتنظيم النشاط الرياضي، حيـث كلمـا زادت الخبـرة زاد     دارةالجودة الشاملة إل

لمتوسـطات  نتـائج المقارنـات البعديـة    إدراك التحديات، ويؤكد هذا ما أظهرته 
 إدارةجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق است

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي ومعلمـي   دارةالجودة الشاملة إل
يالحظ وجـود   التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة،

، لصـالح الـذين   )٠.٠٥=  α( اللـة  فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الد
وجود فـروق  و. سنة فأكثر على جميع مستويات الخبرة األخرى ١٥خبرتهم من 

، لصالح الذين خبرتهم من )٠.٠٥=  α( ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة 
سنوات، وعلى  ٥إلى أقل من  -١سنة على الذين خبرتهم من  ١٥أقل من  – ١٠

 .سنوات ١٠أقل من  – ٥الذين خبرتهم من 
تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة، وهذه النتيجة تختلف مع ما توصلت 

 ).م١٩٩٥(إليه دراسة فرسيون ولويس 
 )٠.٠٥=  α(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . هـ

 دارةالجودة الشاملة إل إدارةحول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 

 الجودة الشاملة ؟ إدارةب الخلفية العلميةيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير وتنظ
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   أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    أظهرت النتائج
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التـي  بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من  دارةالجودة الشاملة إل إدارةتواجه المعلمين في تطبيق 
الخلفيـة  وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير 

 .الجودة الشاملة إدارةب العلمية
الجودة الشاملة  إدارةوربما يعود السبب في ذلك إلى أن الذين لديهم معرفة ب

 دارةالجـودة الشـاملة إل   إدارةهم أكثر للتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق 
وتنظيم النشاط الرياضي، حيث نتيجة لمعرفتهم بأسس الجودة الشاملة ومتطلباتهـا  
فهم يكونون على وعي بالمعوقات التي تواجه المعلمين أثناء اعـدادها وتنفيـذها   

لمتوسـطات اسـتجابات   نتائج المقارنات البعدية  ومتابعتها، ويؤكد هذا ما أظهرته
الجـودة   إدارةة الدراسة حول التحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق أفراد عين
الجـودة   إدارةب الخلفية العلميةوتنظيم النشاط الرياضي وفقاً لمتغير  دارةالشاملة إل
لصالح الذين لديهم معرفة متخصصة وجود فروق ذات داللّة إحصائية  الشاملة من

 . الجودة الشاملة إدارةد لديهم معرفة بوالذين لديهم معرفة عامة على الذين ال توج
تفردت الدراسة الحالية بهذه النتيجة حيث لم تتناول أي دراسة من 

 .الجودة الشاملة إدارةب الخلفية العلميةالدراسات السابقة متغير 
 

א.٧ א  :א
ن متطلبات تطبيق هل توجد عالقة ارتباطية دالة بي: نصُّ السؤال السابع على

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي  إدارةأسس الجودة الشاملة في 

 ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة ؟

أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة قوية بين كل متطلب وبين 
ياضي من وتنظيم النشاط الر إدارةجميع متطلبات تطبيق أسس الجودة الشاملة في 

 وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة عند مستوى الداللة 
 )α  =٠.٠٠١.( 
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وربما يعود السبب في ذلك إلى أنه تقوم بين كل متطلب وبين المتطلبات 
األخرى عالقات تبادلية تشاركية ال يمكن الفصل بينها، حيث تعتبر جميع 

بحيث إذا حدث أي خلل في متطلب من المتطلبات مكملة لبعضها البعض 
 .المتطلبات يؤدي إلى حدوث خلل في المتطلبات األخرى

 ).م١٩٩٣(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الزامل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 الفصل الخامس

ملخص نتائج الدراسة 

والتوصيات والمقترحات
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 الفصل الخامس

 والمقترحاتملخص نتائج الدراسة والتوصيات 
يتناول الباحث في هذا الفصل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

 .الحالية، ثم تقديم بعض التوصيات والمقترحات

 :نتائج الدراسةملخص : أوالً
 :يعرض الباحث فيما يلي ملخصاً للنتائج التي توصلت اليها الدراسة

إسهام السياسات اإلدارية في  درجة متطلب متوسطات عبارات أظهرت النتائج أن )١(

         أي ما نسبته بين) ٢.٧٣-٣.٤٤(تراوحت بين  تلبية حاجات المستفيدين
الذي حدده الباحث في  خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٥٤.٦ -% ٦٨.٨( 

بنسبة ) ٣.١٣(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الدراسة الميدانية
ن درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ، ووفقاً للمحك فإ%)٦٢.٦(

 .ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة متوسطة
االهتمام بالوقاية من  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن )٢(

% ٧٦.٠( أي ما نسبته بين ) ٢.٩٠-٣.٨٠(تراوحت بين  األخطاء قبل وقوعها
ده الباحث في الدراسة الذي حد خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٥٨.٠ -

، %)٦٥.٦(بنسبة ) ٣.٢٨(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الميدانية
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ووفقاً للمحك فإن درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي 
 .التربية البدنية كانت بدرجة متوسطة

رامج التركيز على تحسين ب درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن )٣(

       أي ما نسبته بين) ٣.١٠-٣.٦٩(تراوحت بين  األنشطة الرياضية المقدمة
الذي حدده الباحث في  خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٢.٠ -% ٧٣.٨( 

بنسبة ) ٣.٣٥(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الدراسة الميدانية
ب من وجهة نظر مشرفي ، ووفقاً للمحك فإن درجة توافر هذا المتطل%)٦٧.٠(

 .ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة متوسطة
تطبيق مبادئ العمل  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن )٤(

  أي ما نسبته بين ) ٣.٠٩-٣.٧٧(تراوحت بين  الجماعي وروح الفريق الواحد
الذي حدده الباحث في  خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦١.٨ -% ٧٥.٤( 

بنسبة ) ٣.٤١(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الدراسة الميدانية
، ووفقاً للمحك فإن درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي %)٦٨.٢(

 .ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة عالية
االهتمام بمكانة معلمي  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن )٥(

       أي ما نسبته بين) ٣.٣٨-٣.٧٧(تراوحت بين  دنية في المدرسةالتربية الب
الذي حدده الباحث في  خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٧.٦ -% ٧٥.٤( 

بنسبة ) ٣.٥٣(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الدراسة الميدانية
مشرفي ، ووفقاً للمحك فإن درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر %)٧٠.٦(

 .ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة عالية
االعتماد على البيانات  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن )٦(

% ٦٧.٨( أي ما نسبته بين ) ٣.١٧-٣.٣٩(تراوحت بين  واألساليب اإلحصائية
الذي حدده الباحث في الدراسة  خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٣.٤ -

، %)٦٦.٠(بنسبة ) ٣.٣٠(بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد حيث  .الميدانية
ووفقاً للمحك فإن درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي 

 .التربية البدنية كانت بدرجة متوسطة
وضع مقاييس األداء  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن )٧(

 -% ٧٥.٨( أي ما نسبته بين ) ٣.٣٠-٣.٧٩(تراوحت بين  لألنشطة الرياضية
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 .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٦.٠
، ووفقاً %)٦٩.٦(بنسبة ) ٣.٤٨(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد 

للمحك فإن درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية 
 .ليةالبدنية كانت بدرجة عا

تراوحت  توفر القيادة الفعالة درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن )٨(
وفق مقياس التدرج %) ٦٣.٠ -% ٧٩.٦( أي ما نسبته بين ) ٣.٦٥-٣.٩٨(بين 
حيث بلغ المتوسط العام  .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيال

، ووفقاً للمحك فإن درجة توافر هذا %)٧٢.٢(بنسبة ) ٣.٦١(لعبارات هذا البعد 
 .المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة عالية

توفر التدريب المستمر  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن )٩(

أي ما نسبته ) ٣.٤٠-٣.٤٥(تراوحت بين  لطالبوتشجيع التعلم الذاتي للمعلم وا
الذي حدده الباحث في  خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٨.٠ -% ٦٩.٠( بين 

بنسبة ) ٣.٤٢(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الدراسة الميدانية
، ووفقاً للمحك فإن درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي %)٦٨.٤(

 .ربية البدنية كانت بدرجة عاليةومعلمي الت
االعتماد على التكلفة أساساً  درجة متطلبمتوسطات عبارات  أظهرت النتائج أن )١٠(

 -% ٦٩.٠( أي ما نسبته بين ) ٣.٠٣-٣.٤٥(تراوحت بين  لتقييم العمل
 .الذي حدده الباحث في الدراسة الميدانية خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٠.٦

، ووفقاً %)٦٥.٨(بنسبة ) ٣.٢٩(لعبارات هذا البعد  حيث بلغ المتوسط العام
للمحك فإن درجة توافر هذا المتطلب من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية 

