
 
 

 

 

 مـــن جوانـــب أساســـیاعتبارهـــا جانبـــا إ الحدیثـــة باإلدارة فـــى الـــدول المتقدمـــة علـــى  تعتمـــد المجتمعـــات المعاصـــرة
مـر  تهـدف إلـى تنظـیم العمـل مـن خـالل تحقیـق روح الفریـق ، األاإلدارةن أى مجتمـع ، حیـث أنتاجى فـى ام اإلالنظ

 . والتربوى جتماعيإلواقتصادى إلالذى یجعلها تساهم بشكل كبیر فى رفع معدالت النمو ا
ـــرأنهـــا ألـــى المـــوارد البـــشریة علـــى إ الحدیثـــة اإلدارةوتنظـــر  ل الفكـــرى والـــداعم س المـــاأحـــد العناصـــر الرئیـــسیة ل

ن المــوارد البــشریة هــى التــى تعمــل وتبتكــر وتقــدم حلــوال أهتمــام الــى ساســى لمختلــف المنظمــات ، ویرجــع ذلــك اإلاأل
همیــــة عــــن التجهیــــزات أتقــــل   فهــــى الىناجحــــة للمــــشكالت التــــى تواجــــه المنظمــــات والمؤســــسات المختلفــــة وبالتــــال

   )٣٢: ٢.  (ى منظمةأالتكنولوجیة والمادیة فى 
هتمام بالعـصر البـشرى داخـل المنظمـات المختلفـة وكـذلك دراسـة مختلـف إللى ضرورة اإن هنا دعت الحاجة وم

ه والعمـل علــى تدریبــه كمـا وكیفــا بـصورة تجعلــه قـادرا علــى التكیـف مــع هــذه ئــداأالمتغیـرات التــى تـؤثر علــى مـستوى 
  .جتماعیة خارج بیئة العملإلاالمتغیرات عن طریق التوازن بین العنصر البشرى داخل العمل ومتطلباته 

                                                                                        )٢٣: ٢١(  
داء الوظیفى للعنصر البشرى داخـل المنظمـات یعتمـد علـى إحـداث التوافـق بـین القـوى ن اآلإومن ناحیة اخرى ف

 وهـو محــصلة التفاعـل بـین طبیعــة الفـرد ونــشأته مـن ناحیــة وقدراتـه ومهاراتــه الداخلیـة والقـوى الخارجیــة المحیطـة بــه
   )٢٥ : ٣.  (ن تتأثر ببیئة العمل التى یعمل بهاأخرى ، والتى یمكن أداریة من ناحیة اإل

داء الـوظیفى یعـد مؤشـرا رتفـاع مـستوى اآلإن أحیـث  ى منظمـة ،أداء الـوظیفى داخـل همیة اآلأومن هنا تتضح 
مــرا ضــروریا ومــن ثــم یمكــن أداء الــوظیفى هتمــام إدرة المنظمــة بمــستوى اآلإن إح المنظمــات وبالتــالى فــواضــحا لنجــا

داریــة ســالیب اإلســتخدام األإدارة العلیــا علــى نعكاســا واضـحا لقــدرة اإلاء العــاملین داخــل المنظمــات یعــد إدآن أالقـول 
  )٨٧: ٤.(الحدیثة 

داء العـــاملین آن تـــؤثر علـــى مـــستوى أ المتغیـــرات التـــى یمكـــن دارة الحدیثـــة بدراســـة مختلـــفهتمـــت اإلإوبالتـــالى 
داء آداخــل المؤســـسات المختلفـــة بهـــدف تحـــسین وتطـــویر بیئـــة العمـــل الوظیفیـــة حتـــى یـــسهم ذلـــك فـــى رفـــع مـــستوى 

   )٣٢: ٦.(نتاجیة داریة واإلتها اإلءرفع كفا نتاجهم ، وتباعا إحداث تطویر فى المؤسسة وإزیادة  العاملین و

                                                             

  
  



 
 



والمؤسـسات عـن  ن تتحقـق داخـل المنظمـاتأن جـودة الحیـاة الوظیفیـة یمكـن أإلـى  م ٢٠٠٦ Bowenویـشیر
مر الذى ینعكس بـصورة إیجابیـة علـى حیـاة مان الوظیفى ، األت المناسبة فى وجود جوا من األآطریق توفیر المكاف

   )٣٩: ١٨. (داء داخل بیئة العمل الشخصیة وبالتالى تحسین مستوى اآل اإلفراد
 التى تؤكـد علـى كرامـة العـاملین وتطـویر اإلدارةن جودة الحیاة الوظیفیة هى فلسفة أ م ٢٠١٠ Wayneویرى 

مـر الـذى یــؤدى التطــویر ، األ ثقافـة المنظمـة وتحـسین الجوانــب المختلفـة للعـاملین عـن طریــق إتاحـة فـرص النمـو و
  )٩: ٢٥.(یمیة للمنظمة إلى زیادة مستوى الرضا الوظیفى للعاملین وبالتالى زیادة الفاعلیة التنظ

ن جــودة الحیــاة الوظیفیــة تعتمــد علــى خلــق جــو مــن الرفاهیــة للعــاملین عــن أ علــى م٢٠١٢ Nguyenویؤكــد 
  . واالقتصادیة والمعرفیة حتى یمكن تحقیق الرضا الوظیفى لهم اإلنسانیةغلب المتطلبات أطریق توفیر 

     ) ١٤ : ٢٦(   
داریــة یعتمــد علــى تــوافر مجموعــة مــن وظیفیــة داخــل المؤســسات اإلن تحقیــق جــودة الحیــاة الأومــن هنــا یتــضح 

ن تتمثــل فــى قــدرة المؤســسة علــى تحقیــق التــوازن بــین الحیــاة الوظیفیــة والشخــصیة للعــاملین ، أبعــاد التــى یمكــن األ
ت ، والعمــل تحــت نظــم آفــ والمكااألجــوروكــذلك قــدرتها علــى الحــد مــن ضــغوط العمــل وتــوفیر القــدر المناســب مــن 

  )١٢: ٣٠. (  مناسب فى جو من الحریة والمشاركة فى عملیات صنع القرارشرافإ
حد  المؤشرات الحقیقیة الـصادقة التـى یمكـن مـن أ الوظیفى یعتبر داءاآلن مستوى أیتضح سبق  ومن خالل ما

ى قــصور فــى مــستوى أن وجــود أالمؤســسات ، كمــا یمكــن القــول  داء ونجــاح المنظمــات وآخاللهــا قیــاس مــستوى 
داء الوظیفى للطاقـات البـشریة والعـاملین داخـل المنظمات یؤكد على وجود بعض نقاط الضعف فى مستوى اآلداء آ

ـــة أمـــر الـــذى یؤكـــد علـــى ضـــرورة البحـــث والتعـــرف علـــى هـــذه المنظمـــات ، األ ســـباب وجـــود نقـــاط الـــضعف ومحاول
  .سلوب علمى منظم أعالجها ب
داء الــــوظیفى ن اآلأ) ٢٢( ،) ١٩(،  )١٣(  ،)١٢(، ) ٧( ،) ٥ (وضــــحت بعــــض الدراســـات الــــسابقةأولقـــد 

الثقافـــة التنظیمیـــة وبیئـــة العمـــل الداخلیـــة ومـــستوى  للعـــاملین یتـــأثر بالعدیـــد مـــن المتغیـــرات مثـــل المنـــاخ التنظیمـــى و
  .سلوب الحوافز المتبع داخل هذه المنظمات أداریة وكذلك تدریب العاملین والسیاسات اإل

شـراف علـى شـتراك فـى اإلج وتـردده علـى إدارات رعایـة الـشباب واإلومن خالل عمل الباحث بجامعة سـوها
دارات ، تبین للباحث وجود بعض نـواحى القـصور فـى النـواحى الفنیـة نشطة الطالبیة التى تنظمها هذه اإلبعض األ

ــــة و خــــصائیین داریــــة لــــدى األتقــــان المهــــارات اإلإداء وتنفیــــذ المهــــام الوظیفیــــة ، وكــــذلك درجــــة آطــــرق  و الوظیفی
داء الـــذى یعـــد مؤشـــرا واضـــحا علـــى وجـــود قـــصور فـــى مـــستوى اآل رات رعایـــة الـــشباب وادإلریاضـــیین العـــاملین بـــا

  .خصائیین الریاضیین بجامعة سوهاج الوظیفى لأل
طالع الباحث على بعض الدراسات السابقة والمجالت والدوریات العلمیة ، تبین للباحث تأكید إومن خالل 

خرى قد ن المجاالت األأداء الوظیفى یتأثر بالعدید من المتغیرات المختلفة ، و اآلن مستوىأغلب الدراسات على أ



 
 



خرى ، داء الوظیفى لدى العاملین ببعض المؤسسات األسبقتنا فى دراسة العالقة بین هذه المتغیرات ومستوى اآل
سوهاج  داخل جامعةجراء هذه الدراسة للتعرف علىى واقع جودة الحیاة الوظیفیة مر الذى دفع الباحث إلاأل

  .دارات رعایة الشباب بالجامعة إخصائیین الریاضیین بداء الوظیفى لدى األوعالقتها بمستوى اآل
  :المصطلحات الواردة فى البحث

  : جودة الحیاة الوظیفیة
جـــودة العالقـــة بـــین العـــاملین وبیئـــة عملهـــم ، وذلـــك مـــن خـــالل قیـــام المنظمـــة بتـــوفیر الـــدعم المـــادى والمعنـــوى 

لین وتطـــویر مهـــاراتهم الوظیفیـــة مــــن خـــالل عملیـــات التـــدریب والـــتعلم وحــــل مـــشاكلهم خـــارج العمـــل واشــــباع للعـــام
  )٢٣:٣٩.(الحاجات الشخصیة لهم لتحقیق الذات 

  : ویعرفها الباحث 
حتیاجـات المادیـة والتدریبیـة للعـاملین داریة المـستمرة التـى تمارسـها المنظمـة لتـوفیر اإلنشطة اإلمجموعة األ

  .ةجتماعیة وعالج المشكالت الشخصیة بهدف تطویر بیئة العمل الداخلیة للمنظمتحسین العالقات اإلوكذلك 
  :داء الوظیفىاآل

بعــاد جزئیــة أن نمیــز بــین ثــالث أنــشطة والمهــام المختلفــة التــى یتكــون منهــا عملــه ، ویمكــن قیــام الفــرد باأل
  )٢٦: ١. (دارة ، ونمط اإل ، نوعیة الجهد  المبذولبعاد هى كمیة الجهدداء الفرد علیها وهذه األآن یقاس أیمكن 

   :ویعرفه الباحث
الــسلوك الــذى یتبعــه الفــرد لتنفیــذ المهــام الوظیفیــة المكلــف بهــا معتمــدا فــى ذلــك علــى مهاراتــه الفنیــة وقدرتــه 

  .داریةستغالل مهاراته اإلإبتكار فى بداع واإلعلى اإل
  :لیه إهمیة البحث والحاجة أ

خـصائیین داء الـوظیفى لـدى األراسة فى التعرف على نقاط القوة والضعف فـى مـستوى اآلقد تساعد هذه الد - ١
  .الریاضیین بجامعة سوهاج 

 .والضعف فى جودة الحیاة الوظیفیة فى جامعة سوهاجة تساعد هذه الدراسة فى التعرف على نقاط القو - ٢
 .یة فى جامعة سوهاج الوقوف على المعوقات التى تحول دون توافر مقومات جودة الحیاة الوظیف - ٣
خـصائیین الریاضـین بجامعـة داء الـوظیفى لـدى األتقدیم الحلول العلمیة التى تساعد فى تحسین وتطـویر اآل - ٤

 .سوهاج 
داء آ الحیــاة الوظیفیــة وعالقتهــا بــةعلـى حــد علــم الباحــث ال توجـد دراســة تناولــت التعــرف علــى جـود - ٥

 . علمیة جدیدة فى هذا المجال ضافةإن الریاضین فى جامعة سوهاج مما یعد یئیخصااأل



 
 



  :هدف البحث 
خــصائیین الریاضــین داء الــوظیفى لــدى األیهـدف البحــث التعــرف علــى جــودة الحیــاة الوظیفیـة وعالقتهــا بــاآل

  :بجامعة سوهاج وذلك من خالل التعرف على 
  . الریاضین بجامعة سوهاج لألخصائیینع الفعلى لجودة الحیاة الوظیفیة الواق - ١
  : البحث تساؤالت . الریاضین بجامعة سوهاج األخصائیینداء الوظیفى لدى ى لآلالواقع الفعل - ٢

  ؟ خصائیین الریاضین بجامعة سوهاجع الفعلى لجودة الحیاة الوظیفیة لأل ما الواق -١
 ؟ خصائیین الریاضین بجامعة سوهاج ما الواقع الفعلى لآلداء الوظیفى لدى األ -٢
  : الدراسات السابقة خصائیین الریاضیین بجامعة سوهاج ؟داء الوظیفى لدى األاآلما العالقة بین جودة الحیاة الوظیفیة و - ٣

 Can Quality Of Work Life Affect Work: "بعنوان )١٦( )م٢٠١٠( ‘‘ Azman et al"دراسة   -١
Performance Among Government Agriculture Extension Officers " ستهدفت الدراسة إ

