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 يدريرةمب لعاملنيا أداءعلى  التنظيمية الثقافةدور " 
 "الغيبية احافظة مبالشباب واليراضة 

 )*( نيى سميمان القميبوبىد / م..أ

 )**(محمد أبو السبح  ثروتد / أ.م.

 )***( ندا حمدى عاشور /الباحثة 
 البحث :ومشكمة مقدمة  -

يا لطبيعةةا ال ةةيات الظيميةةةا سيةةا ة   ةةا إن الثقافةةا الظيميةيةةا حةةا محةةا الةحةةااا  ال  ي ةة
يةةةاط الةعيا يةةا لرةةا  ةةا  ال ةةرر يا للفةة اا رالعلةةةا  الششأةةيا الظةة  ظيشةة  بيةةيه    ظشةة ا اس افهةة

ال ةا ا  بالة   ةا رالظة  ظةي حةا  حظةاةةا ا ت الظف ي  رالقةي  رالعةااا  راجظهاحةا  راجرح  ظحاا ط  
عن غي حا رلةع فا طبيعا الثقافا الظيميةيا رار حا فة  حيةا  العةاةرين رالة   ةا  مبةا ةةن الظعة   

 عرا ةفهر  الثقافا الظيميةيا رمحةيظها رميراعها رة رياظها رمح  ميةاطها .
ب   مرةن  الة   ا يشطا مإحاى الةهام  الحيريا ف  ا ا ا ظعا الثقافا الظيميةيا ح  ر 

  فهةة  ظشةةة ا إطةةا  ة هعةة  ريةةةر   لر ةةةرر   الحايثةةا فةةة  إاا   الظػيةة  رالظطةةري  الةيةةاحا اجاا يةةا
  ربالظةةةال    رالعلةةةا  الظةةة  يهةةت من يحظةةة ن بةةةا ةةةن هايةةةت العةةاةرين رظحةةةاا ال ةةةرر  الةةرميف  لهةةة 

يها  الهةاعا  راسف اا الثقافةا ف   الة   ا     رةن ث  ظحقت محاا  ظر ظ ث  عر  ة ظرن مااء را 
عرة   ةرر ه  رماا هة  سعةةاله   رةباشة ا   لها ظة ثي ا ةريةا   الة   ا الظيميةيا الظ  يعظيقها اسف اا ف  

  رظع ة  حة ا القةي  رالةظعقةاا  ا هةا  رعلةاظه  ب   ا ه  رة  ر يه  ر ةل هة  رالةظعةاةررن ةعهة 
  رةن ث  فإن حة   القةي  ظعبة  عةن    يها يما   ةابا ااشر  الة   االظةا   رالظ اةا بين معضاء 

ن ظظحة   حرلهةا  ةةا الههةرا رعرةة  هةيةي الة ةةظريا  معرةة  إيهةاا ةةةي  ا ا ةيا ية ةةن  الة   ةاةةا   
 (20، ص2005)خميل،  .الة   ا ف  

عرا  الظيميةيا لا ظ ثي ا  إيهابيا   ال ياضيا ب حةيا الثقافيا بالة   ا  ةا من إيةان العاةرين 
ا ظ اعا عرا ل  ثقافإ الة   ا حيث ظحظا  ح    ، ال ياضيا بالة   ا ظحقيت اسحاا  الة هر  
 الة   ةةا فالثقافةةا الظيميةيةةا ةةةا ظع ةة   ةةبت يهةةا  بعةة   ، بظ ةةا  رالظفةةرتظةةاعي  ةةةا ظها عرةةا اج
 .ن الثقافا الظيميةيا ةا ظ رن ةأا  ةر  مر ضع  ممن  ، رفشا البع  اسش 

 (4، ص2008)عبد الرحمن، 

                                                 
 . جامعة طنطا -بكمية التربية الرياضية والترويح الرياضى بقسم اإلدارة أستاذ مساعد اإلدارة الرياضية  )*(