 .البدنية كانت بدرجة متوسطة
الجودة الشاملة  إدارةأهمية تطبيق  محور متوسطات عبارات أظهرت النتائج أن )١١(

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي  إدارةفي 
أي ما ) ٣.١٨-٣.٦٧(تراوحت بين  ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة

الذي حدده  خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٣.٦ -% ٧٣.٤( نسبته بين 
) ٣.٤٠(البعد حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا  .الباحث في الدراسة الميدانية

الجودة الشاملة في  إدارة، ووفقاً للمحك فإن درجة أهمية تطبيق %)٦٨.٠(بنسبة 



١٨٤ 
 

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعليم العام من وجهة نظر مشرفي  إدارة
 .ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة عالية

مين في التحديات التي تواجه المعل محورمتوسطات عبارات أظهرت النتائج أن  )١٢(
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر  دارةالجودة الشاملة إل إدارةتطبيق 

) ٣.٢٠-٣.٨٣(تراوحت بين مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة 
الذي حدده  خماسيوفق مقياس التدرج ال%) ٦٤.٠ -% ٧٦.٦( أي ما نسبته بين 

) ٣.٣٨(حيث بلغ المتوسط العام لعبارات هذا البعد  .الباحث في الدراسة الميدانية
تواجه المعلمين في التحديات التي ، ووفقاً للمحك فإن درجة %)٦٧.٦(بنسبة 
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر  دارةالجودة الشاملة إل إدارةتطبيق 

 .مشرفي ومعلمي التربية البدنية كانت بدرجة متوسطة
        د فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللةجأظهرت النتائج أنه ال تو )١٣(

 )α  =أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق  بين متوسطات استجابات) ٠.٠٥
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارة

 .)معلم/ رفمش( الوظيفةومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير 

          أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت النتائج  )١٤(
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر معلمي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارة
التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمين، وكانت 

 .الفروق لصالح معلمي المرحلة الثانوية
          أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة       أظهرت النتائج )١٥(

 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق بين متوس
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشـرفي   إدارةالجودة الشاملة في  إدارة

ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمـي، وكانـت   
 .الفروق لذوي المؤهل األعلى

          حصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     أنه توجد فروق ذات داللـة إ أظهرت النتائج  )١٦(
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشـرفي   إدارةالجودة الشاملة في  إدارة
ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة، وكانت 
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إلـى   -١سنة فأكثر على الذين خبرتهم من  ١٥روق لصالح الذين خبرتهم من الف
سنوات، ولصالح الـذين   ١٠أقل من  – ٥سنوات، والذين خبرتهم من  ٥أقل من 

 ٥إلى أقـل مـن    -١سنة على الذين خبرتهم من  ١٥أقل من  – ١٠خبرتهم من 
=  α( اللـة  فروق ذات داللّة إحصائية عند مسـتوى الد بينما لم تظهر . سنوات
سنوات، والذين خبرتهم من  ٥إلى أقل من  -١، لصالح الذين خبرتهم من )٠.٠٥

 .سنوات ١٠أقل من  – ٥
         أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      أظهرت النتائج )١٧(

)α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول متطلبات تطبيق بين متوس
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشـرفي   إدارةالشاملة في الجودة  إدارة

الجودة  إدارةب الخلفية العلميةومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير 
الشاملة، وكانت الفروق لصالح الذين لديهم معرفة متخصصة والذين لديهم معرفة 

 . الجودة الشاملة إدارةعامة على الذين ال توجد لديهم معرفة ب
=  α( د فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة جوأنه ال ت أظهرت )١٨(

أفراد عينة الدراسة حول درجة أهمية تطبيق  بين متوسطات استجابات ،)٠.٠٥
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة نظر مشرفي  إدارةالجودة الشاملة في  إدارة

 .)معلم/ مشرف( الوظيفةمقدسة وفقاً لمتغير ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة ال
           أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     أظهرت النتائج  )١٩(

 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة أهميـة  بين متوس
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهـة نظـر    إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 

مي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير المرحلة الدراسية للمعلمـين،  معل
 .وكانت الفروق لصالح معلمي المرحلة الثانوية

       توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     ال أنه  أظهرت النتائج )٢٠(
 )α  =طات ) ٠.٠٥هميـة  استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة أبين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهـة نظـر    إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 
 .مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي

          أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      أظهرت النتائج  )٢١(
 )α  =طات ) ٠.٠٥أفراد عينة الدراسة حول درجة أهميـة   استجاباتبين متوس

وتنظيم النشاط الرياضي من وجهـة نظـر    إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 
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مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة، 
سنة فأكثر على جميـع مسـتويات    ١٥وكانت الفروق لصالح الذين خبرتهم من 

=  α( وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   و. الخبرة األخرى
سنة على الذين خبرتهم من  ١٥أقل من  – ١٠لح الذين خبرتهم من ، لصا)٠.٠٥

 .سنوات ١٠أقل من  – ٥سنوات، وعلى الذين خبرتهم من  ٥إلى أقل من  -١
           أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     أظهرت النتائج  )٢٢(

 )α  =طات ) ٠.٠٥جة أهميـة  استجابات أفراد عينة الدراسة حول دربين متوس
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهـة نظـر    إدارةالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 

 الخلفيـة العلميـة  مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير 
الجودة الشاملة، وكانت الفروق لصالح الذين لديهم معرفة متخصصة والذين  إدارةب

 .الجودة الشاملة إدارة توجد لديهم معرفة بلديهم معرفة عامة على الذين ال
       جد فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة ال تو أظهرت النتائج أنه )٢٣(

 )α  =أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي  بين متوسطات استجابات ،)٠.٠٥
رياضي وتنظيم النشاط ال دارةالجودة الشاملة إل إدارةتواجه المعلمين في تطبيق 

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير 
 .)معلم/ مشرف( الوظيفة

          أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة       أظهرت النتائج )٢٤(
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي بين متوس

وتنظيم النشاط الرياضـي   دارةالجودة الشاملة إل إدارةين في تطبيق تواجه المعلم
من وجهة نظر معلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقـاً لمتغيـر المرحلـة    

 .الدراسية للمعلمين، وكانت الفروق لصالح معلمي المرحلة الثانوية
       توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     ال أنه  أظهرت النتائج )٢٥(

 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي بين متوس
وتنظيم النشاط الرياضـي   دارةالجودة الشاملة إل إدارةتواجه المعلمين في تطبيق 

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقـاً لمتغيـر   
 .المؤهل العلمي

           أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      أظهرت النتائج )٢٦(
 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي بين متوس
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وتنظيم النشاط الرياضـي   دارةالجودة الشاملة إل إدارةاجه المعلمين في تطبيق تو
من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقاً لمتغير عدد 

سنة فـأكثر علـى    ١٥سنوات الخبرة، وكانت الفروق لصالح الذين خبرتهم من 
داللّة إحصائية عند مسـتوى  وجود فروق ذات و. جميع مستويات الخبرة األخرى

سـنة علـى    ١٥أقل من  – ١٠، لصالح الذين خبرتهم من )٠.٠٥=  α( الداللة 
أقـل   – ٥سنوات، وعلى الذين خبرتهم من  ٥إلى أقل من  -١الذين خبرتهم من 

 .سنوات ١٠من 
          أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة       أظهرت النتائج )٢٧(

 )α  =طات ) ٠.٠٥استجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي بين متوس
وتنظيم النشاط الرياضـي   دارةالجودة الشاملة إل إدارةتواجه المعلمين في تطبيق 

من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة وفقـاً لمتغيـر   
ق لصالح الذين لديهم معرفـة  الجودة الشاملة، وكانت الفرو إدارةب الخلفية العلمية

ـ     إدارةمتخصصة والذين لديهم معرفة عامة على الذين ال توجد لـديهم معرفـة ب
 .الجودة الشاملة

أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة قوية بين كل متطلب وبين جميع  )٢٨(
وتنظيم النشاط الرياضي من وجهة  إدارةالجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق 

       ظر مشرفي ومعلمي التربية البدنية بالعاصمة المقدسة عند مستوى الداللة ن
 )α  =٠.٠٠١.( 

 

 :التوصيات واملقرتحات: ثانياً 
 :التوصيات. ا

بناء على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم عدد من التوصيات وهي 
 :كما يلي

المقدمة وتضمينها أنشطة مصاحبة تركز إعادة صياغة برامج التربية البدنية  .١
 .على الجودة الشاملة بما يتناسب واإلمكانيات المادية والبشرية
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الجودة الشاملة  إدارةتنظيم ورش العمل والدورات الخاصة حول تطبيق ضرورة  .٢
عمليات التخطيط والتنفيذ ، مع التركيز على في برامج األنشطة الرياضية المقدمة