ستخدم ٕاو رشاد الزراعى الحكومى فى مالیزیا ،داء موظفى اإلآالحیاة الوظیفیة على التعرف على تأثیر جودة 
ستخدم ٕاو موظف من العاملین بالقطاع الزراعى الحكومى ،) ٥٢( الدراسة ة المنهج الوصفى وبلغت عینونالباحث
مل جودة الحیاة ن عواأهمها أسفرت الدراسة عن نتائج  أستبیان لجمع بیانات هذه الدراسة ، و اإلونالباحث

دارة وبیئة العمل وسیاسات المنظمة لها تأثیر كبیر على سلوب اإلأوالوظیفیة المتمثلة فى الرضا الوظیفى 
 داء الموظفین ،آ الوظیفیة ومستوى ةیجابیة بین جودة الحیاإوجود عالقة  .داء الوظیفى للعاملین  اآلىمستو

  . الحیاة الوظیفیة ةمستوى جودرتفاع إموض الدور الوظیفى للعاملین رغم وكذلك غ
 The Relation Between Quality Of: " بعنوان) ٢٤)(م٢٠١٠(  Kaheradmand et al" دراسة  -٢

Work Life and Job Performance " ستهدفت الدراسة التعرف على العالقة بین جودة الحیاة ٕا ، و
موظف من ) ٣٥(، وبلغت عینة الدراسة ستخدم الباحثون المنهج الوصفى ٕاداء الوظیفى ، وواآل الوظیفیة 
سفرت أیان لجمع بیانات هذه الدراسة ، وستبستخدم الباحثون اإل إ، .Dadevarz Jooya بشركةالعاملین 

وغموض  داء الوظیفى للعاملین ، الحیاة الوظیفیة واآلةجابیة بین جودیإوجود عالقة : همها أالدراسة عن نتائج 
 .لعاملین وعدم إعتماد الموظفین على القرارات المتخذة من قبل المدیریین هداف لدى االدور الوظیفى واأل

نموذج مقترح لقیاس تأثیر جودة الحیاة الوظیفیة : " بعنوان) ١٠) (٢٠١١ ("محمد حسین صالح  " دراسة -٣
ستهدفت الدراسة التعرف على تأثیر جودة الحیاة ٕاو.  "داء العاملین فى مجموعة شركات مصر للطیرانآعلى 

ستخدم الباحث المنهج الوصفى وبلغت عینة الدراسة ٕاداء العاملین بشركة مصر للطیران ، وآالوظیفیة على 
ستخدم الباحث االستبیان والمقابلة الشخصیة لجمع ٕاو موظف من العاملین فى شركة مصر للطیران ،) ٢٠٧(



 
 



داء آعاد جودة الحیاة الوظیفیة على بیوجد تأثیر معنوى أل نه الأهمها أسفرت الدراسة عن نتائج أالبیانات ، و
  .العاملین بشركة مصر للطیران 

 Investigating The Relation : "بعنوان) ٢٨) (م٢٠١١(Seid. H. Mousavi. Et al " " دراسة -٤
Between Quality Of Work Life And Productivity In Physical Education 

Employers In Zanjan  .نتاجیة ٕوا تعرف على العالقة بین جودة الحیاة الوظیفیةستهدفت الدراسة الٕاو
) ١١٥(ستخدم الباحث المنهج الوصفى ، وبلغت عینة الدراسة إربیة البدنیة فى مقاطعة زیجان ، موظفى الت

سفرت أستبیان لجمع بیانات هذه الدرسة وستخدم الباحث اإلٕالین فى قطاع التربیة البدنیة ، وموظف من العام
نتاجیة موظفى التربیة البدنیة إوجود عالقة طردیة بین جودة الحیاة الوظیفیة ومستوى : همها أتائج الدراسة عن ن
 .  )العدالة التنظیمیة  التدریب وفرص العمل ، ت ،آجور ، المكافاأل( فى كال من 

داء ثر العدالة التنظیمیة على فاعلیة اآلأ" بعنوان ) ١١) ( م٢٠١٢ ("محمد سید بشیر"  دراسة  -٥
ستهدفت الدراسة التعرف ٕاو." لوظیفى لدى العاملین بمدیریات الشباب والریاضة بمحافظات صعید مصر ا

ستخدم ٕاداء الوظیفى لدى العاملین بمدیریات الشباب والریاضة ، وثر العدالة التنظیمیة على فاعلیة اآلأعلى 
ستبیان لجمع بیانات هذه حث اإلستخدم البإاخصائى ، وأ) ٨٧(الباحث المنهج الوصفى وبلغت عینة الدراسة 

داء حصائیا بین جودة الحیاة الوظیفیة وفاعلیة اآلإهمها وجود عالقة دالة أ عن نتائج ةسفرت الدراسأالدراسة ، و
 .الوظیفى لدى العاملین بمدیریات الشباب والریاضة فى صعید مصر

داء الوظیفى لدى  لتطویر اآل إدارة التمیز كمدخل "بعنوان) ٩) (٢٠١٣("  محمد حامد فتحى  "دراسة  -٦
داء الوظیفى لى دور إدارة التمیز فى تطویر اآلستهدفت الدراسة التعرف عٕا و." العاملین بحمامات السباحة 

ستبیان لجمع بیانات هذه ستخدم الباحث اإلٕاو. مة للعاملین بحمامات السباحة داریة المستخدسالیب اإلواأل
سفرت الدراسة عن نتائج أ و،حمام سباحة) ٢٧( من العاملین ةمفرد) ١٨٦(لغت عینة هذه الدراسة وب. الدراسة 

 .هداف العمل أیا تنعكس بصورة سلبیة على تحقیق دارة العلن قلة الخطط الموضوعة من قبل اإلأهمها أ
بداع ة الحیاة الوظیفیة وعالقتها باإل جود "بعنوان) ١٤) ( ٢٠١٥ ( " مصطفى على محمود "دراسة -٧

دة ستهدفت االدراسة التعرف على جوٕا و." نشطة الترویحیة بالجامعات المصریة سئولى األدارى لدى ماإل
ستخدم الباحث المنهج الوصفى ٕانشطة الترویحیة ، ودارى لدى مسئولى األبداع اإلالحیاة الوظیفیة وعالقتها باإل

ستبیان لجمع بیانات هذه ستخدم الباحث اإلٕانشطة الترویحیة ، وألمن مسئولى ا) ٢٠٨( عینة الدراسة ، وبلغت
یفة المتمثلة فى توفیر بیئة عمل همها توافر مقومات جودة الحیاة الوظأسفرت الدراسة عن نتائج و أالدراسة ، 

 .ظروف المعنویة الداعمة للعاملین توفیر الومنة آ
  
  



 
 



 : التعلیق على الدراسات السابقة
جنبیة تم إجراؤها فى أدراسات ) ٣(دراسات عربیة ) ٤(شتملت الدراسات السابقة التى قدمها الباحث على إ    - ١

  .حدثقدم الى األ، تم ترتیب عرضها من األ م٢٠١٥م حتى عام ٢٠١٠الفترة من عام 
داریة ، مثل جودة الحیاه الوظیفیة داء الوظیفى ببعض المتغیرات اإلتناولت هذه الدراسات التعرف على عالقة اآل - ٢

 .العدالة التظیمیة ،دارى ، إدارة التمیز بداع اإل، اإل
العاملین فى مجال   بهذه الدراسات مابین العاملین فى المجال الریاضى وةات االبحث الخاصتنوعت مجتمع - ٣

 .ستثماریة الشركات اإل و نشطة الجامعیة والمجال الزراعى ومجال الطیران األ
 .قصى أموظف بحد  )٢٧٠(دنى  الى أموظف بحد ) ٢٢(عداد عینة البحث مابین أترواحت  - ٤
 .دوات لجمع البیانات أ الشخصیة كةستبیان والمقابلستخدمت اإلٕاستخدمت هذه الدراسات المنهج الوصفى وإ - ٥
داء الوظیفى فیما اسفرت نتائج بعض هذه الدراسات على وجود عالقة بین المتغیرات سابقة الذكر ومستوى اآلأ - ٦

داء الوظیفى لدى حیاة الوظیفیة ومستوى اآل الةرتباط بین جودإكدت على عدم وجود أ التى ةعدا دراسة واحد
 .عینة البحث

 وصیاغة عبارات دختیار مجتمع البحث وكذلك إعداإستفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة فى إ - ٧
 .یضا مناقشة النتائج التى توصلت الیها الدراسة الحالیة أستبیان واإل

 :إجراءات البحث 
  : منهج البحث 

 لمناسبته وذلك) الدراسات المسحیة (ستخدم الباحث المنهج الوصفى إوض البحث في ضوء أهداف وفر
  . البحث هذا وطبیعة

  :مجتمع البحث
صائیین الریاضیین العاملین بإدارات رعایة الشباب بجامعة سوهاج والبالغ خیتمثل مجتمع البحث فى األ

  .خصائي ریاضى أ) ٥٧(عددهم 
  :عینة البحث 

ـــغ قوامهـــا ختیـــار عینـــة البحـــث إتـــم  - مـــن إجمـــالى مجتمـــع % ٧٣.٨٦خـــصائى بنـــسبة أ) ٤٢(بالطریقـــة العمدیـــة وبل
  .البحث

) ١٥(دوات جمــــع البیانــــات وبلــــغ قوامهــــا ســــتطالعیة لحــــساب المعــــامالت العلمیــــة ألتــــم إختیــــار العینــــة اإل -
  .صلى من إجمالى المجتمع األ% ٢٦.٣١خصائى ریاضى بنسبة أ



 
 



  :أدوات جمع البیانات  
  :خصیة المقابلة الش -١

دارة الریاضیة وكذلك بعض المدیرین ى فى مجال اإلأالر ستخدم الباحث المقابلة الشخصیة مع ذوى الخبرة وإ
 .العاملین فى مجال رعایة الشباب 

  :ستبیان إستمارة اإل -٢
 خصائیین الریاضیین بجامعة سوهاجاألفعلى لجودة الحیاة الوظیفیة لدى ستبیان للتعرف على الواقع الإستمارة إ  - أ

 )من تصمیم الباحث(
من . (خصائیین الریاضیین بجامعة سوهاج داء الوظیفى لدى األرف على الواقع الفعلى لآلستبیان للتعإستمارة إ  - ب

 ).تصمیم الباحث 
 : ستبیانستمارة اإلإخطوات إعداد 

  .وظیفى داء التحلیل محتوى المراجع العلمیة والدراسات السابقة التى تناولت جودة الحیاة الوظیفیة واآل - ١
ستبیان الواقع محاور إل) ٧(یث توصل الباحث لعدد ستبیان حإتوصل الباحث العداد المحاور الخاصة بكل  - ٢

خصائیین داء الوظیفى لدى األستبیان الواقع الفعلى لآلمحاور إل) ٧(اة الوظیفیة ، وكذلك الفعلى لجوده الحی
 .الریاضیین 

، ) ١(دارة الریاضیة مرفق فى مجال اإل) ٥(وعة من الخبراء على مجم) ب(، ) أ(ستبیان قام الباحث بعرض اإل - ٣
 .ستبیان راء السادة الخبراء فى محاور اإلیوضح النسبة المئویة آل) ٢(، ) ١(وجدول 

 
  )١( جدول 

  )٥= ن (   ستبیان الواقع الفعلى لجودة الحیاة الوظیفیةإ رراء الخبراء حول مدي مناسبة محاوآ
 المحاور م رأي الخبیر  
غیر  موافق  

 موافق
 نسبة المئویةال

 %١٠٠ ــ ٥   .توازن الحیاة الوظیفیة والحیاة الشخصیة ١

 %١٠٠ ــ ٥   .جتماعیة داخل المنظمةالعالقات اإل ٢
 %١٠٠ ــ ٥   .برامج التدریب والتنمیة المهنیة ٣
 %١٠٠ ــ ٥   .الخدمات الشخصیة والترفیهیة المقدمة للعاملین ٤
 %١٠٠ ــ ٥   .وك القیادى فى المنظمةشراف والسلاإل ٥
 %١٠٠ ــ ٥   .ظروف العمل المادیة ٦
 %١٠٠ ــ ٥   .تآالرواتب والمكاف ٧

 تمت وبالتالي%) ١٠٠(ستبیان بلغت سبة موافقة الخبراء على محاور اإلأن ن:  )١(یتضح من جدول
  .ستبیانالموافقة على جمیع محاور اإل



 
 



  )٢( جدول 
  ستبیان الواقع الفعلىإ راسبة محاوأراء الخبراء حول مدي من

  )٥= ن (         بجامعة سوهاجنالریاضییخصائیین  الوظیفى لألداءلآل                
 المحاور م رأي الخبیر

غیر  موافق
 موافق

 النسبة المئویة

 %١٠٠ ــ ٥ .بتكاربداع واإلالقدرة على اإل ١
 %١٠٠ ــ ٥ .إنجاز المهام الوظیفیة ٢
 %١٠٠ ــ ٥ .زام الوظیفىلتاإل ٣
 %٨٠ ١ ٤ .لمام الجید بالنواحى الفنیة والوظیفیةاإل ٤
 %١٠٠ ــ ٥ .داء الوظیفةآالدقة فى  ٥
 %١٠٠ ــ ٥ .داریةإتقان المهارات اإل ٦
 %١٠٠ ــ ٥ .ٕالمشاركة فى حل المشكالت واتخاذ القرار ٧

%) ١٠٠ :٨٠(تبیان تراواحت من سأن نسبة موافقة الخبراء على محاور اإل): ٢(یتضح من جدول
  .ستبیان تمت الموافقة على جمیع محاور اإلوبالتالي