 . جامعة طنطا -بكمية التربية الرياضية والترويح الرياضى بقسم اإلدارة أستاذ مساعد اإلدارة الرياضية  )**(

 جامعة طنطا . -بكمية التربية الرياضية والترويح الرياضى بقسم اإلدارة  باحثة )***(
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  ر ةةةةرر ا رةا اظةةةةا  ريرضةةةةد اسااء الةةةةرميف  ة ةةةةظرن  فةةةةاء  الفةةةة ا فةةةة  اجيهةةةةا  الفعرةةةة  لرعةةةةةا
ة اياظةةا الششأةةيا فةة  إيهةةا  اسعةةةةاا ا عبةةا   عةةةن يةةملةة  اجااء الةةةرميف  عرةةا إن اليمةة   ةةةا ية ةة   را 

 ةةظشاا  الةعقةةرا جار الهةةا  الةشأةة  لةةا بيهةةا  ريظرةةة   لةة  ميهةةا  الةهةةةا إةةةن  الفةة ايشةةاط ية ةةن 
معبارك  ؛ 2000)الطببووي،  ةا  ا ا ةا  اسااء الةرميف   ا ا ةا م  رفة  حة ا الأةاا  لرةرا ا الةظاحةا
ااء حةةر ن اسمااء الةةرميف  ةةةن ةيطرةةت ث  عرةةا اسضةة ر   ا ا ةةا العراةةةا الظةة  ظةة  ( 2004وآخببرون، 

 . رالع    الف ا ةي الة   ا  يظا  ظرا
رظعا ةاي يا  الشبات رال ياضيا بةأ  ةن الة   ا  الظ  يقي عر  عاظقها إعةااا الةةراطن 

اا يا   باييا  رعقريا  ريف يا  راهظةاعيا  ر ل  بظيمي  اسيشطا الةشظرفا راجش ا  فييا   عر   رةايرييا   را  رةاليا  
  فهة   ةي بي ظها رظ ث  فيهةا رظظة ث  بهةا ةفظرحا     حيث ظةثا يماةا   ميشطا الهي ا  ال ياضيا الةشظرفا

يةةةا حةة  هةة ء ةةةن يمةةا  م بةة  حةةر البي ةةا م ظ ةةرن يماةةةا   ربالظةةال  فهةة  عيةةاةا ظشطةةط رظيفةة   ةيفأةةل را 
 . ن ظيف  ااشا إطا  ةن القرن الظ  ظش ا رظ رن البي ا الظ  يةةا   فيهةا حة ا اليشةاطميشطظها يهت م

 (2، 1، ص2007)عمى، 
مااء حةةا عرةةا حظةةةا  بالثقافةةا الظيميةيةةا رمث  إعةةا  رهةةرا  محمةةر البةةاحثرنرةةةن شةةلا ةةة اءا   

ةفهةر  الثقافةا الظيميةيةا لرةيمةةا الظة  حة  إحةاى الةهةام   الرعا ب حةيالعاةرين رالةظةثرا ف  عا  ا
الظةة  ظعظبةة  ةفهرةهةةا محةةا مبةة   الةيةةاحا الحايثةةا فةة  إاا   الظػييةة  ر  الة   ةةا الحيريةةا لا ا ةةا ميشةةطا 

 الة   ةا الثقافا الظيميةيا ح  الظة  ظةرف  اجطةا  الة ن يبةين م ةررت العةةا فة    ةا ُظعا   رالظطري 
يظة ث  بأةر   مر بة ش ى بعةا   الة   ا   ف ااء العاةرين ف   اسش ى الة   ا رظةي   عن غي   ةن 

ظةة ثي  عرةةا  ةةرر  ار ا  ةهةةةا  فةة  ال الة   ةةا  ربالظةةال  فةةإن لثقافةةا  الة   ةةاعراةةةا ةةةن ااشةةا رشةةا   
 . رنالظ  رهاحا الباحث  رح ا ةن مب   الةشا ل الة   ا العاةرين ف  