 .لكيفية تدريب معلمي التربية البدنية فيهاوالتنظيم والتقويم 

أقسام التربية تبني إقامة الندوات والمحاضرات والحلقات وورش العمل من قبل  .٣
الجودة  إدارةالبدنية ومن قبل المدارس على اختالف مراحلها حول تطبيق 

 .من حيث المعرفة والممارسةالشاملة في برامج األنشطة الرياضية 

على ريبية وورش تطبيقية لتدريب مديري المدارس ضرورة عقد دورات تد .٤
الجودة الشاملة في برامج  إدارةكيفية توفير السبل التي تساعد على تطبيق 

 .في مدارسهماألنشطة الرياضية 

ضرورة التعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات، وخاصة في  .٥
ريبية لمديري المدارس والتخطيط التربوي، إلعطاء دورات تد دارةأقسام اإل

الجودة الشاملة في برامج األنشطة  إدارةتطبيق  حولومعلمي التربية البدنية 
 .، وأن تأخذ الدورات صفة االستمرارية والمتابعة الجادةالرياضية

 
 :املقرتحات . ٢

موضوعات لما كان ميدان البحث يفتقر إلى البحوث والدراسات التي تتناول 
، وسعياً إلى إثراء هذا الميدان بالبحوث ذات الصلة فإن البحثمماثلة لموضوع هذا 

 :ما يلي يقترح الباحث
في والتخطيط التربوي  دارةأقسام اإلتوجيه طلبة الدراسات العليا في  .١

الجامعات السعودية، إلجراء مزيد من البحوث والدراسات النوعية حول 
 ممارسات اإلدارية لدىالت ومشكالت المجاالجودة الشاملة في  إدارةتطبيق 

 .العاملين في مدارس التعليم العام
أثناء الخدمة من خالل إقامة مشروع معلمي التربية البدنية تبني تدريب  .٢

الجودة الشاملة  إدارةتطبيق تدريبي يتضمن إقامة ورش عمل تطبيقية حول 
 .في برامج األنشطة الرياضية

الجودة الشاملة في  ارةإدتطبيق مجال متخصصة في تدريبية تصميم برامج  .٣
، والتثبت من درجة صالحيتها الستخدامها في برامج األنشطة الرياضية
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لتطور القائم دريب، وأن تأخذ صفة االستمرارية بشكل يتواكب مع اعملية الت
 .في األنشطة الرياضية

 
 :البحوث والدراسات املستقبلية  .٣

 :ومن البحوث المقترحة ما يلي يقترح الباحث إجراء مزيد من الدراسات المماثلة،
الجودة الشاملة في برامج  إدارةتطبيق إجراء دراسات أخرى مماثلة في مجال  .١

 .المطبقة في الواقع الميداني في مدارس التعليم العاماألنشطة الرياضية 
، في مناطق أخرى من المملكة تطبيق أدوات الدراسة الحالية على عينات أخرى .٢

الجودة الشاملة في برامج األنشطة الرياضية لدى  رةإداتطبيق لمعرفة درجة 
 .معلمي التربية البدنية في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية
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 .م١٩٩٦. القاهرة. بميك إصدارات. عبدالفتاح السيد النعماني

. الرياضية دارةاإلمقدمة في . مطر، عدلة عيسى. حسام الدين، طلعت         -٩
 .م١٩٩٧. مركز الكتاب العربي. القاهرة

 .م١٩٩٣. مطابع الطوبجي. العامة دارةاإل أصول. حسبو، عمرو احمد -١٠

 دارةاإلالجودة الشاملة في  إدارةمدى تطبيق . أسامةجالل، محمود  -١١
 .م٢٠٠٢. جامعة البحرين. جستيررسالة ما. المدرسية بمملكة البحرين

مكتبة االنجلو . القاهرة. دارةاإل أصول. تكال، ليلى. درويش، عبد الكريم -١٢
 .م١٩٧٦. المصرية

. والتطبيقات واألسسالرياضية  دارةاإل. وآخروندرويش، كمال  -١٣
 .م١٩٩٦.الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة

 م١٩٧٦. القاهرة .دار المعارف. العلمية دارةاإل. السلمي، علي -١٤

دار : القاهرة. في عصر المعلومات اإلداريةالسياسات . السلمي،علي -١٥
 .م١٩٩٥.غريب للطباعة والنشر والتوزيع

الجودة الشاملة في المؤسسات  إدارةمعايير تطبيق . الشافعي،احمد حسن -١٦
دار الوفاء . م٢٠٠٦. األولىالطبعة .  اإلسكندرية. الرياضية بالمجتمع العربي

 .لطباعة والنشرلدنيا ا
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مركز . الطبعة الثانية. في التربية الرياضية دارةاإل. شرف، عبدالحميد -١٧
 .م١٩٩٩. القاهرة. الكتاب للنشر

. التنظيم في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق. شرف، عبد الحميد -١٨
 .م١٩٩٧.القاهرة. مركز الكتاب للنشر

في التربية  دارةواإلالتنظيم . معوض، حسن. شلتوت،السيد حسن -١٩
 .دار الفكر العربي. م١٩٨٤. القاهرة. الرياضية

. دراسة سلوك الجماعات الصغيرة -ديناميات الجماعة. شو، مارفن -٢٠
 .م١٩٨٦. القاهرة. دار المعارف. ترجمة مهدي عبدالحميد، محي الدين احمد

. والحكم في اإلسالم الفكر والتطبيق دارةاإل. الضحيان، عبدالرحمن -٢١
 .هـ١٤١٨. المدينة المنورة. ةالطبعة الرابع

 إلنتاجيةصياغة رياضية . طاهر، فريد بشير وعبدالقادر محمد احمد -٢٢
 .م١٩٩٨. عمان. اإلداريالعامل المسلم 

الجودة الشاملة في  إدارةمتطلبات تطبيق . عبداهللا، عصام عبداهللا محمد -٢٣
. اجستيررسالة م. الرياضة المدرسية في المرحلة الثانوية بمملكة البحرين إدارة

 م٢٠٠٤. جامعة البحرين

. الطبعة الرابعة. الرياضة صحة ولياقة بدنية. عبدالوهاب، فاروق -٢٤
 .هـ١٤١٦

 الطبعة. والتنظيم دارةلإلالعلمية  األصول. عبده، علي عبد المجيد -٢٥
 .١٩٩٣. مكتبة عين شمس. القاهرة. السابعة

عليها، الجودة والعوامل المؤثرة . الكردي، مروان. عبيدات، سليمان -٢٦
 .١العدد . ٢٥المجلد . اإلداريةدراسات العلوم . االردن. دراسة تحليلية

النشاط الرياضي في  إدارةالمشكالت التي تواجه . العتيبي، محمد عبيسان -٢٧
جامعة . غير منشورةماجستير رسالة . كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية

 هـ١٤٢٣. مكة المكرمة .القرى أم

. والتنظيمي منظور كلي مقارن اإلنسانيالسلوك محمد ، العديلي،ناصر -٢٨
 .م١٩٩٣.المملكة العربية السعودية. العامة دارةاإلالعامة للبحوث، معهد  دارةاإل

الجودة  دارةإلالمنهجية المتكاملة  إلىمدخل . عقيلي، عمرو وصفي -٢٩
 .م٢٠٠١.دار وائل للنشر والتوزيع. عمان. األولىالطبعة . الشاملة
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. ٢، طالقياس والتقويم في العملية التدريسية: ، أحمد سليمانعودة -٣٠
 .م٢٠٠٢ .دار األمل .األردن

بيروت . والنظريات والتطبيق األسس: دارةاإل. عالقي، مدني بشير -٣١
 .م١٩٩٦

 .م١٩٧٤. مكتبة لبنان. بيروت. دارةاإلقاموس . وآخرونغطاس، نبيل  -٣٢

. التعليم العام بنين معوقات تنظيم النشاط الرياضي بمراحل.قاروت، نزار -٣٣
 .هـ١٤٢٢. جامعة ام القرى. رسالة ماجستير غير نشورة

. والتنظيم في مجال التربية الرياضية دارةاإل. وآخرونقطب، سعد محمد  -٣٤
 .م١٩٨٤. األولىالطبعة . جامعة الموصل

. مذكرة غير منشورة. برامج التربية الرياضية. قنديل، ابراهيم حامد -٣٥
 .م١٩٨٦. القاهرة

دار الفكر للطباعة . دارةاإلفي  أساسيات. وآخروناللوزي، سليمان  -٣٦
 .م١٩٩٨. الطبعة االولى. والنشر

الطبعة . ومفاهيم حديثة أساسيات -التطوير التنظيمي. اللوزي، موسى -٣٧
 .دار وائل للنشر والتوزيع. عمان. م١٩٩٩. االولى

: ترجمة. الدليل العلمي لتطبيق الجودة: تحقيق الجودة. ماكينلي، رودك -٣٨
 .م١٩٩٩. واإلعالمللنشر  اإلبداع أفاق. الرياض. صالح بن معاذ المعيوف