ستبیان عبارة إل) ٥٨( الباحث لصیاغة عدد ، حیث توصل) ب(، ) أ(ستبیان قام الباحث بصیاغة عبارات اإل - ٤
الوظیفى لدى داء  لآل %ستبیان الواقع الفعلىعبارة إل) ٥٦(اة الوظیفیة ، وعدد الواقع الفعلى لجودة الحی

 .خصائیین الریاضییناأل

دارة الریاضیة فى مجال اإل) ٥(جموعة من الخبراء على م) ب(، ) أ( ستبیان عبارات اإل قام الباحث بعرض - ٥
 .ستبیان راء السادة الخبراء فى عبارات اإلیوضح النسبة المئویة آل) ٤(، ) ٣(، وجدول ) ١(مرفق 

 )٣(جدول 

   ) ٥ =ن(  لى لجودة الحیاة الوظیفیة ستبیان الواقع الفعإاء حول راء الخبر  النسبة المئویة آل
 

               
               
               

 
               

               
               

 
               

               
               



 
 



 )٣(جدول تابع 

   ) ٥= ن(  ستبیان الواقع الفعلى لجودة الحیاة الوظیفیة إراء الخبراء حول   النسبة المئویة آل
 

               
               
               

 
               

               
               

 
               

               
               

 
               

               
               

% : ٨٠(ستبیان ما بین راء الخبراء حول عبارات اإلتراوحت النسبة المئویة آل: ما یلي) ٣(ویتضح من جدول
تفاق إ  من )%٧٠( ستبیان لحصولهم على نسبة أكثر منوبالتالي تمت الموافقة على جمیع عبارات اإل%) ١٠٠
  .عبارة  ) ٥٨( راء وبالتالي أصبح عدد عبارات االستبیانالخب

  )٤(جدول 
  داءلآلستبیان الواقع الفعلى إراء الخبراء حول النسبة المئویة آل

   ) ٥=ن (ئیین الریاضیین بجامعه سوهاج  خصا الوظیفى لأل
 

               
               
               

 
               

               
               

 
               

               
               



 
 



  )٤(جدول تابع 
  داءلآلستبیان الواقع الفعلى إراء الخبراء حول النسبة المئویة آل

   ) ٥=ن (ئیین الریاضیین بجامعه سوهاج  خصا الوظیفى لأل
 

               
               
               

 
               

               
               

 
               

               
               

 
               

               
               

% : ٨٠(ستبیان ما بین راء الخبراء حول عبارات اإلتراوحت النسبة المئویة آل: ما یلي) ٤(ویتضح من جدول
تفاق إ  من )%٧٠(ستبیان لحصولهم على نسبة أكثر مناإلتمت الموافقة على جمیع عبارات وبالتالي %) ١٠٠
  .عبارة  ) ٥٦( ستبیانراء وبالتالي أصبح عدد عبارات اإلالخب

  ): الثبات -الصدق : ( ت جمع البیاناتاودالمعامالت العلمیة أل
  الصدق : وال أ

الباحث ام حیث ق ،) صدق المحكمین ( ،إستخدم الباحث طریقة ) ب(، ) أ(ستبیان لحساب صدق األ  
ستبیان وجدول كد من صدق اإلأدارة الریاضیة للتمن الخبراء فى مجال اإل) ٥( ستبیانات على عددبعرض اإل

  . ذلك نیوضحا) ٦( ،)٥(
خصائیین خصائي ریاضى من األأ ) ١٥(ستطالعیة قوامها إ ةستبیان على عینثم قام الباحث بتطبیق اإل  

ستبیان إتساق الداخلى لكل من ارج عینة البحث لحساب صدق اإلمن خالریاضیین  العاملین بجامعة سوهاج و
  :ذلك ن یوضحا) ٨(، ) ٧(، وجدول ) م١٧/١٠/٢٠١٥حتى / ١٠/١٠/٢٠١٥(وذلك فى الفترة من ) ب(،)أ(



 
 



 

 
 




  
  


 

    
    

    
    

    
    

    
 ٠.٠١دال عند مستوى داللة ** 

رتبـــاط بــین فقـــرات كـــل بعــد ودرجـــة البعــد جـــاءت دالـــة ابق أن معــامالت اإلیتــضح مـــن خــالل الجـــدول الـــس
عـاد مقیـاس جـودة الحیـاة رتبـاط بـین درجـة كـل بعـد مـن أب، وكمـا أن معـامالت اإل ٠.٠١جمیعها عند مستوى داللـة 

ـــة عنـــد مـــستوى داللـــة ة الكلیـــة إلرتبطـــت بـــشكل دال بالدرجـــإالوظیفیـــة  ســـتبیان  جـــودة الحیـــاة الوظیفیـــة بـــصورة دال
  .ستبیان الحالي على عینة الدراسةتساق الداخلي لإلمما یعطي مؤشر جید على صدق اإل. ٠.٠١

 
 

 




  

  




 

    
    

    
    

    
    

    
    

 



 
 



رتبـــاط بــین فقـــرات كـــل بعــد ودرجـــة البعــد جـــاءت دالـــة الجـــدول الـــسابق أن معــامالت اإلیتــضح مـــن خــالل 
عــاد مقیـاس جــودة الحیــاة رتبــاط بــین درجـة كــل بعـد مــن أب، وكمــا أن معـامالت اإل٠.٠١ داللــة جمیعهـا عنــد مـستوى

ممـا . ٠.٠١ بـصورة دالـة عنـد مـستوى داللـة داء الـوظیفياآل سـتبیان تبطت بـشكل دال بالدرجـة الكلیـة إلرإالوظیفیة 
  .ستبیان  الحالي على عینة الدراسةتساق الداخلي لإلیعطي مؤشر جید على صدق اإل

  الثبات : ثانیا 
ان على ستبیقام الباحث بتطبیق اإللفاكرونباخ وطریقة التجزئة النصفیة ، حیث أستخدم الباحث معامل إلحساب الثبات   

خصائیین الریاضیین العاملین بجامعة سوهاج ومن خارج عینة البحث خصائي ریاضى من األأ) ١٥(  استطالعیة قوامهاةعین
  :  ذلك نیوضحا) ١٠(، ) ٩(، وجدول ) م١٧/١٠/٢٠١٥حتى / ١٠/١٠/٢٠١٥(وذلك فى الفترة من 

 
 

 

 
   

 
–  

     
     

     
     

     
     

     
     

،  ٠.٧٦٥،  ٠.٧٢٢،  ٠.٧٤٣ (یتضح من خالل الجدول السابق أن معـامالت ثبـات ألفاكرونبـاخ بلغـت 
رات تــــــــوازن الحیــــــــاة الوظیفیــــــــة والحیــــــــاة الشخــــــــصیة، لمتغیــــــــ) ٠.٧٩٧،  ٠.٧٤٦،  ٠.٧٨٥،  ٠.٦٩٠،  ٠.٧٥٧

جتماعیـــة داخـــل المنظمـــة، بـــرامج التـــدریب والتنمیـــة المهنیـــة، الخـــدمات الشخـــصیة والترفیهیـــة المقدمـــة العالقـــات اإل
، والدرجـة الكلیــة  ، الرواتــب والمكافـآت ، ظــروف العمـل المادیـةالللعـاملین، اإلشـراف والـسلوك القیــادي فـي المنظمـة

مكــن مــن خاللهــا الوثــوق فــي ثبــات ، وهــي معــامالت ثبــات جیــدة ی علــى التــوالي   جــودة الحیــاة  الوظیفیــةســتبیانإل
ســتبیان، وكمـا تراوحــت معــامالت ثبــات ة ممــا یعطـي مؤشــر علــى ثبـات جیــد لإلسـتبیان لــدى عینــة الدراسـة الحالیــاإل

ســـتخدام معادلـــة جتمـــان إ، وب )٠.٩٤٧ : ٠.٧٦٦(التجزئـــة النـــصفیة بعـــد التـــصحیح بمعادلـــة ســـبیرمان بـــراون بـــین 
ا فــــي ثبــــات  وهــــي معــــامالت ثبــــات یمكــــن الوثــــوق مــــن خاللهــــ٠.٩٢٨ : ٠.٧٢٩تراوحــــت معــــامالت الثبــــات بــــین 

 .ستبیان  الحالي لدى عینة الدراسةاإل



 
 



 

 

 

 
   

    
     

     
     

     
     

     
     

     

،  ٠.٧٤٤،  ٠.٨٤١،  ٠.٩١٣(یتـضح مـن خـالل الجـدول الـسابق أن معـامالت ثبـات ألفاكرونبـاخ بلغـت 
ـــــرات) ٠.٦٠٥، ٠.٦٠٢ ، ٠.٦٤٥ ،  ٠.٦٨٩،  ٠.٧٥٧ ـــــي اإلبـــــداع واإللمتغی ـــــدرة عل إنجـــــاز المهـــــام ، بتكـــــار الق
تقـــان إ،  داء المهـــام الوظیفیـــةآالدقـــة فـــي ،  واحي الفنیـــة للوظیفیـــة، اإللمـــام الجیـــد بـــالن اإللتـــزام الـــوظیفي،  الوظیفیـــة

ظیفى  علــى داء الـوسـتبیان  اآل إلیـةباتالدرجــة الكل، تخـاذ القـرارٕاالمـشاركة فـي حــل المـشكالت و،  المهـارات اإلداریـة
یــة ممـــا ، وهــي معـــامالت ثبــات جیــدة یمكـــن مــن خاللهـــا الوثــوق فــي ث المقیـــاس لــدى عینــة الدراســـة الحال التــوالي

اس، وكمــا تراوحــت معــامالت ثبــات التجزئــة النــصفیة بعــد التــصحیح بمعادلـــة یــیعطــي مؤشــر علــى ثبــات جیــد للمق
 : ٠.٥٣٢(ســتخدام معادلــة جتمــان تراوحــت معــامالت الثبــات بــین إ، وب )٠.٨٧٤:  ٠.٥٣٤(ســبیرمان بــراون بــین 

  .ان  الحالي لدى عینة الدراسةستبیمكن الوثوق من خاللها في ثبات اإلوهي معامالت ثبات ی)  ٠.٨٧٤
  :  ستبیان إلتطبیق ا

خـــصائي أ) ٤٢(علـــى أفـــراد العینـــة قیـــد الدراســـة والبـــالغ قـــوامهم) ب(، ) أ( ســـتبیانقـــام الباحـــث بتطبیـــق اإل
ـــــرة مـــــن  خـــــصائیین الریاضـــــیین  العـــــاملین بجامعـــــة ســـــوهاج وریاضـــــى مـــــن األ ـــــك فـــــى الفت : م ٢٥/١٠/٢٠١٥ذل

  م ٢٢/١١/٢٠١٥
  :ائیة المستخدمةالمعالجات اإلحص

: سـتخدم الباحـث األسـالیب اإلحـصائیة اآلتیـةإلحساب نتائج الدراسـة  ، وً م معالجتها إحصائیاتجدولتها   و بعد جمع البیانات
وسـط  المت، براون ، معادلة جتمان ، معامل ألفا لكرونباخ ، المیزان التقدیري ، الدرجة المقـدرة - النسبة المئویة ، معامل االرتباط لبیرسون

ســتخدم الباحــث  إ كمــا )٠,٠١ ( وقــد ارتــضي الباحــث مــستوى داللــة عنــد مــستوى. نحــراف المعیــارى للمتوســط المــوزون المـوزون ، اإل
  . لحساب بعض المعامالت اإلحصائیةSpssبرنامج 



 
 



   :عرض نتائج الدراسة وتفسیرها
یه من بیانات من خالل التحلیل لإ  تساؤالته وفى حدود ماتم التوصلجابة علىهداف البحث ووصوال لإلتحقیقا أل

  .حصائى یحاول الباحث عرض للنتائج وتفسیرها ومناقشتها اإل
  ؟ خصائیین الریاضین بجامعة سوهاجلألما الواقع الفعلى لجودة الحیاة الوظیفیة  :ول التساؤل األ
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:  ول  البحث لعبارات المحور األةراء عینلمئویة آلترواحت النسبة ا  :مایلى) ١١(یتضح من جدول 
ول العبارة حیث جاء فى الترتیب األ%) ٨٤.٩٢  : %٤٩.٢٠( مابین ةتوازن الحیاة الوظیفیة والحیاة الشخصی

همیتها أفى الترتیب العاشر وبلغت ) ٨(، بینما جاءت العبارة رقم % ٨٤.٩١همیتها النسبیة أوبلغت ) ٥(رقم 
  %. ٤٩.٢٠النسبیة 
 وضحتأ ةفراد العینة حول محور توازن الحیاة الوظیفیة والحیاة الشخصیأستجابات إن أ ویتضح من ذلك  

خصائیین الریاضیین بجامعة سوهاج وهى وجود بعض نقاط القوة فى مستوى جودة الحیاة الوظیفیة لدى األ
ا جاءت بعض كثر ، بینمأف% ٦٥یة وحیث حصلت على نسبة مئ) ٧) (٦) (٥) (٣( )١(رقام أعبارات 



 
 



 )٨( )٤( )٢(ت زن الحیاة الوظیفیة والشخصیة وهى عباراا لتؤكد وجود نقاط ضعف فى جانب توستجاباتاإل
  . %٦٥قل من أ، حیث حصلت على نسبة مئویة  )١٠( )٩(

دارة الجامعیة تساعد بشكل كبیر فى تحقیق جودة الحیاة الوظیفیة من خالل توفیر ن اإلأ ومما یتضح  
خصائي الریاضى بقضاء وقت ن مواعید العمل تسمح لألأكما  خصائیین الریاضیین ،فرص مناسبة للترقى لأل

ن الجامعة تقدم إخرى فأومن ناحیة  عمال فى المنزل ،ن یؤدى بعض األأوال تتطلب وظیفته  ته ،سرأكاف مع 
 )٧) (م٢٠٠٧ ( "عالء خلیل" وهذا مایتفق مع دراسة عانات المادیة فى بعض المناسبات المختلفة ، بعض اإل

داء الوظیفى على مستوى اآلن تنعكس أسالیب التى یمكن فضل األأن الحوافز المادیة تعد من أكدت على أوالتى 
  .للعاملین داخل المؤسسات المختلفة 

ن أبعاد جودة الحیاة الوظیفیة المتمثلة فى أ وجود بعض نقاط القصور فى )١١(كما یتضح من جدول   
خصائیین الریاضیین لدیهم ن األأمكانات العاملین فى هذه المهنة وإخصائي الریاضى ال تتناسب مع وظیفة األ

ن أداء العاملین ، كما آوانب والظروف الشخصیة عند تقییم تراعى الج دارة العلیا الن اإلألى ، كما عأكانات مإ
خصائیین الریاضیین ألدارة العلیا للدور الذى یقوم به اخصائیین الریاضین یعانون من عدم تقدیر من اإلاأل

  .بالجامعة 
خصائیین الریاضیین ة التدریس بالجامعة واألعضاء هیئأجتماعیة بین  لوجود الفجوة اإلویعزو الباحث ذلك

  .العاملین بها 
 

 
 

   
  

 


 


 

 

           
           
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
      .   

   :ما یلى) ١٢(یتضح من جدول 



 
 



  ماالمنظمةجتماعیة داخل إلالعالقات ا  البحث لعبارت المحور الثانىةراء عینترواحت النسبة المئویة آل  
،بینما جاءت % ٨٧.٥٧ول بنسبة فى الترتیب األ) ١(حیث جاءت العبارة رقم ) ٧٨.٥٧% : ٤٢.٨٦(بین 

  % .٤٢.٨٦فى الترتیب السابع بنسبة )  ٣(العبارة رقم 
وضحت وجود بعض نقاط القوة فى جانب العالقات أفراد العینة أبات ستجاإن أویتضح من ذلك   

والتى حصلت على ) ٢) (١(فراد العینة عن العبارات أستجابات إوضحته أجتماعیة داخل المنظمة ، وهذا ما اإل
فراد العینة عن العبارات أستجابات إكدته أكثر ، كما اتضح وجود بعض نقاط الضعف والتى أف% ٦٥نسبة مئویة 

  %.٦٥قل من أوالتى حصلت على نسبة مئویة ) ٧( )٦( )٥( )٤( )٣(رقام أ
 وجود بعض نقاط القوة المتمثلة فى توافر روح الفریق والتعاون بین الزمالء فى العمل  ومما سبق یتضح  

ید محمد س" دراسة حترام المتبادل مع القیادات الجامعیة داخل الجامعة ، وهذا مایتفق مع ، وتوفر جو من اإل

حترام والتواصل المستمر بین العاملین والقیادات إلكدت على ضرورة مراعاة اأوالتى ) ١١( )٢٠١٢ ("بشیر
  .دارة العلیا إلداریة فى ااإل

نشطة التى تزید من ألوجود بعض نقاط الضعف والقصور المتمثل فى قلة ا) ١٢(كما یتضح من جدول   
  .جتماعیة إلو اأوقات العمل الرسمیة فى المناسبات الشخصیة أت بعد ترابط العاملین وعدم تبادل العاملین الزیارا

خصائیین الریاضیین بصفة خاصة لى الظروف المادیة الصعبة التى یعیشها األإ ویعزو الباحث ذلك  
غلب أن أوالعاملین فى القطاع الحكومى بصفة عامة ، حیث تبین للباحث من خالل المقابالت الشخصیة 

    .عباء الحیاة المادیة أستثماریة الخاصة التى تعینهم على ضین لدیهم بعض المشروعات اإلخصائیین الریااأل
  )١٣(  جدول 

  نحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویةإلالدرجة المقدرة والمتوسط الموزون وا
 ٤٢=ن(         برامج التدریب والتنمیة المھنیة:  لمحور( 

   
  

 

 


 


 

 
 3 8 31 56 1.33 .44 %44.44 

       
 3 8 31 56 1.33 .44 %44.44 

       
 7 18 17 74 1.76 .59 %58.73 

       
 0 17 25 59 1.40 .47 %46.83 

      
 4 12 26 62 1.48 .49 %49.21 



 
 



   
  

 

 


 


 

        
 3 14 25 62 1.48 .49 %49.21 

       
 2 8 32 54 1.29 .43 %42.86 

        
 10 22 10 84 2.00 .67 %66.67 

 
 4 8 30 58 1.38 .46 %46.03 

      .   
برامج راء عینة البحث لعبارات محور ترواحت النسبة المئویة آل :یلى   ما)١٣(ضح من جدول تی

ول بنسبة فى الترتیب األ) ٨(حیث جاءت العبارة رقم %) ٦٦.٦٧:  %٤٢.٨٥  (التدریب والتنمیة المهنیة
  % ٤٢.٨٥فى الترتیب التاسع بنسبة ) ٧(، بینما جاءت العبارة رقم % ٦٦.٦٧

 ث حصلتیجانب التدریب والتنمیة المهنیة حنقاط القصور الواضح فى وجود بعض ) ١٣(ویتضح من جدول 
ة مئویة بوالتى حصلت على نس) ٨(عبارة رقم ، فیما عدا % ٦٥ل من أقجمیع العبارات على نسبة مئویة 

نها نسبة لیست عالیة مما یؤكد على القصور الواضح فى هذا الجانب ، ویؤكد ذلك أ، ویرى الباحث  %٦٦.٦٣
خصائیین الریاضیین من حیث نوع التدریبات المقدمة الیهم، هتمام بالجانب التدریبى والتطویرى لألإلعلى ضعف ا

 ثناء العمل ، وهذا مایتفق مع دراسةأعلى أو الحصول على مؤهالت أوعدم تسهیل حضور الدورات التدریبیة 
ا بالدورات التدریبیة داخل دارة العلیهتمام اإلإكدت على عدم أ والتى )١٤( )٢٠١٥ ("مصطفى على محمود"

  .داء العاملین آمدیریات الشباب والریاضة مما ینعكس بصورة سلبیة على مستوى 
   )١٤( جدول 

  نحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویةالدرجة المقدرة والمتوسط الموزون واإل
٤٢=ن(  الخدمات الشخصیة والترفیهیة المقدمة للعاملین        : لمحور( 

   
  

 


 


  

         
 

2 8 32 54 1.29 .43 %42.09 

        
 

0 15 27 57 1.36 .45 %45.2 

        
 

4 12 26 62 1.48 .49 %49.2 



 
 



   
 

 
 


 


 

 

       
 

4 8 30 58 1.38 .46 %46 

  9 21 12 81 1.93 .64 %64.3 
         

 
4 8 30 58 1.38 .46 %46 

        
 

5 8 29 60 1.43 .48 %47.6 

      .   

لمحور الخدمات الشخصیة والترفیهیة فراد العینة  أستجابة إترواحت نسبة  )  :١٤(یتضح من جدول 
ول بینما جاءت فى الترتیب األ) ٥(حیث جاءت العبارة رقم ) %٦٤.٢٨% : ٤٢.٨٦(  مابین المقدمة للعاملین

  %٤٢.٨٦فى الترتیب السابع بنسبة مئویة ) ١(العبارة رقم 
فراد العینة وجود بعض نقاط الضعف فى محور الخدمات الشخصیة أستجابات إ من سبق یتضح ومما

كثر مما یؤكد أف %٦٥قل من أوالترفیهیة المقدمة للعاملین ، حیث حصلت جمیع العبارات على نسبة مئویة 
و مصایف أاملین یة للعالقصور الشدید فى هذا الجانب ، ویتضح ذلك فى عدم توفیر إدارة الجامعة رحالت ترفیه

ن تهتم بتوفیر وسائل موصالت خاصة لنقل العاملین كما التوجد كافتیریات للعاملی نها الأخاصة بالجامعة كما 
  .ستكمال تعلیمهم إمتیازات تشجیعیة للعاملین على إتقدم  ن الجامعة الأطوال ساعات العمل الرسمیة كما 

وضحت وجود قصور شدید فى أ والتى )١٥( )م٢٠٠٤ ("هیمناصر محمد إبرا  "تفق مع دراسةإ وهذا ما 
نه ینعكس بصورة مباشرة هتمام بهذا الجانب ألوصت بضرورة اإلأات الترفیهیة المقدمة للعاملین وجانب الخدم

  .داء الوظیفى للعاملین على اآل
 

 

 

   
 

 
 


 


 


 

  9 21 12 81 1.93 .64 %64.3 
  7 18 17 74 1.76 .59 %58.7 
        

 
7 15 20 71 1.69 .56 %56.3 

        
 

2 8 32 54 1.29 .43 %42.9 



 
 



   
 

 
 


 


 


 

  5 8 29 60 1.43 .48 %47.6 
 

 
3 8 31 56 1.33 .44 %44.45 

  4 16 22 66 1.57 .52 %52.4 
 

 
4 9 29 59 1.40 .47 %46.8 

 
 

8 21 13 79 1.88 .63 %62.7 

 
 

0 15 27 57 1.36 .45 %45.2 

      .   

 حیث جاءت%) ٦٢.٦٩ : %٤٢.٥٨(فراد العینة أستجابات وحت النسبة المئویة إلاتر ) :١٥(یتضح من جدول 
  .فى الترتیب العاشر ) ٤(ول بینما جاءت العبارة رقم فى الترتیب األ ) ٩(العبارة رقم 
ت جمیع العبارات شراف القیادى وسلوك المنظمة حیث حصلجانب اإل یتضح وجود قصور شدید فى ومما سبق

 خصائیین الریاضیین فى جامعة سوهاج الن األأستجابات وضحت اإلأ، ولقد % ٦٥قل من أعلى نسبة مئویة 
تعطى العاملین دارة العلیا التشاركهم فى عملیة صنع القرار والن اإلأوضع الخطط السنویة و یشاركون فى عملیة 

ى أبداء الر إلةال تعطى فرص بداعى عند العاملین ولى فهى التنمى الجانب اإلبالتا رائهم وآ التعبیر عن فرصة
مشاركة ن الأكدت على أوالتى ) ٢٨( )٢٠١١(Seied Housavia فى تطویر العمل ، وهذا مایتفق مع دراسة

   .منظمة نتاجیة العاملین فى الٕاداء وآیجابیى على إثر أفى عملیة صنع القرار لها 
 

 
                          

   
  

 

 


 


 

 
 

0 17 25 59 1.40 .47 %46.8 

  4 12 26 62 1.48 .49 %49.2 
  5 15 22 67 1.60 .53 %53.2 
 

 
4 8 32 60 1.43 .48 %47.6 

  5 8 29 60 1.43 .48 %47.6 



 
 



   
  

 

 


 


 

  4 8 30 58 1.38 .46 %46 
 

 
4 9 29 59 1.40 .47 %46.8 

          

:  %٤٦.٣(بین  فراد عینة البحث ماأستجابات ترواحت النسبة المئویة إل :یلى  ما) ١٦(یتضح من جدول 
  .فى الترتیب السابع ) ٦(بینما جاءت العبارة رقم  ول ،ألتیب افى التر) ٣(حیث جاءت العبارة رقم %) ٥٣.١٧

 یتضح وجود قصور شدید فى جانب ظروف العمل المادیة حیث حصلت جمیع العبارات على نسبة ومما سبق
دوات والقاعات المناسبة ن إدارة الجامعة التوفر األأفراد العینة أستجابات إوضحت أحیث % ٦٥قل من أمئویة 

جواء من الهدوء في المكاتب الخاصة بالعاملین ، كما یعانى أنه الیتوفر أنشطة الطالبیة  ، كما لممارسة األ
یؤكد على   الكتابیة المناسبة ، مماالتدوات واآلال تتوافر األ و ساس مكتبى مریح أخصائیین من عدم توافر األ

ن بیئة أ والتى توصلت الى  )٣٠( )م٢٠٠٧( Vanlaarراسة  فى هذا الجانب وهذا مایتفق مع دالقصور الشدید
داء العاملین حیث جاءت آثیرا على مستوى أبعاد جودة الحیاة الوظیفیة تأكثر أالسالمة المهنیة تعد من  و العمل 

        .بعاد جودة الحیاة الوظیفیة همیة النسبیة ألفى الترتیب الرابع من حیث األ
  )١٧(جدول 
  نحراف المعیاري للمتوسط الموزونإلالدرجة المقدرة والمتوسط الموزون وا

  ) ٤٢=ن(         تآالرواتب والمكاف:  لمحور   والنسبة المئویة
   

  
 


 


 


 

        
 

8 20 14 78 1.86 .62 %61.9 

          
 

2 8 32 54 1.29 .43 %42.9 

  2 8 32 54 1.29 .43 %42.9 
       

 
22 9 11 95 2.26 .75 %75.4 

  3 14 25 62 1.48 .49 %49.2 
 

 
3 14 25 62 1.48 .49 %49.2 

  7 20 15 76 1.81 .60 %60.3 
        

 
7 18 17 74 1.67 .59 %58.7 

          



 
 