دار . هـ١٤١٨. األولىالطبعة . النشاط المدرسي. محمود، حمدي شاكر -٣٩
 .للنشر والتوزيع األندلس

. اإلسكندرية. في المجال الرياضي دارةاإل. ملوخية، شكرية خليل -٤٠
 .الفنية للطباعة والنشر. م١٩٩٨

، اإلسكندرية، التقويم التربوي ومبادئ اإلحصاء: حمد عبد الحليمم، منسي -٤١
 .سكندرية للكتابمركز اإل

المكتبة . في الميدان الرياضي دارةاإل. بدوي،عصام. المنيري، حليم -٤٢
 .م١٩٩١. األكاديمية

. األولىالطبعة . الرياضية المفصلة األلعابموسوعة . ناصيف، جميل -٤٣
 .العلمية دار الكتب. بيروت. م١٩٩٣-هـ١٤١٣
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. الكويت. األولىالطبعة . في المجال الرياضي دارةاإل. الهارون، مساعد -٤٤
 .م١٩٨٥. كتاب وكاتب

مطابع الطوبجي . القاهرة. العامة دارةاإل أصول. الهواري، سيد -٤٥
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 األوليةأداة الدراسة في صورتها 
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 المملكة العربية السعودية   

 وزارة التعليم العالي      

 أم القرى ةجامع        

 كلية التربية          

 التربوية والتخطيط دارةقسم اإل

 

 

 استبانه للتحكيم

 

 :موضوع الدراسة

وتنظيم النشاط الرياضي  إدارةمدى إمكانية تطبيق أسس الجودة الشاملة في 

 بمراحل التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة
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 منير محمد سعيد قطب: الباحث

 

 محمد بن احمد المنشي: إشراف الدكتور

 

  
 
 االستبانه كمحمبيانات  

 جهة العمل التخصصالدرجة العلمية االسم

 

 

 اهللا الرحمن الرحيمبسم 

 

/                                                          المكرم األستاذ الفاضل

 حفظه اهللا
 -:السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته            

ة بموضوع دراستي      ة والمتعلق يسعدني أن أضع بين أيديكم االستبانة بصورتها األولي
وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل   إدارةجودة الشاملة في مدى إمكانية تطبيق أسس ال(

ى   ) التعليم العام بمدارس العاصمة المقدسة والتي أقدمها آمتطلب تكميلي للحصول عل
ي تخصص اإل      رى ف ة أم الق ن جامع تير م ة الماجس يط،   دارةدرج ة والتخط التربوي

 إدارةاملة في  وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق أسس الجودة الش 
ك من          دارس العاصمة المقدسة وذل ام بم يم الع وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعل

 .وجهة نظر المشرفين التربويين بقسم التربية البدنية ومعلمي التربية البدنية
ا             ى سعادتكم محكم ار عل ع االختي ونظرا لخبرتكم في مجال البحث العلمي فقد وق

ذفا وإضافة     ا ح اتكم حول فقراته م ومقترح تفادة من آرائك ك لالس تبانة؛ وذل ذه االس له
رم    و التك ذا أرج دى وضوحها ، ل لوبها، وم ا  للموضوع ، وصحة أس دى انتمائه وم

تبان   بتها للموضوع،        بقراءة الفقرات الواردة في االس ى مدى مناس م عل م الحك ة ومن ث
ي         املة ف ودة الش ق الج ي تطبي اهم ف ات تس رة متطلب ن عش ون م ة تتك واألداة المرفق

تبانة هو     ذه االس م  : ( النشاط الرياضي؛ علما بأن المقياس الذي سيتم استخدامه له  -نع
 )ال  -أحيانا 
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 منير محمد سعيد قطب: الباحث

: جوال                                                             
٠٥٥٥٥١١٤٩٤ 

qutubmon@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 
 

 إسهام السياسات اإلدارية في تلبية حاجات المستفيدين: أوال

 العبارة م
  

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة

التربية البدنية لتلبية احتياجات  إدارةتسعى  -١
 .المجتمع الرياضية

    

التربية البدنية بعمل دراسات  إدارةتقوم  -٢
 .مسحية لتحديد احتياجات المستفيدين

    

المدرسة خطة واضحة ومحددة عند  إدارةتتبع  -٣
 .وضع برنامج النشاط الرياضي

    

المدرسة بأخذ رأي الطالب عند  إدارةتقوم  -٤
 .تقويم مستوى إعداد األنشطة الرياضية

    

بمراعاة حاجات ورغبات الطالب يقوم المعلم  -٥
 .عند إعداد برنامج النشاط الرياضي

    

يراعي المعلم مدى توافر اإلمكانيات والمنشآت  -٦
 .المناسبة عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي

    

يعتمد المعلم عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي  -٧
على األهداف والخطط الموضوعة من قبل 

 .التربية البدنية إدارة

    

التربية البدنية بتحديد أهداف  إدارةتقوم  -٨
واضحة ومحددة لبرامج األنشطة الرياضية 

 .تتناسب مع رغبات المستفيدين
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 :الترآيز على التحسين المستمر لألنشطة الرياضية المقدمة: ثانيا

 
 :االهتمام بالوقاية من األخطاء قبل وقوعها: ثالثا

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

التربية البدنية بعقد اللقاءات والورش  إدارةتقوم  -٩
التي تساهم في حل المشكالت والتحسين 

 .المستمر لبرامج األنشطة الرياضية

    

التربية البدنية على إدخال احدث  إدارةتعمل  -١٠
 .النظم التربوية في تنفيذ األنشطة المقدمة

    

المدرسة لتوفير التقنيات الحديثة  إدارةتسعى  -١١
 .لألنشطة الرياضية

    

المدرسة على توفير ظروف العمل  إدارةتعمل  -١٢
 .المناسبة لتنفيذ النشاط الرياضي

    

يقوم المعلم باستخدام احدث الوسائل التي تساهم  -١٣
 .في تحسين مستويات الطالب الرياضية

    

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

يقوم المعلم باستخدام التقويم المستمر لتحسين  -١٤
 .أداء الطالب

    

يقدم المعلم المقترحات التي تساهم في التحسين  -١٥
المستمر لألنشطة الرياضية من اجل جودة 

 .الخدمة المدرسية

    

يقوم قسم التربية البدنية بالمراجعة الدورية  -١٦
الرياضية في ضوء احتياجات لألنشطة 
 .المجتمع

    

المدرسة بالتحديث المستمر  إدارةتسعى  -١٧
لألدوات والوسائل المستخدمة في تنفيذ األنشطة 

 .الرياضية

    

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

البدنية بالمراجعة المستمرة يقوم قسم التربية  -١٨
لألنشطة الرياضية  لتحديد المشكالت قبل 

 .وقوعها

    

يقوم قسم التربية البدنية على متابعة مراحل  -١٩
التخطيط المتبع وحصر األخطاء عند تنفيذ 

 .البرامج من اجل الوقاية منها
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 :تطبيق مبادئ العمل الجماعي وروح لفريق: رابعا

التربية البدنية بالوزارة إلى تطوير  إدارةتسعى  -٢٠
األساليب المستخدمة في تنفيذ برامج النطة 

 .الرياضية لتجنب األخطاء قبل وقوعها

    

المدرسة باستخدام التخطيط المناسب  إدارةتقوم  -٢١
للوقاية من األخطاء والتعرف على األخطاء قبل 

 .وقوعها

    

المدرسة بمتابعة تنفيذ األنشطة  إدارةتقوم  -٢٢
 .الرياضية من اجل الوقاية من األخطاء

    

المدرسة على استخدام التقويم  إدارةتعمل  -٢٣
 .لتفادي األخطاء أثناء ممارسة النشاط الرياضي

    

يتعين على المعلم معرفة األسباب الحقيقية  -٢٤
 .لألخطاء من اجل الوقاية منها مستقبال

    

يقوم المعلم بالتحضير الجيد للنشاط الرياضي  -٢٥
 .من اجل الوقاية من األخطاء

    

يعمل المعلم على مراجعة الطرق واألساليب  -٢٦
المستخدمة في األنشطة الرياضية بالمدرسة من 

 .اجل الوقاية من األخطاء

    

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

بالتعاون مع قسم التربية البدنية في يقوم المعلم  -٢٧
اإلدارات التعليمية بعملية التقويم للنشاط 
 .الرياضي من اجل الوقاية من األخطاء

    

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

يقوم قسم التربية البدنية بتشكيل فريق عمل من  -٢٨
المعلمين عند إقامة األنشطة الرياضية على 

 .التعليم إدارةمستوى المنطقة أو 

    

يقوم قسم التربية البدنية ببث روح الفريق في  -٢٩
نفوس المعلمين انطالقا من مبدأ تحقيق األهداف 