%: ٤٢.٩(بین   ماةفراد العینأستجابات ترواحت النسبة المئویة إل :ما یلى ) ١٧(یتضح من جدول 
  .فى التریب الثامن ) ٢(ول بینما جاءت العبارة رقم فى الترتیب األ) ٤(، حیث جاءت العبارة رقم %) ٧٥.٤

ت حیث حصلت جمیع العبارات على فآ یتضح وجود قصور شدید فى جانب الرواتب والمكاومما سبق
ي مواعید ف الرواتب تتم ن عملیة صرفأكدت على أوالتى ) ٤(فیما عدا العبارة رقم % ٦٥قل من أنسبة مئویة 

  .ثابتة وبصورة منتظمة 

ن عدم تناسب العائد خصائیین الریاضین فى جامعة سوهاج یعانون من األأ) ١٧( یتضح من جدول كما
 یعزو الباحث ذلك ونهم غیر راضون عن العالوات والزیادات السنویة  أعمال المكلفین بها والمادى مع األ

مل داخل القطاع الحكومى الذى یعانى من ضعف التمویل بصورة عامة ، وهذا قتصادیة الصعبة للعللظروف اإل
داء الوظیفى للعاملین ن مستوى اآلأكدت على أالتى   و)١١ ( )٢٠١٣(" محمد سید بشیر " یتفق مع دراسة  ما
  .ت والعائد المادى داخل القطاع الحكومى آثر بصورة واضحة بضعف المكافأیت

  ؟ خصائیین الریاضین بجامعة سوهاجى األ  داء الوظیفى لداقع الفعلى لآلما الو: التساؤل الثانى 
   )١٨(                                          جدول 

 
 

إلى  دائما العبارات م
الدرجة  نادرا حد ما

 المقدرة
المتوسط 
 الموزون

نحراف اإل
 المعیارى

النسبة 
 لمئویة 

١ 
 

٩ ٢٣ ١٠ 85 2.02 ٦٧. %67 

٢ 
 

١٠ ٢٢ ١٠ 84 2.00 ٦٧. %66.64 
٣ 

 
١٢ ٨ ٢٢ 94 2.24 ٧٥. %74.60 

٤ 
 

١٤ ٨ ٢٠ 90 2.14 ٧١. %71.43 

٥ 
 

١٤ ٢٠ ٨ 78 1.86 ٦٢ %61.90 

٦ 
 

١٤ ٦ ٢٢ 92 2.19 ٧٣. %73.02 

٧ 
 

١٥ ٢٠ ٧ 76 1.81 ٦٠. %60.32 

٨ 
 

٣٢ ٨ ٢ 54 1.29 ٤٣. %42.86 

٩ 
 

٢٥ ١٤ ٣ 62 1.48 ٤٩. %49.21 

 ١.٨٩ ٧١٥ ١٤٥ ١٢٩ ١٠٤ مجموع المحور
٦٣. 

٦٣.٠٥%  



 
 



  ول راء عینة البحث لعبارات المحور األترواحت النسبة المئویة آل :یلى  ما  )١٨(ضح من جدول یت
ول عبــارة حیــث جـاء فــى الترتیــب األ%) ٤٧.٦٠:  %٤٢.٨٦(بــین  مـا) بتكــار بــداع واإلالقــدرة علــى اإل( 
  .) ٨(بینما جاء فى الترتیب التاسع العبارة رقم ) ٣(رقم 

داء الــوظیفى  فـى مـستوى اآلةعـض نقـاط القــوبوضــحت وجـود أفـراد العینـة أســتجابات إن أویتـضح مـن ذلـك 
والتـــى حـــصلت علـــى ) ٦( ، )٤ ( ،)٣( ،) ٢( ، )١(رقـــام أخـــصائیین الریاضـــین مـــن خـــالل العبــارات أللــدى ا

یاضـین فـى جامعـة سـوهاج یحرصـون خـصائیین الرن األأوبالتالى یتـضح  .فاكثر % ٦٥كثر من أ ةنسبة مئوی
فكـــار بتعـــاد عـــن األعمـــال المكلفـــین بهـــا واإلســـالیب الحدیثـــة والمتطـــورة فـــى إنجـــاز األدام األدائمـــا علـــى اســـتخ
ن أ ویـرى الباحــث. نـشظه الــسنویة نـشطة رعایـة الــشباب وكـذلك یهتمـون بتحــدیث خطـة األأالتقلیدیـة فـى تنفیــذ 

بجامعـة سـوهاج باضـیین خـصائیین الردارى لدى األاداء اإلهذه النقاط تعد من نقاط القوة التى تدعم مستوى اآل
رتفـاع مـستوى إن أكـدت علـى أوالتـى ) ١٤) (٢٠١٥ ( "مـصطفى علـى محمـود" مـایتفق مـع دراسـة ، وهـذا  

   .بتكاربداع واإلإلخصائیین الریاضین على اداء الوظیفى یرتبط بصورة مباشرة بقدرة األاآل
ولـــى عنـــد ى المرتبـــة األى الرؤســـاء فـــأ رنخـــصائیین الریاضـــیین یـــضعون األأ) ١٨(كمـــا یتـــضح مـــن جـــدول 

یهتمـــون  یهتمـــون بمتابعـــة كـــل مـــاهو حـــدیث فـــى مجـــال رعایـــة الـــشباب  وال نهـــم الأرائهـــم كمـــا آالتعبیـــر عـــن 
  .دارى ورات التدریبیة فى مجال العمل اإلبحضور الد

 وحتیاجـات العـاملین إن الجامعـة التـوفر البـرامج التدریبیـة التـى تتناسـب مـع أ إلـىویعزو الباحث ذلك القـصور
  .نما توفر برامج تدریبیة مرتبطة فقط بالنواحى القانونیة للترقى الوظیفى إ

 جدول 
 

    
   

  
 


 


  

 
 

14 20 8 90 2.14 .71 %71.43 

 
 

17 22 3 98 2.33 .78 %77.78 

 
 

11 23 8 87 2.7 .69 %69.5 

 
 

14 20 8 90 2.14 .71 %71.43 

 
 

22 6 14 92 2.19 .73 %73.02 



 
 



   
 

 
 


 


 

 

 
 

8 21 13 79 1.88 .63 %62.70 

 
 

9 21 12 81 1.93 .64 %64.29 

          

إنجاز المهام راء عینة البحث لعبارات محور ترواحت النسبة المئویة آل  :یلى ما) ١٩(یتضح من جدول 
ول بینما جاءت العبارة ب األفى الترتی) ٢( جاءت العبارة رقم حیث)  %٧٧.٧٨ : %٦٢.٧٠( مابین الوظیفیة

  .فى الترتیب السابع ) ٦(رقم 
كدتها العبارات التى حصلت على نسبة مئویة أوجود بعض نقاط القوة والتى ) ١٩(كما یتضح من جدول 

لى إخصائیین الریاضیین یستطیعون القیام بالمهام الوظیفیة دون الحاجة ن األأوضحت أوالتى % ٦٥على من أ
 ةنشظأل لةویجزاء الخطة السنألتزام بكل جزء من عمال فى الوقت المحدد لهم مع اإلنجاز األإشراف ویلتزمون باإل

 "انو عبد الحكیم رض"دراسةنتهاء من النواحى المالیة فى الوقت المحدد لها ، وهذا مایتفق مع ویلتزمون باإل
هم مؤشرات الرضا أعمال المالیة فى الوقت المحدد یعتبر من نجاز األإن أكدت على أوالتى ) ٥( )م٢٠٠٢(

  .عاملین داء الآیجابیة على مستوى إعكس بصورة نالوظیفى الذى ی
خصائیین الریاضین فى جانب كتابة وجود بعض نواحى القصور لدى األ) ١٩(كما یتضح من جدول 

طالع على هذه التقاریر مما یفقدها دارة العلیا قد التهتم باإلن اإلأ ذلك الى ویعزو الباحثنشطة ، التقاریر عن األ
  .خصائیین الریاضیین همیتها لدى األأ

  )٢٠(جدول 
  نحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویةرة والمتوسط الموزون واإلالدرجة المقد

  )  ٤٢=ن(        لتزام الوظیفىاإل:   لمحور 
 

 
  

  
 


 


 


 

 
 

9 21 12 81 1.39 .64 %64.29 

 
 

10 23 9 85 2.02 .67 %67.46 

  10 21 11 83 1.98 .66 %65.87 

 
 

14 20 8 90 2.14 .71 %71.43 

  11 23 8 87 2.7 .69 %69.5 



 
 



 

 
  

 
 

 


 


 

 

 
 

22 9 11 95 2.26 .75 %75.40 

 
 

20 8 14 90 2.14 .71 %71.43 

 
 

0 17 25 59 2.40 .47 %46.83 

          

لتزام حث حول عبارات محور اإلراء عینة البترواحت النسبة المئویة آل :یلى  ما) ٢٠(یتضح من جدول 
ول بینما جاءت العبارة فى الترتیب األ )٦(حیث جاءت العبارة رقم %) ٧٥.٣٩:  %٤٦.٨٢(بین   ماىالوظیف
  .خیر فى المركز األ) ٨(رقم 

حیث المواعید لتزام الوظیفى من خصائیین الریاضین یغلب علیهم طابع اإلن األأ )٢٠(كما یتضح من جدول 
وضحتها أخالقیات المهنة مما یعد من نقاط القوة التى بألتزام وامر وكذلك اإل بتنفیذ األلتزامى واإلوالمظهر الشخص

كدت أ التى )٨( )م٢٠٠٧("  على عبد جاسم  "دراسةستجابات افراد العینة على هذا المحور ، وهذا مایتفق مع إ
  . داء الوظیفى وى اآلرتفاع مستإد على ساسیة التى تؤكخالقیات المهنة یعد من الصور األألتزام بن اإلأعلى 

خصائیین أللتزام الوظیفى لدى اوجود بعض نقاط الضعف فى جانب اإل ) ٢٠(ویوضح جدول 
نهم یفضلون أخصائى الریاضى كما الریاضیین بجامعة سوهاج یتمثل فى عدم رضا العاملین عن وظیفة األ

ن أوضحت أوالتى ) ١٩( )٢٠٠٦(  Darlafor المصلحة الشخصیة عن مصلحة العمل وهذا مایتفق مع دراسة
  .طباءذا ماتم مقارنته برواتب األإثر بالعائد المادى أرضا العاملین بالمستشفیات یت

  )٢١(جدول 
  نحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویةجة المقدرة والمتوسط الموزون واإلالدر

  )٤٢= ن  (  ة لمام الجید بالنواحى الفنیة للوظیفإلا   :لمحور 
   

  
 


 


 


 

 
 

10 22 4 96 2.29 .76 %76.19 

       
 

15 22 5 94 2.24 .75 %74.60 

 
 

17 22 3 98 2.23 .78 %77.8 

        
 

9 21 12 81 1.39 .64 %64.3 

        
 

0 17 25 59 1.40 .47 %46.8 



 
 



   
 

 
 


 


 


 

 
 

4 12 26 62 1.48 .49 %49.2 

      
 

0 15 27 57 1.36 .45 %45.2 

        
 

14 20 8 90 2.14 .71 %71.4 

          

 لمامراء عینة البحث لعبارات محور اإلترواحت النسبة المئویة آل:  ما یلى ) ٢١(یتضح من جدول 
فى الترتیب ) ٣(حیث جاءت العبارة رقم )  %٧٧.٧٨:  %٤٥.٢٣ ( بین  الجید بالنواحى الفنیة والوظیفیة ما

   . فى  الترتیب الثامن) ٧(ول بینما جاءت العبارة رقم األ

خصائیین الریاضیین برعایة الشباب بجامعة سوهاج لدیهم القدر ن األأفراد العینة أستجابات إكما یتضح من 
نشطة الطالبیة وبالقوانین من المعرفة بطرق إعداد الخطة السنویة وكذلك كتابة التقاریر الخاصة باألالكافى 

ن أكدت على أ والتى )٢٢) (٢٠٠٩( Johanوهذا مایتفق مع دراسة واللوائح المنظمة للعمل الجامعى ، 
. داء الوظیفى للعاملین مستوى اآلرتفاع إالنواحى الفنیة المرتبطة بتنفیذ المهام الوظیفیة تساعد بقدر كبیر فى 

ود بعض نواحى القصور المتمثل فى نقص المعرفة جستجابات العینة لتؤكد وإخرى فقد جاءت أومن ناحیة 
 الى النقص فى الدورات ویعزو الباحث ذلك، ب دوات والمالعو بطرق صیانة األأبالنواحى الفنیة للمشتریات 

  . الشأن التدریبیة التى تنظمها الجامعة فى هذا



 
 



  )٢٢(جدول 
  نحراف المعیاري للمتوسط الموزون والنسبة المئویةالدرجة المقدرة والمتوسط الموزون واإل

  )٤٢= ن  (   داء المهام الوظیفیة آالدقة فى   :لمحور 
إلى حد  دائما المعاییر م

الدرجة  نادرا ما
 المقدرة

المتوسط 
 الموزون

نحراف اإل
 المعیارى

النسبة 
 المئویة 

١      
 

8 20 14 78 1.86 .62 %61.9 

٢       
 

22 5 15 91 2.17 .72 %72.2 

٣       
 22 5 15 91 2.17 .72 %72.2 

٤       
 

7 18 17 74 1.76 .59 %58.7 

٥         
 

2 8 32 54 1.29 .43 %42.9 

٦ 
 

4 8 30 58 1.38 .46 %46 

٧        
 

4 9 29 59 1.40 .47 %46.8 

          

  الدقة فىراء عینة البحث لعبارات محورحت النسبة المئویة آل تروا:یلى  ما) ٢٢(یتضح من جدول 
ول فى الترتیب األ) ٣( )٢(حیث جاءت العبارة رقم )  %٧٢.٢٢ : % ٤٢.٨٥(بین   مااداء المهام الوظیفیة

  .فى الترتیب السابع ) ٥(بینما جاءت العبارة رقم 
هتمام بالنواحى القوة المتمثلة فى اإلكدت على وجود بعض نقاط أ فراد العینةأستجابات إوبالتالى فان 

بالمدربین ستعانة خصائیین الریاضین یهتمون باإلن األأ، كما  داریة عند تنظیم البطوالت الریاضیةالرسمیة واإل
  .مور دارة الجامعیة على هذه األهتمام رقابة اإل إلویعزو الباحث ذلك، ق الریاضیة المتخصصین لتدریب الفر
حتفاظ بالسجالت هتمام باإلمثلة فى عدم اإللمت وجود بعض نقاط الضعف ا السابقكما یتضح من الجدول

نشطة وكذلك عدم شتراكهم فى األإختبارت عند و خضوع الطالب إلأنشطة الطالبیة داریة الخاصة باألاإل
 Turng عمال المكلفین بها ، وهذا مایتفق مع دراسةهتمام بوضع برنامج زمنى یومى لتنفیذ المهام واألاإل

هتمام بتدریب العاملین على مهارات وصت بضرورة اإلأ والتى )٢٠(٢٠٠٩ Indria ودراسة )٢٩(م ٢٠٠٧
  .إدارة الوقت 



 
 



 

 

 

   
  

 


 


 

 

 
 

7 6 35 56 1.33 .44 %44.4 

  2 8 32 54 1.29 .43 %42.9 

 
 

8 21 13 79 1.88 .63 %62.7 

 
 

7 0 35 56 1.33 .44 %44.4 

 
 

7 20 15 76 1.81 .60 %60.3 

 
 

9 21 12 81 1.93 .64 %64.3 

 
 

9 21 12 81 1.93 .64 %64.3 

 
 

4 9 29 59 1.40 .47 %46.8 

          

محور إتقان المهارات راء عینة البحث حول ترواحت النسبة المئویة آل :یلى  ما) ٢٣(یتضح من جدول 
ول بینما جاءت العبارة فى الترتیب األ) ٦(ت العبارة رقم حیث جاء%) ٦٤.٢٨:  %٤٢.٨٥( بین  ماداریةاإل

  .فى الترتیب الثامن ) ٢(رقم 

تقان إ  فى جانبیاضیینخصائیین الرفراد العینة یتضح وجود قصور شدید لدى األأستجابات إومن خالل 
الى النقص فى الدورات ویعزو الباحث ذلك تصال ، داریة الخاصة بجوانب التخطیط والتنظیم واإلالمهارات اإل

  .دارة الجامعیة داریة المتخصصه التى تنظمها اإلاإل

  



 
 



 

 

 

   
  

 


 


 

 

      

 
8 20 14 78 1.86 .62 %61.9 

  9 21 12 81 1.93 .64 %64.3 
      

 
2 8 32 54 1.29 .43 %42.9 

  5 8 29 60 1.43 .48 %47.6 
       

 
4 9 29 59 1.40 .47 %46.8 

       
 

7 20 15 76 1.81 .60 %60.3 

         

 
0 15 27 57 1.36 .45 %45.2 

        

 
7 18 17 74 1.76 .59 %58.7 

          
 

3 14 25 62 1.48 .49 %49.2 

          

 فى المشاركةء عینة البحث لعبارات محور راترواحت النسبة المئویة آل : یلى ما) ٢٤(یتضح من جدول 
ول فى الترتیب األ) ٢(حیث جاءت العبارة رقم )  %٨٣.٣٣:  % ٤٢.٨٥ (بین   ماتخاذ القرارٕاحل المشكالت و

  .فى الترتیب التاسع ) ٣(بینما جاءت العبارة رقم 

داء الوظیفى لدى  وجود بعض نقاط الضعف فى مستوى اآلوبالتالى یتضح من الجدول السابق
 دارة العلیا الن اإلأسلوب العلمى فى حل المشكالت كما نهم الیتبعوا األألت فى خصائیین الریاضیین والتى تمثاأل

م الیهتمون بوضع حلول لمنع تكرار حدوث المشكالت ، هنإخرى فأتشركهم فى عملیة صنع القرار ومن ناحیة 
ة التدریس عضاء هیئأتخاذ القرار فى ید إن طبیعة العمل داخل الجامعة تجعل سلطة ألى إ ویعزو الباحث ذلك

) م٢٠٠٣(" محمد عارف عبده "ة دراسداریة التى تدیر الجامعات الحكومیة ، وهذا مایتفق مع والمجالس اإل
دارة العلیا یقع على عاتقها ن اإلأكدت على أ والتى )١٢( )م٢٠٠٥ ( "محمد هدیة سلیمان" ودراسة ) ١٢(

  .حل المشكالت التى تواجه المنظمة على المشاركة فى عملیة صنع القرار و مسئولیة تدریب العاملین



 
 



  خصائیین الریاضیین بجامعة سوهاج ؟داء الوظیفى لدى األقة بین جودة الحیاة الوظیفیة واآلما العال: التساؤل الثالث 
 

 

 

 



 




 
 

 





 




 



 





 

 
 



         

         
         



         

         
         

         
         

 
ســـتبیان  جـــودة الحیـــاة الوظیفیـــة إرتبـــاط بـــین درجـــات  معـــامالت اإلیتـــضح مـــن خـــالل الجـــدول الـــسابق أن

خــصائیین الریاضــیین بجامعــة داء الــوظیفي وأبعــاده الفرعیــة لــدى عینــة مــن األســتبیان  اآلإوأبعــاده الفرعیــة بــدرجات 
ت رتبطـإبینمـا . ًرتباطـات ضـعیفة وغیـر دالـة إحـصائیاسوهاج كانت العالقات ضعیفة للغایة حیـث جـاءت معظـم اإل

ســتبیان األداء إ مــن ةام الجیــد بــالنواحي الفنیــة للوظیفــاإللمــســتبیان جــودة الحیــاة ببعـد إبعـض األبعــاد الفرعیــة مــن 
ســتبیان  إمــن ) ، ظــروف العمــل المادیــة تــوازن الحیــاة الوظیفیــة والحیــاة الشخــصیة(رتــبط بعــدي إالــوظیفي حیــث 

داء الـوظیفي وكانـت معـامالت سـتبیان اآلإ مـن ةة للوظیفـام الجیـد بـالنواحي الفنیـاإللمـجودة الحیـاة الوظیفیـة ببعـد 
 مــن الخــدمات الشخــصیة والترفیهیــة المقدمــة للعــاملینرتــبط بعـد إكـذلك . ٠.٠٥الــة عنـد مــستوى داللــة رتبـاط داإل
رتبــاط دال عنــد مــستوى داء الــوظیفي وكــان معامــل اإلســتبیان  اآلإل ســتبیان  جــودة الحیــاة الوظیفیــة بالدرجــة الكلیــةإ

داء الـــوظیفي لـــدى عینـــة وبهـــذا یمكـــن القـــول بـــأن جـــودة الحیـــاة الوظیفیـــة ال تـــرتبط بـــصورة دالـــة بـــاآل. ٠.٠٥ة داللـــ
 " محمـــد حـــسین صـــالح"دراســـةوهـــذا مــایتفق مـــع  . خـــصائیین الریاضــیین بجامعـــة ســـوهاجالدراســة الحالیـــة مـــن األ

دء آ الحیــاة الوظیفیــة علــى ةجــودبعــاد  ألةحــصائیإثیر ذات داللــة أ؟نــه الیوجــد تــأكــدت علــى أوالتــى ) ١٠(م٢٠١١
  .العاملین فى شركات مصر للطیران 



 
 



  -:ستنتاجات والتوصیاتاإل
  : ستنتاجات اإل -

، ومن واقع البیانات والنتائج التي توصل إلیها الباحث   البحثة، وفى حدود عین في ضوء أهداف البحث
  : تيستنتاج اآلإلمعالجات اإلحصائیة للبیانات تم ومن خالل نتائج ا

 ة توازن الحیا(داریة وهى بعاد اإل الوظیفیة داخل الجامعة على توافر مجموعة من األاةیعتمد تحقیق جودة الحی
الخدمات  ، برامج التدریب والتنمیة المهنیة، جتماعیة داخل المنظمة إلالعالقات ا الوظیفیة والحیاة الشخصیة ،

  ).ت آالرواتب والمكاف ، ظروف العمل المادیة   ،شراف والسلوك القیادى للمنظمةاإل الشخصیة والترفیهیة ،
 رئیس  دریس وعمداء الكلیات وعضاء هیئة الت أ(دارة العلیا للجامعة المتمثلة فى وجود فجوة كبیرة بین اإل

 .الوظیفیة ة مر الذى ینعكس بصورة سلبیة على جوده الحیااأل)  والعاملین بالجامعة الجامعة

 فات والحوافز للعاملین مما ینعكس آبعض النظم التقلیدیة فى صرف المكدارة الجامعیة على مد اإلتعت
 .بصورة سلبیة على مستوى الرضا الوظیفى للعاملین  

 بتكار فى المهام الوظیفیة المكلفین بها بداع واإلخصائیین الریاضیین بالقدرة على اإلیتمیز األ. 

 داء الوظیفى لدى یجابیة على مستوى اآلإ نشطة الجامعیة بصورةتؤثر القوانین واللوائح المنظمة لأل
 .خصائیین الریاضیین بجامعة سوهاج األ

 :التوصیات
  : تيًستنادا إلى البیانات والنتائج التي توصل إلیها الباحث یوصى باآل إ البحث وإفي ضوء

لعوامل التى صیل مفهوم جودة الحیاة الوظیفیة داخل الجامعات والعمل على توافر جمیع اأكید على ضرورة تأالت .١
  .داء العاملین آیجابیة على مستوى إن تؤثر على رفع مستواها حتى تنعكس بصورة أیمكن 

داریة المرتبطة بجوانب التدریب المهنى للعاملین بالجامعة حتى تتناسب مع تطویر السیاسات اإل .٢
 .حتیاجات سوق العمل ساسیة إلالمتطلبات األ

 هأدائخصائي الریاضى ومستوى فز مرتبطا بدرجة كفاءة األت بنظام فعال للحواآجور والمكافربط األ .٣
 .الوظیفى 

 مما یساعد على ةخصائیین الریاضیین بالجامعجتماعیة والترفیهیة لألنشطة اإلالعمل على توفیر األ .٤
 .جتماعیة مع القیادات الجامعیةتوطید العالقات اإل

نتماء التنظیمى ن مما یزید من درجة اإلخصائیین الریاضییجتماعیة والصحیة لألتوفیر نظم الرعایة اإل .٥
 .داء الوظیفى وبالتالي یساعد على تحسن مستوى اآل



 
 



 
 

  .م٢٠٠٥سكندریة دار المعرفة الجامعى ،اإل ،" نسانى فى المنظمات السلوك اإل " :حمد صقر عاشور أ .١
دار النهضة العربیة ،   ، "عمال المصریةألدة الحیاة الوظیفیة فى منظمات اجو " :جاد الرب سید  .٢

 .م ٢٠٠٦، القاهرة

منیــة جهــزة األ علــى األدراســة تطبیقیــة(، " داء الــوظیفى دارى وعالقتــه بــاآلبــداع اإلاإل " :حــاتم علــى حــسن  .٣
 ،منیــة ، جامعــة نــایف العربیــة للعلــوم األرســالة ماجــستیر ، غیــر منــشورة) بمطــار الملــك عبــد العزیــز بجــده 

  . ٢٠٠٣الریاض ،
مارة إداء الوظیفى من وجهة نظر العاملین فى نماط القیادیة وعالقتها باآلاأل" : طالل عبد الملك الشریف  .٤

 .م٢٠٠٤منیة ، الریاض  ، جامعة نایف العربیة للعلوم األةر منشور ، رسالة ماجستیر غی "مكة المكرمة

فیة لدى معلمى التعلیم الثانوى الرضا عن جودة الحیاه الوظی" : عبد الحكیم رضوان ، احمد محمد  .٥
 المصریة ، كلیة رسا، بحث منشور بمؤتمر جودة التعلیم فى المد" الصناعى بجمهوریة مصر العربیة 

   .م ٢٠٠٢ بریل ،إ ٢٩- ٢٨ول ، الفتره من التربیة ، جامعة طنطا ،الجزء األ
، دراسـة میدانیـة ، " ق الـوظیفى سـتغراثرهـا فـى تنمیـة اإلأالعمـل وة جودة حیا " :عبد الحمید المغربي حسین  .٦

 .م٢٠٠٤مجلة البحوث ، كلیة التجارة ، جامعة الزقازیق ، المجلد السادس والعشرین ، العدد الثالث ،

داء الوظیفى فى وزارات السلطة ثره على تحسین اآلأت وآم الحوافز والمكافدور نظا  ":عالء خلیل محمد  .٧
  م٢٠٠٧سالمیة ، ، الجامعة اإلماجستیر غیر منشورة، رسالة  " الفلسطینیة 

 ،نـسانیةإ، مجلـة علـوم " التطویر التنظیمـى وجـودة حیـاة العمـل  " :على عبد جاسم ، سهیلة محمد عباس  .٨
  . " م١١/٧/٢٠٠٧، سلطنة عمان ، ٣٤عدد 