 .مسؤولية الجميع

    

البدنية بإعطاء فرق العمل يقوم قسم التربية  -٣٠
 .أهمية قصوى في وضع الحلول المناسبة

    

المدرسة بتعريف وتدريب فرق  إدارةتقوم  -٣١
 .العمل من المعلمين على مفاهيم العمل الجماعي

    

المدرسة على إزالة القيود والحواجز  إدارةتعمل  -٣٢
بين معلمي التربية البدنية وبقية المعلمين في 

 .المدرسة
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 :االهتمام بمكانة المعلمين في المدرسة: خامسا

 

المدرسة فرق العمل وتعمل على  إدارةتشجع  -٣٣
تنميتها وإشراآها في قرارات تحسين الخدمة 

 .المدرسية

    

يحرص المعلمون في المدرسة على التعاون  -٣٤
 .وتطبيق مبادئ العمل الجماعي

    

يقوم معلمو التربية البدنية بإشراك الجماعات  -٣٥
مفاهيم العمل الطالبية وأولياء األمور لتحقيق 

 .الجماعي

    

يحرص المعلمون على تحقيق الود والتآلف  -٣٦
 .وروح الفريق الواحد بين الطالب في المدرسة

    

يشارك المعلمون مع اإلدارات التعليمية في  -٣٧
تحسين جودة برامج األنشطة الرياضية المقدمة 

 . من خالل تطبيق مبادئ العمل الجماعي

    

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

يساهم المعلمون مع قسم التربية البدنية بعقد  -٣٨
لقاءات مستمرة مع المعلمين لتوضيح السبل 

 .التي تساهم فت تعزيز مكانتهم بالمدرسة

    

 يسعى قسم التربية البدنية لتحسين الظروف -٣٩
 .المحيطة بالمعلم والعمل على تحقيق احتياجاته

    

المدرسة بانجازات المعلمين في  إدارةتفتخر  -٤٠
 .األنشطة الرياضية الخارجية

    

يحرص المعلمون على عرض أعمالهم  -٤١
وانجازاتهم من خالل البرامج المقدمة وذلك 

 .لتعزيز مكانتهم في المدرسة

    

إعداد األنشطة الرياضية يشارك المعلمون في  -٤٢
 .المقدمة

    

يقوم المعلمون على تحقيق األداء المميز من  -٤٣
 .اجل الحصول على الحوافز والمكافآت

    

يساهم المعلمون مع قسم التربية البدنية في  -٤٤
تحديد األساليب التي تساهم في تعزيز مكانتهم 

في المدرسة من اجل تحسين جودة األنشطة 
 .المقدمةالرياضية 
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 :االعتماد على البيانات واألساليب اإلحصائية:سادسا

 
 

 :األداء لألنشطة الرياضيةوضع مقاييس :سابعا

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

يقوم قسم التربية البدنية برصد اآلراء حول  -٤٥
 .مستوى جودة األنشطة الرياضية المقدمة

    

يعمل قسم التربية البدنية على توظيف  -٤٦
وتحليلها لتحسين األنشطة الرياضية المعلومات 

 .المقدمة

    

التربية البدنية بالوزارة إلى توفير  إدارةتسعى  -٤٧
قاعدة بيانات حديثة وشاملة لتطوير األنشطة 

 . الرياضية

    

المدرسة بتوفير آلية تساعد على  إدارةتقوم  -٤٨
 .تدفق سريع للمعلومات

    

المدرسة على رصد المعلومات ذات  إدارةتعمل  -٤٩
الصلة حول مستوى الخدمة المدرسية المقدمة 

 .ومنها األنشطة الرياضية

    

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

المدرسة بتوظيف وتحليل المعلومات  إدارةتقوم  -٥٠
عند اتخاذ قرارات تحسين جودة األنشطة 

 . الرياضية المقدمة

    

يقوم المعلمون بتحليل آافة المعلومات التي يتم  -٥١
 .الحصول عليها لتحسين جودة النشاط الرياضي

    

يعتمد المعلمون على األساليب اإلحصائية في  -٥٢
 .تقويم نتائج ومخرجات األنشطة الرياضية

    

يسعى المعلمون إلى توظيف نتائج ومخرجات  -٥٣
 . األنشطة الرياضية للعمل على تحسين جودتها

    

يساهم المعلمون مع أقسام التربية البدنية في  -٥٤
إدارات التعليم في جمع البيانات واستخدام 

األساليب اإلحصائية لتطوير وتحسين األنشطة 
 .الرياضية المقدمة

    

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

يقوم قسم التربية البدنية باالهتمام بمستوى أداء  -٥٥
 . المعلمين ودرجة انجازهم
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 :توفير القيادة الفعالة: ثامنا

التربية البدنية بالوزارة مقاييس  إدارةتضع  -٥٦
واضحة ومحددة ألداء المعلمين عند تنفيذ 

 .األنشطة الرياضية

    

التربية البدنية بتنفيذ المقاييس  إدارةتهتم  -٥٧
 .الموضوعة بصورة دقيقة ومحددة

    

المدرسة بمتابعة وتقويم أداء معلمي  إدارةتقوم  -٥٨
 .التربية البدنية خالل العام الدراسي

    

المدرسة على مستوى انجاز المعلم  إدارةترآز  -٥٩
 .وأدائه في ضوء المقاييس الموضوعة

    

المدرسة بتعريف المعلم بكيفية  إدارةتهتم  -٦٠
 .استخدام المقاييس الموضوعة في مجال عمله

    

يقوم المعلم بوضع مقاييس واضحة ومحددة  -٦١
للتالميذ لقياس مستوى أدائهم في األنشطة 

 .الرياضية

    

يعمل المعلم على تعريف الطالب بكيفية توزيع  -٦٢
 .الرياضية المقدمةالمقاييس على األنشطة 

    

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

يهتم المعلم بتطوير قدرات وإمكانيات الطالب  -٦٣
 .بما يتناسب وطبيعة آل مرحلة

    

يقوم المعلم بالتعاون مع قسم التربية البدنية في  -٦٤
وضع مقاييس األداء لتحسين جودة األنشطة 

 .الرياضية المقدمة

    

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

التربية البدنية على إعداد القيادات  إدارةتعمل  -٦٥
 .الرياضية الفعالة وتوزيعها في المدارس

    

يهتم قسم التربية البدنية بتطوير قدرات  -٦٦
وإمكانيات المعلمين ذوي الشخصيات القيادية 
 . وتشارآهم في وضع برامج األنشطة الرياضية

    

يعمل المعلم على إبراز الشخصيات القيادية من  -٦٧
 .الطالب وإعطائهم مهام تنمي شخصياتهم

    

يقوم المعلم بتدريب القياديين من الطالب  -٦٨
المتميزين قياديا على آيفية وضع برامج 

 .األنشطة الرياضية
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 :التعلم الذاتي للعاملين والمستفيدينالتدريب المستمر وتشجيع : تاسعا

 :عدم اعتماد التكلفة أساسا لتقييم العمل: عاشرا

يسعى المعلم إلى توفير الحوافز للطالب  -٦٩
 .المتميزين قياديا

    

يشارك المعلم مع قسم التربية البدنية في وضع  -٧٠
 .البرامج التي تساهم في توفير القيادات الفعالة

    

 العبارة بعد التعديل تحذف تعدل مالئمة العبارة م

التربية البدنية على توفير البرامج  إدارةتعمل  -٧١
والدورات التي تساهم في تدريب المعلمين 

 .وتطوير مستواهم

    

التربية البدنية بابتعاث وتشجيع  إدارةتقوم  -٧٢
 . المعلمين على المشارآة في الدورات الدراسية

    

يقدر قسم التربية البدنية جهود المعلمين الذين  -٧٣
 .يقومون بتطوير قدراتهم ومهاراتهم ذاتيا

    

 بعد التعديلالعبارة  تحذف تعدل مالئمة العبارة م
يقوم قسم التربية البدنية بتوفير أفضل األنشطة  -٧٤

 .الرياضية وبأنسب التكاليف
    

يعمل قسم التربية البدنية على توفير أفضل  -٧٥
السبل للحصول على أفضل األجهزة واألدوات 

 .بغض النظر عن التكلفة

    

التربية البدنية بتوفير أفضل المنشآت  إدارةتهتم  -٧٦
 .الرياضية وليس أرخصها

    

المدرسة التقييم الكيفي وليس الكمي  إدارةتضع  -٧٧
 .لتقييم أعمال اقسم التربية البدنية بالمدرسة

    

المدرسة أفضل األجهزة واألدوات  إدارةتوفر  -٧٨
 .وليس أرخصها للنشاط الرياضي

    

المدرسة على إقامة أفضل األنشطة  إدارةتعمل  -٧٩
 .الرياضية وليس أرخصها

    

يقوم معلم التربية البدنية بإقامة أفضل األنشطة  -٨٠
 .الرياضية للطالب بغض النظر عن التكلفة