 ،  "داء الــوظیفى لــدى العــاملین بحمامــات الــسباحةإدارة التمیــز كمــدخل لتطــویر اآل " :محمــد حامــد فتحــى  .٩
 . م٢٠١٣سیوط ، أماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة رسالة 

نمــــوذج مقتــــرح لقیــــاس تــــاثیر جــــودة الحیــــاه الوظیفیــــة علــــى اداء العــــاملین فــــى  ": محمــــد حــــسین صــــالح  .١٠
 .م٢٠١١سماعیلیة الة دكتوراة ، كلیة التجارة ، اإل ، رس "مجموعات شركات مصر للطیران

داء الـوظیفى لـدى العـاملین بمـدیریات الــشباب یـة علـى فاعلیـة اآلالعدالـة التنظیمثـر أ" : محمـد سـید بـشیر  .١١
  .م٢٠١٢سیوط أ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة " والریاضة بمحافظات صعید مصر 



 
 



، دراسـة تطبیقیـة " جودة الحیاة الوظیفیة ودورها فى تطبیق معـاییر الجـودة الـشاملة   ":محمد عارف عبده  .١٢
لــى ، جامعــة دارة والحاســب اآللــإلات الحكومیــة ببورســعید ، رســالة ماجــستیر ، المعهــد العــالى فــى المستــشفی

 .م٢٠١٣ سعید ربو

  العـــاملین      داءآالعمـــل كمتغیـــر وســـیط بـــین مـــصادر قـــوة المـــدیرین وة جـــودة حیـــا " :محمـــد هدیـــة ســـلیمان  .١٣
لمجلــــة المــــصریة للدراســــات ، اة  دراســــة تطبیقیــــة علــــى الوحــــدات ذات الطــــابع الخــــاص بجامعــــة المنــــصور"

 .م٢٠٠٥التجاریة ، كلیة التجارة ، جامعة المنصورة ، المجلد التاسع عشر ، العدد الثانى ، 

نــــشطة دارى لـــدى مــــسئولى األبــــداع اإلجــــودة الحیــــاة الوظیفیـــة وعالقتهــــا باإل"  :مـــصطفى علــــى محمــــود  .١٤
  .م٢٠١٥سیوط ،أریاضیة ، جامعة  كلیة التربیة اله ، رسالة دكتورا " الترویحیة بالجامعات المصریة

، دراسـة مـسحیة علـى ضـباط قطـاع " داء الـوظیفى المناخ التنظیمـى وعالقتـه بـاآل  ":ناصر محمد ابراهیم  .١٥
 .م٢٠٠٤منیة ،  ، جامعة نایف العربیة للعلوم األماجستیررسالة ،  من الخاص بمدینة الریاضاأل
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  .قائمة السادة المحكمين   )١ (مرفق

جودة الحیاه  واقع إستطالع رأى السادة الخبراء فى محاور استبیان استمارة   )٢ (مرفق  
  .الوظیفیة لدى االخصائیین بجامعة سوهاج

  

  

  دة الحیاه الوظیفیة لدى االخصائیین جواستمارة استبیان للتعرف على واقع   )٣ (مرفق  

  .الریاضیین بجامعة سوهاج

  

  

إستطالع رأى السادة الخبراء فى محاور إستبیان واقع االداء استمارة   )٤ (مرفق  
  .الوظیفى لدى االخصائیین الریاضین بجامعة سوهاج  

  

  

  

صائیین إستبیان للتعرف على  واقع االداء الوظیفى لدى االخاستمارة   )٥ (مرفق  
  .الریاضین بجامعة سوهاج  

  



 
 



  

  

  قائمه بأسماء الســــادة المحكمين )   ١( ملـحق 
    

  

 الوظیفة االسم م

 انور وجدى على الوكیل  ١
ــــة الریاضــــیة  ــــة التربی اســــتاذ االدارة الریاضــــیة ووكیــــل كلی

لـــــــــــشئون خدمـــــــــــة المجتمـــــــــــع وتنمیـــــــــــة البیئـــــــــــة  ســـــــــــابقا         
 جامعة المنیا

٢ 
استاذ االدارة الریاضیة ووكیل كلیة التربیة الریاضیة   ین عبد العظیمحازم كمال الد

  جامعة اسیوط–لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

٣ 
 عادل ریان محمد ریان

ــــــشئون  ــــــب رئــــــیس الجامعــــــة ل أســــــتاذ إدارة االعمــــــال ونائ
 جامعة اسیوط_ الطالب والتعلیم سابقا 

 قسم االدارة الریاضیة كلیة التربیة استاذ ورئیس كمال عبد الجابر عبد الحافظ ٤
 جامعة اسیوط_الریاضیة 

جامعة _كلیة التربیة الریاضیة _استاذ االدارة الریاضیة   مؤمن عبد العزیز عبد الحمید   ٥
  اسیوط

  

  

  



 
 



  

  

  

  

 

 

 

  )٢ (مرفق

إستمارة إستطالع رأى الخبراء فى محاور إستبیان واقع جودة الحیاة الوظیفیة 

  یین بجامعة سوھاج لآلخصائیین الریاض

 

  

  

 

 

 

 



 
 



 

  جامعة سوهاج

  كلیة التربیة الریاضیة

  قسم االدارة الریاضیة والترویح

  

  /..................................السید االستاذ  الدكتور 

   /.................................      الوظیفة

 

بكلیة ) مدرس بقسم االدارة الریاضیة  ( ودمحمد عبدالمحسن احمد محمیقوم الباحث 
  :التربیة الریاضیة جامعة سوهاج  بأجراء دراسة بعنوان 

 اآلخصائیین الریاضیین بجامعة  الوظیفى لدىجودة الحیاة الوظیفیة وعالقتها باآلداء"
  سوهاج  

ولما .، ولقد توصل الباحث لمجموعة من المحاور الخاصة بقیاس جودة الحیاة الوظیفیة
كنتم سیادتكم من ذوى الخبرة والراى فى هذا المجال یرجى من سیادتكم التكرم بالموافقة 

  . بالحذف او االضافة او الدمج المحاور على إبداء الراى فى هذه 

  ولسیادتكم جزیل الشكر ووافر االحترام 

  الباحث                                                                               

  محمد عبدالمحسن/ د

                قسم االدارة الریاضیة والترویح



 
 



  

 رأي الخبیر المحاور    م

 غیر موافق موافق 

   توازن الحیاة الوظیفیة والحیاة الشخصیة ١
   العالقات االجتماعیة داخل المنظمة ٢
   برامج التدریب والتنمیة المهنیة ٣

 والترفیهیة المقدمة الخدمات الشخصیة ٤
 للعاملین

  

    االشراف والسلوك القیادي في المنظمة  ٥

    ظروف العمل المادیة  ٦

    الرواتب والمكافآت  ٧

    

  ما ترون سیادتكم إضافتھ أو تعدیلھ
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
................  

  

  



 
 



  

  

  

  

  

   )   ٣(مرفق  
  استمارة استبیان

  ودة الحیاه الوظیفیة لدى االخصائیینللتعرف على واقع ج
  .الریاضیین بجامعة سوهاج

  
  
  
  
  
  

  

  



 
 



  جامعة سوهاج

  كلیة التربیة الریاضیة

  قسم االدارة الریاضیة والترویح

  /..................................السید االستاذ 

   /.................................      الوظیفة

 

بكلیة ) مدرس بقسم االدارة الریاضیة  ( محمد عبدالمحسن احمد محمودوم الباحث یق
جودة الحیاة الوظیفیة وعالقتها " :التربیة الریاضیة جامعة سوهاج  بأجراء دراسة بعنوان 

   "باألداء الوظیفي لدي االخصائیین الریاضیین بجامعة سوهاج

 )  (   هذه االستمارة عن طریق وضع عالمة لذا یرجو من سیادتكم التكرم بالموافقة علي ملئ
ًأمام االجابة التي تتفق مع رأى  سیادتكم علما بأن جمیع البیانات سوف تكون في سریة تامة ولن 

  تستخدم ألي غرض غیر البحث العلمي

  ولسیادتكم جزیل الشكر ووافر االحترام 

  / ...................................االسم 

  ............................../.....الوظیفة

  /...........................المؤهل الدراسي 

  الباحث                                                                                        

  محمد عبدالمحسن/ د

  قسم االدارة الریاضیة والترویح

  بكلیة التربیة الریاضیة جامعة سوهاج



 
 



  

  

  م
  العبارات 

  
    احیانا  دائما

  ًنادرا
  توازن الحیاة الوظیفیة والحیاة الشخصیة: المحور االول 

        .توفر لي وظیفتي فرص ترقي مناسبة في حیاتي الوظیفیة  ١

        .تساعدني متطلبات وظیفتي علي استخدام قدراتي ومهاراتي الشخصیة   ٢

        .دم الجامعة تعد وظیفتي من الوظائف المؤثرة علي نجاح وتق  ٣

        .تراعي االدارة العلیا الظروف الشخصیة للعاملین عند تقییم أدائهم   ٤

        .تسمح ظروف العمل بقضاء وقت كاف مع أفراد االسرة   ٥

وقت العمل كاف وال یتطلب اداء بعض االعمال في المنزل بعد انتهاء أوقات   ٦
  .العمل الرسمیة 

    
  

        .ات المادیة للعاملین في المناسبات المختلفة تقدم الجامعة بعض االعان  ٧

        .تعتمد ثقافة الجامعة علي احترام وتلبیة احتیاجات العاملین الشخصیة   ٨

        .تسمح القوانین واللوائح بالحصول علي اجازة في الظروف الطارئة   ٩

        .اشعر بتقدیر االدارة العلیا ألهمیة الدور الذي انفذه من خالل وظیفتي   ١٠

  العبارات   م
  

  ًنادرا  احیانا  دائما
  العالقات االجتماعیة داخل المنظمة: المحور الثانى 

        .تسود روح الفریق والتعاون المتبادل بین الزمالء في العمل   ١

        .یسود جو من االحترام المتبادل بین القیادات داخل الجامعة   ٢

        .تي تزید من الترابط بین العاملین تهتم ادارة الجامعة بتوفیر األنشطة ال  ٣

        .تحرص قیادات الجامعة علي زیادة الصلة والمحبة بین المرؤوسین   ٤

        .یتبادل العاملون الزیارات العائلیة في كثیر من المناسبات الشخصیة   ٥

        .تهتم ادارة الجامعه بالمناسبات االجتماعیة  الشخصیة الخاصة بالعاملین   ٦

        . صداقات طیبة بین العاملین خارج نطاق  العمل الرسمي توجد  ٧



 
 



  

  العبارات   م
  

  ًنادرا  احیانا  دائما

  الخدمات الشخصیة والترفیهیة المقدمة للعاملین: الرابع  المحور

        .توفر ادارة الجامعة رحالت ترفیهیة للعاملین علي مدار العام  ١

        .سر العالمین توفر ادارة الجامعة اماكن خاصة للمصایف العائلیة أل  ٢

        توفر ادارة الجامعه فرص االشتراك في بعض المؤسسات االجتماعیة المختلفة   ٣

      توفر ادارة الجامعة فرص لبعض التخفیضات لبعض العیادات والمحالت الخارجیة  ٤
  

        توفر ادارة الجامعة بعض وسائل المواصالت لنقل العاملین   ٥

        .ریا للعاملین طوال ساعات العمل الرسمیة یوجد فى نطاق العمل  كافتی  ٦

  

  م
  

  العبارات 
  

  احیانا  دائما

  
  ًنادرا

  برامج التدریب والتنمیة المهنیة: الثالث  المحور

        .تهتم االدارة العلیا بتدریب العاملین علي كل ما هو جدید في مجال التخصص  ١

        .  العاملین واالحتیاجات التدریبةًیتم وضع الخطط التدریبیة طبقا لرغبات   ٢

        .توفر االدارة العلیا بعض التسهیالت لحضور الدورات التدریبة   ٣

        یشمل محتوي البرامج التدریبیة التدریب علي الجانب االداري والتقنیات الحدیثة   ٤

        .تلبي الدورات التدریبة حاجات ورغبات المتدربین المستقبلیة   ٥

        .دارة العلیا الدعم المادي الالزم للحصول علي الدورات التدریبیة توفر اال  ٦

        تتمیز الدورات التدریبیة التي توفرها الجامعة بمستوي عالي من الجودة واالتقان   ٧

        یعد الحصول علي الدورات التدریبیة احد شروط عملیة الترقي الوظیفي   ٨

ي مؤهالت علمیة اعلي في مجال تشجیع االدارة العلیا علي الحصول عل  ٩
  التخصص 

      



 
 



        .تقدم ادارة الجامعة  بعض االمتیازات للعاملین الستكمال تعلیمهم   ٧

  
  

  م
    احیانا  دائما  العبارات 

  ًنادرا
  ظروف العمل المادیة: المحور السادس 

  
        .تتوفر القاعات واالدوات المناسبة لممارسة االنشطة الطالبیة   ١

        .تسود اجواء من الهدوء في المكاتب الخاصة بالعاملین   ٢

        .اضاءة المكتب جیدة ومناسبة لطبیعة العمل   ٣

        یتوفر بالمكتب األدوات واالجهزة الكتابیة الالزمة إلتمام االعمال االداریة   ٤

  

  م
  العبارات 

  
    احیانا  دائما

  االشراف والسلوك القیادي في المنظمة: المحورالخامس   ًنادرا

         اشارك في عملیات وضع الخطط السنویة لألنشطة الطالبیة   ١

        تشجع االدرة العلیا المشاركة في عملیة اتخاذ القرارا  ٢

        لدي فرصة التعبیر عن الراي في الموضوعات المتعلقة العمل   ٣

        تستخدم االدارة العلیا اسالیب مختلفة من التحفیز علي العمل   ٤

        تهتم االدارة العلیا بتنمیة المهارة االبداعیة لدي العاملین   ٥

        رص اإلدارة العلیا علي مدنا بالمعلومات الحدیثة في مجال التخصص تح  ٦

        اشارك االدارة العلیا في حل المشكالت المتعلقة بالعمل   ٧

        تفوض االدارة العلیا بعض الصالحیات للعاملین داخل المنظمة  ٨

        تحرص االدارة العلیا علي التوجیه واالشراف المستمر علي االنشطة  ٩
        تسمع اإلدارة العلیا بتقدیم المقترحات واآلراء لتطویر العمل   ١٠



 
 



        .اساس المكتب منظم ومریح ویساعد علي اتمام االعمال   ٥

        . یتوفر مكتب شخصي خاص بي داخل العمل  ٦

        الت االلكترونیة الحدیثة الالزمة لتنفیذ العمل یتوفر بالمكتب االدوات واآل  ٧

  

  انتهت العبارات وشكرا لحسن تعاونكم معنا ،،،،،،

  باحث                                                                         ال

  محمد عبد المحسن احمد/ د

  

  

  م
  

  العبارات 
  

  احیانا  دائما

  
  ًنادرا

  الرواتب والمكافآت:المحور السابع 
        .تتمیز المكافآت التي نحصل علیها بالعدالة والمساواة في طرق التوزیع   ١

        .انا سعید بما احصل علیة من راتب مقابل عملي داخل الجامعة   ٢

        .یتناسب العائل المادي مع حجم االعمال المكلف بها   ٣

        . تتسم عملیة صرف الرواتب والمكافآت بالدقة واالنضباط وعدم التأخیر  ٤

        .یوجد ربط بین المكافآت المالیة وكفاءة اداء العاملین   ٥

       الشهريیشعر العاملون بالرضا عن العالوات والزیادات التي تضاف سنویا للراتب  ٦
  

        تعد اجور العاملین عادلة مقارنة بما یحصل علیة الزمالء   ٧

        .یحصل العاملون علي اجور اضافیة علي ساعات العمل االضافیة   ٨



 
 



  

  
 

 

 

 

 

 

  )٤ (مرفق
واقع االداء الوظیفى لدى إستمارة إستطالع رأى الخبراء فى محاور إستبیان 

  االخصائیین الریاضیین بجامعة سوھاج
  

  

  

 

 

 

 

 



 
 



  جامعة سوهاج

  كلیة التربیة الریاضیة

  قسم االدارة الریاضیة والترویح

  ........................./.........السید االستاذ  الدكتور 

   /.................................      الوظیفة

 

بكلیة ) مدرس بقسم االدارة الریاضیة  ( محمد عبدالمحسن احمد محمودیقوم الباحث 
جودة الحیاة الوظیفیة وعالقتها ":التربیة الریاضیة جامعة سوهاج  بأجراء دراسة بعنوان 

  داء الوظیفىلدى اآلخصائیین الریاضیین بجامعة سوهاج  باآل

، ولقد توصل الباحث لمجموعة من المحاور الخاصة بالتعرف على واقع  االداء الوظیفى 
ولما كنتم سیادتكم من ذوى الخبرة والراى فى هذا .لآلخصائیین الریاضین بجامعة سوهاج 

 بالحذف او المحاور داء الراى فى هذه المجال یرجى من سیادتكم التكرم بالموافقة على إب
  .االضافة او الدمج 

  ولسیادتكم جزیل الشكر ووافر االحترام 

  الباحث                                                                               

  محمد عبدالمحسن/ د

                قسم االدارة الریاضیة والترویح

  

  

  



 
 



 رأي الخبیر    المحاور
 م

 غیر موافق موافق 

   القدرة علي االبداع واالبتكار ١
   انجاز المهام الوظیفیة ٢
   االلتزام الوظیفي ٣

   االلمام الجید بالنواحي الفنیة للوظیفیة ٤

    الدقة في اداء المهام الوظیفیة  ٥

    اتقان المهارات االداریة  ٦

    اذ القرارالمشاركة في حل المشكالت واتخ  ٧

    
  

  ما ترون سیادتكم إضافتھ أو تعدیلھ
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................
................  

  

  



 
 



  

  

  

  

  

   )   ٥ (مرفق 

  استمارة استبیان 

  للتعرف على واقع االداء الوظیفى لدى االخصائیین الریاضیین بجامعة سوهاج
  

  

  
  

  

  

  

  



 
 



  جامعة سوهاج

  كلیة التربیة الریاضیة

  رة الریاضیة والترویحقسم االدا

  /..................................السید االستاذ 

   /.................................      الوظیفة

 

بكلیة التربیة ) مدرس بقسم االدارة الریاضیة  ( محمد عبدالمحسن احمد محمودیقوم الباحث 
جودة الحیاة الوظیفیة وعالقتها باألداء الوظیفي :" ة بعنوان الریاضیة جامعة سوهاج  أجراء دراس

   "لدي االخصائیین الریاضیین بجامعة سوهاج

 )  (  لذا یرجو من سیادتكم التكرم بالموافقة علي ملئ هذه االستمارة عن طریق وضع عالمة 
ي سریة تامة ولن ًأمام االجابة التي تتفق مع رأى  سیادتكم علما بأن جمیع البیانات سوف تكون ف

  تستخدم ألي غرض غیر البحث العلمي

  ولسیادتكم جزیل الشكر ووافر االحترام 

  / ...................................االسم 

  /...................................الوظیفة

  /...........................المؤهل الدراسي 

  الباحث

  محمد عبدالمحسن/ د

  ریاضیة والترویحقسم االدارة ال

  بكلیة التربیة الریاضیة جامعة سوهاج



 
 



  

  

  م
  

                                                  
  العبارات

  احیانا  دائما

  

  ًنادرا

  القدرة علي االبداع واالبتكار : المحور االول 
        احرص علي استخدام اسالیب حدیثة ومتطورة في انجاز االعمال المكلف بها  ١

        أبتعد عن االفكار التقلیدیة في تنفیذ انشطة رعایة الشباب بالجامعة   ٢

        اهتم بتحدیث خطة االنشطة الطالبیة لكل عام لكى تختلف عن العام الماضي  ٣

        ال اهتم بنقد زمالئي عند تقدیم افكار جدیدة لتطویر العمل داخل رعایة الشباب   ٤

        لتعبیر عن راى في الموضوعات المرتبطة بالعمل ال یعوقني مخالفة رؤسائي عن ا  ٥

         ذات الطابع الحركى`افضل االعمال التي تتطلب مهارات عقلیة عن االعمال   ٦

         حدیث في مجال رعایة الشباب واالنشطة الجامعیة واهتم باالطالع علي كل ما ه  ٧

         احرص علي حضور الدورات التدریبیة في مجال العمل االداري   ٨

        اهتم بالتدریب علي استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة في مختلف المجاالت   ٩

  
  

  م
  ًنادرا  احیانا  دائما  العبارات

  انجاز المهام الوظیفیة :المحور الثاني 
        استطیع القیام بمهام الوظیفة دون الحاجه الي االشراف من االدارة العلیا   ١

        م الوظیفیة في الموعد المحدد لكل مهمه احرص علي انجاز المها  ٢

        التزم بتنفیذ جمیع اجزاء الخطة من االنشطة السنویة الخاصة بكل عام   ٣

        عقب انتهاء االنشطة مباشرة ) للحكام ،للمدربین (التزم بصرف المستحقات المالیة   ٤

         كل عام التزم بصرف المیزانیة كاملة مع انتهاء اخر االنشطة السنویة من  ٥

        اراعي كتابة تقاریر وافیة عن كل نشاط تم تنفیذه من انشطة الخطة السنویة   ٦

        اراعي اختیار الحكام المتخصصین عند تحكیم البطوالت والمسابقات الریاضیة   ٧



 
 



  

  م
  ًنادرا  احیانا  دائما  العبارات                              

  لوظیفي االلتزام ا: المحور الثالث 
        یأتي العمل في مقدمة أولویاتي حتي لو تعارض مع النواحي الشخصیة   ١

        التزم بالمواعید المحددة لجمیع االنشطة الوظیفیة داخل الجامعة   ٢

        التزم بتنفیذ التعلیمات واالوامر المرتبطة بالعمل   ٣

        ید المحددة لها التزم بتنفیذ الخطة السنویة لألنشطة الطالبیة وفقا للمواع  ٤

        التزم بأخالقیات العمل المناسبة داخل رعایة الشباب  ٥

        التزم بتحدید سلطاتي ومسئولیاتي داخل ادارة رعایة الشباب  ٦

        اهتم بالمظهر الشخصي  العام خالل اوقات العمل الرسمیة   ٧
        عة اشعر برضا تام عن وظیفیتي كأخصائي ریاضي برعایة الشباب بالجام  ٨

  

  

  

    

  م
  ًنادرا  احیانا  دائما  العبارات     

  االلمام الجید بالنواحي الفنیة للوظیفیة :  المحور الرابع 
         الخطة السنویة لألنشطة الطالبیة د تتوفر لدي الخبرة الكافیة العدا  ١
        لدي القدرة علي كتابة التقاریر السنویة الخاصة بالالنشطة الطالبیة   ٢

        المام بالقوانین واللوائح المنظمة للعمل برعایة الشباب بالجامعة لدي   ٣

        لدي معرفة كافیة بطرق تسویة النواحي المالیة الخاصة بمیزانیة االنشطة الجامعیة  ٤

        اكون علي علم تام باألعمال االداریة الخاصة بالمخازن والمشتریات   ٥
        واالجهزة واالدوات الریاضیة لدي معرفة كافیة بطرق وصیانة المالعب   ٦

        تتوافر لدي المعرفة المرتبطة بالنواحي النفسیة واالجتماعیة لطالب المرحلة الجامعیة   ٧
        تتوفر لدي المعرفة الكافیة لطرق تنظیم وادرة المسابقات الریاضیة   ٨



 
 



  

  م
  ًنادرا  احیانا  دائما  العبارات

  لمهام الوظیفیة الدقة في اداء ا: المحور الخامس 
        اهتم بحفظ الملفات والسجالت االداریة الخاصة باألنشطة الطالبیة  ١

احرص علي مخاطبة جمیع الجهات المعنیة بصورة رسمیة عند تنظیم االنشطة   ٢
  الطالبیة 

    
  

اراعي عند االستعانة بالمدربین الخارجیین ان تتوفر لدیهم الخبرات الكافیة في مجال   ٣
  التخصص 

    
  

        یتم اختیار الطالب الممارسین لألنشطة وفق اختبار ریاضیة مقننه   ٤

        یوجد لدي سجل خاص لكل طالب من الطالب الممارسین لألنشطة الطالبیة   ٥

         داخل رعایة الشباب عند تنفیذ الخطط السنویة تاهتم بالتنسیق مع باقي اإلدارا  ٦

        عمال المكلف بها داخل رعایة الشباب اهتم بوضع جدول زمني یومي لتنفیذ اال  ٧

  

  

  

  م
  ًنادرا  احیانا  دائما  العبارات

  اتقان المهارات االداریة  : سالمحور الساد
        استخدم االسالیب الحدیثة  عند التخطیط  لألنشطة الطالبیة   ١

        اهتم بوضع معایر منتظمة لتقییم االنشطة في نهایة العام   ٢

        التحفیز  المناسبة لتحفیز الطالب علي ممارسة االنشطة الطالبیة استخدم اسالیب   ٣

        احرص علي فتح قنوات اتصال مناسبة مع الطالب الممارسین لألنشطة الطالبیة   ٤

        اراعي التنسیق بین االنشطة الطالبیة واالعمال الدراسیة عند وضع الخطة السنویة   ٥

        االمكانات المادیة والبشریة المتاحة اهتم بوضع الخطة السنویة في ضوء   ٦

         لبعض زمالئي بهدف انجاز االعمال تاعتمد علي تفویض بعض السلطات والصالحیا  ٧

        لدي القدرة علي تحدید اولویات العمل المطلوب تنفیذها طبقا ألهمیتها  ٨



 
 



  

  م
  ًنادرا  احیانا  دائما  العبارات

  لمشكالت واتخاذ القرار المشاركة في حل ا: المحور السابع 
        لدي القدرة علي التنبؤ بالمشكالت المتوقع حدوثها داخل رعایة الشباب   ١

        اتبع االسلوب العلمي المنظم في حل المشكالت   ٢

        اساعد االدارة العلیا في تقدیم بعض الحلو لمواجهه المشكالت   ٣

         اهتم بتقدیم حلول لتجنب حدوث المشكالت المتوقعة  ٤

        اراعي ان یتضمن تقاریر االنشطة السلبیات والحلول المقترحة لمواجه هذه السلبیات   ٥

        اهتم باتخاذ القرارات في ضوء البیانات والمعلومات الصحیحة المرتبطة بالموضوع  ٦

        یتوفر لدي القدرة علي العمل تحت ضغوط والتكیف مع الحاالت الطارئة  ٧

        رارات الصادرة عن االدارة العلیا والیات تنفیذهااهتم بمتابعة الق  ٨

         المرتبطة بالعمل تال اتردد في مشاركة االدارة العلیا في اتخاذ بعض القرارا  ٩

  الباحث                        وشكرا لحسن تعاونكم معناتانتهت العبارا

  محمد عبد المحسن احمد 
 