    

بعمل المعلم على تحسين الخدمة المدرسية  -٨١
للطلبة من األنشطة والجوائز الرياضية بتوفير 

 .أفضلها
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يسعى معلم التربية البدنية لتقويم األدوات  -٨٢
 .واألجهزة والمنشآت المستخدمة بتوفير أفضلها

    

يساهم معلم التربية البدنية مع قسم التربية البدنية  -٨٣
في اإلدارات التعليمية المختلفة بتوفير أفضل 

السبل واألدوات واألجهزة التي تساهم في 
 .تحسين األنشطة الرياضية المقدمة

    

 )٢(ملحق الدراسة رقم 

 أسماء محكمي االستبانة
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 أسماء محكمي االستبانة
 

 

 م
 

 االسم
 

 جهة العمل

 .  جامعة أم القرى، كلية التربية، التربوية والتخطيط دارةقسم اإل محمد معيض الوذيناني.د١

 .جامعة أم القرى، كلية التربية، التربوية والتخطيط دارةقسم اإلمحمد احمد المنشي.د٢

 .جامعة أم القرى، كلية التربية، التربوية والتخطيط دارةقسم اإلمحمد الحميدي عبد اهللا.د٣

 جامعة أم القرى  ، كلية التربية، التربوية والتخطيط دارةقسم اإلاسعد حسن مكاوي عشري.د٤

 .جامعة أم القرى، كلية التربية، التربوية والتخطيط دارةقسم اإل خالد السليمي.د٥

 .جامعة أم القرى، كلية التربية، التربوية والتخطيط دارةقسم اإلحمد رسميممحمد .د٦

 . جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم علم النفس هشام محمد إبراهيم مخيمر.د٧

 .جامعة أم القرى، التربيةكلية ، قسم علم النفسسعيد طه   ربيع.د٨

 .جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة الحدري خليل عبد اهللا.د٩

 قسم المناهج وطرق التدريس، كلية المعلمين بمكة المكرمةغازي صالح المطرفي.د١٠
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كلية المعلمين بمكة المكرمة ،)مدرسية إدارة(قسم التربية وعلم النفسمساعد القناوي سعود.د١١

  كلية المعلمين بمكة المكرمة الجودة الشاملة، إدارةتخصص عبد الملك محمد السكتاوي.د١٢

 .جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريسفوزي صالح  بنجر.د١٣

التربية والتعلـيم بالعاصـمة    إدارة، مدير مركز اإلشراف بشرق مكةشباب الغامدي  علي.د١٤
 المقدسة

التربية والتعليم بالعاصـمة   إدارة، البدنيةقسم التربية ، مشرف تربويخالد برهان سيف الدين.د١٥
 المقدسة

التربية والتعليم بالعاصـمة   إدارة، التربية البدنيةقسم ، مشرف تربويسرحانبكر هاشم .د١٦
 المقدسة

التربية والتعليم بالعاصـمة   إدارة، مدير مدرسة عكرمة بن أبي جهلالزهرانيعلى عبد القادر .أ١٧
المقدسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣(ملحق رقم 

في صورتها النهائية أداة الدراسة
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 دراسة بعنوان  ةاناستب
 


 
 

 وتنظيم إدارةمدى إمكانية تطبيق أسس اجلودة الشاملة يف 
 النشاط الرياضي مبراحل التعليم العام مبدارس العاصمة املقدسة
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 إلكمال متطلبات الحصول ضمن إجراءات الدراسة الميدانية
  التربوية والتخطيط دارةاإلفي على درجة الماجستير 

 

 إعـــــــــداد          
 منري بن حممد سعيد قطب

٤٢٥٨٠٢٩٨ 

 إشــراف الدكتور         
@حممد بن أمحد حسن املنشي

@

 العام الدراسي 
 م٢٠٠٧/ هـ  ١٤٢٨




 مشرف التربية البدنية                                        حفظه اهللا /عزيزي

 معلم التربية البدنية                                          حفظه اهللا /عزيزي
 

 ،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                 
دى إمكانية تطبيق أسـس  م(يتشرف الباحث بأن يضع بين أيديكم استبانة تقيس 

وتنظيم النشاط الرياضي بمراحل التعلـيم العـام بمـدارس     إدارةالجودة الشاملة في 

 دارةالستكمال متطلبات الحصول على درجـة الماجسـتير فـي اإل   ) العاصمة المقدسة

  .التربوية والتخطيط من كلية التربية جامعة أم القرى
 :من جزأين  ولتحقيق الهدف من الدراسة صممت االستبانة

 .يشتمل على البيانات األولية : الجزء األول ) أ(

 :يشتمل على البيانات التخصصية في ثالث محاور هي : الجزء الثاني ) ب(
 .وتنظيم النشاط الرياضي إدارةمتطلبات تطبيق أسس الجودة الشاملة في  -١

 .وتنظيم النشاط الرياضي إدارةالجودة الشاملة في  إدارةأهمية تطبيق  -٢
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وتنظـيم النشـاط    إدارةالجودة الشاملة فـي   إدارةلتحديات التي تواجه تطبيق ا -٣
 .الرياضي

 

أمـام  ) √(ثم وضـع عالمـة   ، آمل التكرم بقراءة كل محور واألسئلة الخاصة به
اإلجابة التي تراها مناسبة من وجهة نظرك أمام احد عناصر المقياس الخمسة الموجودة 

والتـي  ) عالية، منخفضة، منخفضة جدا، ال يعمل بهاعالية جدا، (يسار كل فقرة وهي 
مع العلم أن مسـاهمتك فـي تعبئـة    ، تعبر عن درجة موافقتك على ما ورد في العبارة

وأن ، االستبانة بدقة وموضوعية سيكون له أكبر األثر في الحصول على نتائج إيجابية 
وضع اهتمـام وتقـدير   البيانات التي ستقدمها أو تكتبها في هذه االستبانة سوف تكون م

وال شك أنك تعرف أنها سوف تستخدم ألغراض البحـث  ، وسرية تامة من قبل الباحث 
إذ يتم تطبيق أساليب التحليل اإلحصائي عليها دون الحاجة إلى معرفة اسم ، العلمي فقط 
 .مقدم االستبانة

 

 ،،،شاكراً لكم حسن تعاو�كم 
 منير محمد سعيد قطب: الباحث
 ٠٥٥٥٥١١٤٩٤: جوال                                                             

qutubmon@hotmail.com 
 :البيانات األولية : القسم األول  

 :  الوظيفة – ١

(    ).مشرف تربوي) ١(
(    ).معلم) ٢(

               
 ): للمعلم(المرحلة التي تعمل بها  –٢

)   (.ابتدائية) ١(
(    ).متوسطة) ٢(
(    ).ثانوية) ٣(

 
 : المؤهل العلمـي    -٣

 (    )      .دبلوم) ١(
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(    ).بكالوريوس) ٢(
 : ...........التخصص(    )      .ماجستير) ٣(
 : ...........التخصص(    )      .دكتوراه) ٤(
 )الرجاء حددها(    ) ............. (أخرى) ٥(

 

 :عدد سنوات الخبرة  -٤

(    ).سنوات٥أقل من) ١(
(    ).سنوات١٠إلى أقل من٥من ) ٢(
(    ).سنة١٥إلى أقل من١٠من ) ٣(
 (    )سنة فأكثر ١٥) ٤(

 

 :الجودة الشاملة  إدارةب الخلفية العلمية – ٥

(    ).معرفة عامة) ١(
(    ).معرفة متخصصة) ٢(
(    ).ال توجد معرفة )٣(

 

 وتنظيم النشاط الرياضي إدارةإمكانية تطبيق أسس الجودة الشاملة في : القسم الثاني

وتنظـيم النشـاط    إدارةمتطلبات تطبيق أسس الجودة الشـاملة فـي   :المحور األول 

 الرياضي
 

 

 م
 

 العبــــارة
 درجة الممارسة

عالية 
 جدا

منخفضة  متوسطة عالية
 جدا

يعمل ال 
 بها

 مدى إسهام السياسات اإلدارية في تلبية حاجات المستفيدين:المتطلب األول) ١(

تلبي وزارة التربية والتعليم االحتياجـات الرياضـية    ١
 .للمجتمع

     

التعليميـة بعمـل    دارةيقوم قسم التربية البدنية بـاإل  ٢
دراسات مسـحية لتحديـد االحتياجـات الرياضـية     
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 .للمجتمع
المدرسة خطة واضحة ومحددة عند وضع  إدارةتضع  ٣

 .برنامج النشاط الرياضي الداخلي لها
     

المدرسة بأخذ رأي الطالب عنـد تقـويم    إدارةتقوم  ٤
 .مستوى إعداد النشاط الرياضي الداخلي لها

     

حاجات ورغبات الطالب عند إعـداد   *يراعي المعلم ٥
 .برنامج النشاط الرياضي للمدرسة

     

مدى تـوافر اإلمكانيـات والمنشـآت     *يراعي المعلم ٦
 .المناسبة عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي للمدرسة

     

عند تنفيذ برنامج النشاط الرياضي على  *يعتمد المعلم ٧
األهداف والخطط الموضوعة من قبل وزارة التربيـة  

 .والتعليم

     

التعليميـة بـرامج    دارةيحدد قسم التربية البدنية باإل ٨
األنشطة الرياضية التي تتناسب مع رغبات الطـالب  

 ).المستفيدين(

     

 معلم التربية البدنية: المعلم* 
 

 

 م
 

 العبــــارة
 درجة الممارسة

عالية 
 جدا

منخفضة  متوسطة عالية
 جدا

ال يعمل 
 بها

 الرياضية المقدمةمدى التركيز على التحسين المستمر لألنشطة :المتطلب الثاني) ٢(

التعليمية بعقد  دارةيقوم قسم التربية البدنية باإل ٩
لحل المشكالت  *اللقاءات والورش مع المعلمين

والتحسين المستمر لبرامج األنشطة الرياضية 
 .الطالبية

     

التعليميـة بأحـدث    دارةيعمل قسم التربية البدنية باإل ١٠
النظم التربوية في تنفيذ األنشطة الرياضـية المقدمـة   

 .للطالب

     



٢١٣ 
 

المدرسة التقنيـات الحديثـة لألنشـطة     إدارةوفرت  ١١
 .الرياضية المدرسية

     

المدرسة ظروف عمـل مناسـبة لتنفيـذ     إدارةهيأت  ١٢
 .النشاط الرياضي المدرسي

     

أحدث الوسائل التي تساهم في تحسين  *يستخدم المعلم ١٣
 .مستويات الطالب الرياضية

     

      .التقويم المستمر لتحسين أداء الطالب *يستخدم المعلم ١٤

مقترحات تساهم فـي تحسـين مسـتمر    *يقدم المعلم ١٥
 . لألنشطة الرياضية المدرسية من أجل جودة الخدمة

     

التعليمية بالمراجعـة   دارةيقوم قسم التربية البدنية باإل ١٦
الدورية لألنشطة الرياضية فـي ضـوء احتياجـات    

 .المجتمع المدرسي

     

 مدى االهتمام بالوقاية من األخطاء قبل وقوعها:المتطلب الثالث) ٣(

التعليم بمراجعة دورية  إدارةيقوم قسم التربية البدنية ب ١٧
 .لألنشطة الرياضية لتحديد المشكالت قبل وقوعها

     

 معلم، معلمي التربية البدنية: المعلم، المعلمين* 
 

 

 م
 

 العبــــارة
 درجة الممارسة

عالية 
 جدا

منخفضة  متوسطة عالية
 جدا

ال يعمل 
 بها

١٨ 
 

التعليميـة بمتابعـة    دارةيقوم قسم التربية البدنية باإل
مراحل تنفيذ األنشطة الرياضية وحصر األخطاء في 

 .مراحل تنفيذها للوقاية منها

     

يقوم قسم التربية البدنية بتطوير األساليب المسـتخدمة   ١٩
في تنفيذ برامج األنشطة الرياضية لتجنب األخطـاء  

 .قبل وقوعها

     

المدرسة الخطط المناسـبة للوقايـة مـن     إدارةتضع  ٢٠
 .األخطاء وبالتعرف عليها قبل وقوعها

     



٢١٤ 
 

المدرسة التقـويم المسـتمر لألنشـطة     إدارةتستخدم  ٢١
 .لتفادي األخطاء أثناء ممارسة النشاط الرياضي

     

بمعرفة األسباب الحقيقية لألخطاء للوقاية  *يهتم المعلم ٢٢
 .منها

     

على التحضير الجيد  للنشاط الرياضي  *يعمل المعلم ٢٣
 .المدرسي لتفادي األخطاء

     

الطرق واألسـاليب المسـتخدمة فـي     *يراجع المعلم ٢٤
 . األنشطة الرياضية بالمدرسة لتفادي األخطاء

     

التعليم  إدارةمع قسم التربية البدنية في  *يتعاون المعلم ٢٥
 . لتقويم النشاط الرياضي لتجنب األخطاء

     

 مدى تطبيق مبادئ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد:المتطلب الرابع )٤(

يشكل قسم التربية البدنية فريق عمل إلقامة األنشـطة   ٢٦
 ).التعليم إدارة(الرياضية على مستوى المنطقة 

     

يبث قسم التربية البدنية روح الفريـق الواحـد لـدى     ٢٧
تحقيق األهداف مسؤولية "انطالقا من مبدأ  *المعلمين
 ".الجميع

     

 معلم، معلمي التربية البدنية: المعلم، المعلمين* 
 
 

 

 م
 

 العبــــارة
 درجة الممارسة

عالية 
 جدا

منخفضة  متوسطة عالية
 جدا

ال يعمل 
 بها

المدرسة على إزالة القيود والحواجز بين  إدارةتعمل  ٢٨
 .معلمي التربية البدنية وبقية المعلمين في المدرسة

     

المدرسة بتعريف وتدريب فرق العمل من  إدارةتقوم  ٢٩
 .معلمي المدرسة على مفاهيم العمل الجماعي

     

المدرسة على تشكيل فـرق عمـل مـن     إدارةتشجع  ٣٠
المعلمين وتعمل على تنميتها وإشراكها في قـرارات  

 .تحسين جودة الخدمة المدرسية

     



٢١٥ 
 

يحرص المعلمون في المدرسة على التعاون بتطبيـق   ٣١
 ).التعاوني(مبادئ العمل الجماعي 

     

المدرسة بأخذ أراء الجماعـات الطالبيـة    إدارةتقوم  ٣٢
 .وأولياء األمور تحقيقا لمفاهيم العمل الجماعي

     

مع قسم التربية البدنية في تحسـين   *يشارك المعلمون ٣٣
جودة برامج األنشطة الرياضية المقدمة مـن خـالل   

 ). التعاوني(تطبيق مبادئ العمل الجماعي 

     

 االهتمام بمكانة معلمي التربية البدنية في المدرسةمدى:المتطلب الخامس) ٥(

يعقد قسم التربية البدنية لقاءات مستمرة مـع معلمـي    ٣٤
التربية البدنية لتحديد األساليب التي تؤدي إلى تحسين 

 .جودة األنشطة الرياضية المقدمة

     

لتحسـين الظـروف    إدارةيسعى قسم التربية البدنية ب ٣٥
 .المحيطة بالمعلم والعمل على تحقيق احتياجاته

     

في األنشطة  *المدرسة بانجازات المعلمين إدارةتشيد  ٣٦
 .الرياضية الداخلية الخارجية

     

على عرض إنجازاتهم من خالل  *يحرص المعلمون ٣٧
 .البرامج المقدمة لتعزيز مكانتهم في المدرسة

     

 معلمي التربية البدنية: المعلمين* 
 

 

 م
 

 العبــــارة
 درجة الممارسة

عالية 
 جدا

منخفضة  متوسطة عالية
 جدا

ال يعمل 
 بها

في إعـداد األنشـطة الرياضـية     *يشارك المعلمون ٣٨
 . المقدمة

     

لتحقيق األداء المتميـز مـن اجـل     *يسعى المعلمون ٣٩
 .الحصول على الحوافز المادية والمعنوية

     

 مدى االعتماد على البيانات واألساليب اإلحصائية:المتطلب السادس) ٦(

توفر شعبة التربية البدنية بالوزارة قاعدة بيانات حديثة  ٤٠
 .وشاملة لتطوير األنشطة الرياضية

     



٢١٦ 
 

التعليم على توظيـف   إدارةيعمل قسم التربية البدنية ب ٤١
المعلومات وتحليلها لتحسين جودة األنشطة الرياضية 

 .المقدمة

     

يرصد قسم التربية البدنية اآلراء التي يقدمها الرأي  ٤٢
.العام حول مستوى جودة األنشطة الرياضية المقدمة

     

المدرسة آليات تساعد على تدفق سـريع   إدارةتوفر  ٤٣
 .للمعلومات

     

المدرسة المعلومات ذات الصلة بمستوى  إدارةترصد  ٤٤
 .خدمة األنشطة الرياضية المقدمة

     

على األساليب اإلحصائية في تقويم  *يعتمد المعلمون ٤٥
 .نتائج ومخرجات األنشطة الرياضية

     

لتوظيف نتائج ومخرجات األنشطة  *يسعى المعلمون ٤٦
 . الرياضية للعمل على تحسين جودتها

     

 مدى وضع مقاييس األداء لألنشطة الرياضية:المتطلب السابع) ٧(

 *يهتم قسم التربية البدنيـة بمسـتوى أداء المعلمـين    ٤٧
 . ودرجة إنجازهم في تحقيق األهداف

     

 معلمي التربية البدنية: المعلمون*

 
 

 م
 

 العبــــارة
 درجة الممارسة

عالية 
 جدا

منخفضة  متوسطة عالية
 جدا

يعمل ال 
 بها

ـ   ٤٨ التعلـيم مقـاييس    إدارةيضع قسم التربية البدنيـة ب
عند تنفيذ األنشـطة   *واضحة ومحددة ألداء المعلمين

 .الرياضية

     

يهتم قسم التربيـة البدنيـة بتحقيـق مقـاييس األداء      ٤٩
 .الموضوعة بصورة دقيقة ومحددة

     

المدرسة بمتابعة وتقويم أداء معلمي التربية  إدارةتقوم  ٥٠
 .البدنية خالل العام الدراسي

     



٢١٧ 
 

المدرسة على مستوى انجاز المعلم وأدائه  إدارةتركز  ٥١
 .في ضوء مقاييس األداء الموضوعة

     

المدرسة بتعريف المعلم بكيفيـة اسـتخدام    إدارةتهتم  ٥٢
 .المقاييس الموضوعة في مجال عمله

     

بوضع مقاييس واضحة ومحددة للتالميذ  *يقوم المعلم ٥٣
 .لقياس مستوى أدائهم في األنشطة الرياضية

     

بتطوير قدرات وإمكانيات الطالـب بمـا    *يهتم المعلم ٥٤
 .يتناسب وطبيعة كل مرحلة

     

مع قسم التربية البدنيـة فـي وضـع     *يتعاون المعلم ٥٥
 .مقاييس األداء لتحسين جودة األنشطة الرياضية

     

 مدى توفر القيادة الفعالة:المتطلب الثامن)٨(

التعليم علـى إعـداد    إدارةيعمل قسم التربية البدنية ب ٥٦
القيادات الرياضية الفعالة وتوزيعها فـي المـدارس   

 .كمعلمين

     

يعمل قسم التربية البدنية على تطوير قدرات المعلمين  ٥٧
المتميزين ويشركهم فـي وضـع بـرامج األنشـطة     

 . الرياضية

     

 معلم، معلمي التربية البدنية: المعلم، المعلمين*
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 العبــــارة
 درجة الممارسة

عالية 
 جدا

منخفضة  متوسطة عالية
 جدا

ال يعمل 
 بها

إبراز الشخصيات القيادية للطـالب  يعمل المعلم على  ٥٨
 .وإعطائهم مهام تنمي شخصياتهم

     

يقوم المعلم بتدريب الطالب المتميزين قياديـا علـى    ٥٩
 .كيفية وضع برامج األنشطة الرياضية

     

      .يسعى المعلم إلى توفير الحوافز للطالب المتميزين ٦٠

 المستمر وتشجيع التعلم الذاتي للمعلم والطالبمدى توفر التدريب:المتطلب التاسع) ٩(

ـ   ٦١      التعلـيم البـرامج    إدارةيوفر قسم التربية البدنيـة ب



٢١٨ 
 

والدورات التي تساهم في تدريب المعلمـين لتطـوير   
 .مستوى أدائهم

يشجع قسم التربية البدنية المعلمين على المشاركة في  ٦٢
 . الدورات الدراسية

     

التربية البدنية بجهود المعلمين الذين يهتمون يشيد قسم  ٦٣
 .بتطوير قدراتهم ومهاراتهم ذاتيا

     

 مدى االعتماد على التكلفة أساسا لتقييم العمل:عاشرا)١٠(

التعليم إلعداد بـرامج   إدارةيوفر قسم التربية البدنية ب ٦٤
 .األنشطة الرياضية المتميزة بأقل التكاليف

     

التربية البدنية أفضل السبل للحصول علـى  يوفر قسم  ٦٥
 .األجهزة واألدوات األساسية بأسعار اقتصادية

     

توفر وزارة التربية والتعلـيم المنشـآت الرياضـية     ٦٦
 .التعليم بمكة المكرمة دارةالالزمة إل

     

المدرسة التقييم الكيفي وليس الكمي لتقييم  إدارةتضع  ٦٧
 .أعمال معلمي التربية البدنية بالمدرسة

     

المدرسة على إقامـة أفضـل األنشـطة     إدارةتعمل  ٦٨
 ).الفالح(الرياضية برعاية مؤسسة عامة مثل 

     

 وتنظيم النشاط   إدارةالجودة الشاملة في  إدارةأهمية تطبيق : المحور الثاني) ٢( 

 :الرياضي 
 

 

 م
 

 العبــــارة
 درجة الموافقة

عالية 
 جدا

منخفضة  متوسطة عالية
 جدا

غير 
 موافق

      .تخفيض التكلفة عند اختيار أفضل األدوات الرياضية ١

زيادة رضا الطالب من خالل تقديم الحوافز الماديـة   ٢
 .والمعنوية والتدريبية

     

فـي التخطـيط    زيادة التعاون مع الطالب بإشراكهم ٣
 .لألنشطة الرياضية

     



٢١٩ 
 

      .*الوصول للرضا الوظيفي للمعلمين ٤

      . بالمشاركة في اتخاذ القرار *إتاحة الفرصة للمعلم ٥

خلق روح االنسجام بين معلم التربية البدنيـة وبقيـة    ٦
 .المعلمين

     

المدرسـة   إدارةالقضاء على الروتين بزيادة الثقة في  ٧
 .ومعلم التربية البدنية بها

     

      . إيجاد نظام شامل ومتكامل لجودة األداء ٨

ترشيد تكلفة إقامة األنشطة من خالل رعايتها من قبل  ٩
 . مع تحسين جودة األداء) الفالح(مؤسسات عامة مثل 

     

تعزيز روح التعاون بـين معلمـي التربيـة البدنيـة      ١٠
 . التعليم إدارةالتربية البدنية بالتابعين لقسم 

     

تحقيق أقل درجة من األخطاء فـي تنفيـذ األنشـطة     ١١
 .الرياضية

     

تحقيق بيئة داعمة ومحافظة على التطـوير بأسـلوب    ١٢
 . العمل التعاوني

     

      .االستغالل األمثل للوقت والموارد المتاحة ١٣
 

 التربية البدنيةمعلم، معلمي : المعلم، المعلمين*
 

الجودة  إدارةالتحديات التي تواجه المعلمين في تطبيق : المحور الثالث) ٣(

 :وتنظيم النشاط الرياضي دارةالشاملة إل
 

 

 م
 

 العبــــارة
 درجة الموافقة

عالية 
 جدا

منخفضة  متوسطة عالية
 جدا

غير 
 موافق

توزيع األعمال والمهام على أنها واجبـات رسـمية    ١
 .*على روح اإلبداع لدى المعلمينيقضي 

     

العمل يتم وفق القواعد واألوامر واألنظمـة المبلغـة    ٢
في التخطيط لألنشطة  *رسميا دون مشاركة المعلمين

 . الرياضية

     



٢٢٠ 
 

      .*التركيز على العمل دونما تحقيق رضا المعلمين ٣

االهتمام بطريقة تنفيذ األنشطة الرياضية بصفة دائمة  ٤
 .دون النظر إلى جودة المخرجات

     

      . *المدرسة تمنح صالحيات غير كافية للمعلمين إدارة ٥

      . السياسة التدريبية تتم من خالل الوزارة ٦

      . التعليم إدارةاتخاذ القرارات المؤثرة يتم من خالل  ٧

المدرسة على التنفيذ الحرفي للتعليمات  إدارةتحرص  ٨
 . واألوامر دون مراعاة ظروف العمل الفعلية

     

عند إقامـة   *التوزيع غير العادل للعمل بين المعلمين ٩
 .التعليم لألنشطة الرياضية  إدارة

     

ظروف العمل عند إقامة األنشطة الرياضية بالمدرسة  ١٠
 ....). التهوية(أو خارجها تتم في أجواء غير صحية 

     

عددها غيـر   *الكوادر البشرية المختارة من المعلمين ١١
 .مناسب بسبب اختيار عناصر محددة  دون غيرها

     

التعليم دورات تدريبية لمعلمي التربيـة   إدارةال يعقد ب ١٢
 .البدنية خاصة بتعريف أسس الجودة الشاملة
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)٤(ملحق رقم
خطاب موجه من سعادة عميد كلية التربية 

بجامعة أم القرى إلى سعادة مدير عام التربية 

 االستبانة والتعليم بالعاصمة المقدسة لتطبيق
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)٥(ملحق رقم
 دارةخطاب مدير التخطيط والتطوير التربوي باإل

العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة 

البدنية في جميع مراكز  ةلمشرفي التربي

 .لتطبيق االستبانة اإلشراف
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)٦(ملحق رقم
خطاب موجه من سعادة مدير عام التربية 

والتعليم بالعاصمة المقدسة لجميع المدارس 

 .االستبانةالحكومية  لتطبيق 
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