 الشةةبات رال ياضةةا ةةةاي  ةا يةةا ةةةير ةةان  لةة   ةقابرةةا ششأةةياجهةة اء  رنالبةةاحثافةةي ةةةا حةة ا ر 
: حةةا يرهةةا إا ا   ةةةن طةة    ةة اا رحةةر بةحافمةةا الػ بيةةااسة ةةا  فةة  ةاي يةةا الشةةبات رال ياضةةا  اء  رةةةا
ظبةةين من ةعمةة     ؟ عةةاةرينمااء العرةةا ميةيةةا الثقافةةا الظي ار رةةةاى ا عةةن ةفهةةر  الثقافةةا الظيميفيةةرعةة  ر 

رالعةةةاةرين فةةة  الةةةةاي يا  يعةةةايرن ةةةةن ضةةةع  فةةة  الثقافةةةا الظيميةيةةةا رمن الةةةةاي ين لةةةي  لةةةايه   الة   ةةةا
الةرميف  لرعةاةرين ر ة ل   اف  عن ةفهر  الثقافا الظيميةيا رلةا لها ةن ظ ثي  ف  ظح ين اسااء الرع  ال

( 2015الغويبل،  ؛ 7102)القطبان، ا ا ا  ةثا ا ا ةا ةن يظا ا  رنطرع  عريا الباحثإا ةن شلا ة
  رم يرهةةةا  الظةةة  ظبييةةة  مرهةةةا القأةةةر  فةةة  اسااء الةةةرميف  لعةةةا  إيهةةةا ح  اسعةةةةاا فةةة  الرةةةة  الةحةةةاا

  يمةا     ةرةا اجة ايةا  فة  بي ةا العةةا رينةظ احةا  الظة  يقةاةها العةاةحظةا  رةظابعةا ةةن ةبةا القةاا  لإإ
ظأةاا ال م ة  ال ةةا ا فة  الةةةاي يا  فة  طةةر  العلةةا  اجي ةةاييا رضةع  رظفةةري  ال ةرطا  رالظقيةةا اج
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   ةةةةا  لةةة  يعيةةةةت ظحقيةةةت الةةةةةاي ين لةةة ااء الةةةةرميف   بةةةالررا د راسيمةةةةا رظ رفهةةةة  بالعايةةةا ةةةةةن الراهبةةةا 
الظيميةيةا رار حةا فة  الظة ثي  عرةا  ةرر  العةاةرين رةةةا يةيع   الةطررت ةيه  لة ا يظضةد محةيةا الثقافةا 

 ربا  مر إيهابيا  ب افا ميشطا الةاي يا بش ا عا   ةا ظعظب  الثقافا الظيميةيا رةن محة  العراةةا الظة  ظة ث  
رحةة ا ةةةا    ا   ةةيظةةةاء لرةالفعاليةةا راجبةةاال رالاافعيةةا راجبشةة ا ةباشةة  عرةةا ة ةةظريا  اسااء الةةرميف  ر 

ة ةظرى الثقافةا الظيميةيةا رعياأة حا الةشظرفةا عرةا  ار جه اء ظر  الا ا ا رالبحث عرةا  الباحثرناعا 
 مااء لاى العاةرين ف  ةاي يا الشبات رال ياضا .

 أىمية البحث : -
 : عمميةىمية الاأل -

رشاأةةا  ةهةةاا الا ا ةا فةا   ريةا إضةةافا هايةا فةةا ظ هةي اسحةيةا العرةيةةا لربحةث الحةالا 
بةحافمةا مااء العاةرين بةاي يا الشبات رال ياضةا عرا  رار حاالثقافا الظيميةيا ظيارل   الظاالع بيا 
ر ةة ل  عةةن محةةا الظيميةةةا  العاةرةةا فةة   الثقافةةا الظيميةيةةاةةةةا يةةرف  لربةةاحثين ةعررةةةا  عةةن  الػ بيةةا

 .الةهاا ال ياضا مم رحا ةاي يا  الشبات رال ياضا 
 : التطبيقيةىمية األ -
العةاةرين بةاي يةا الشةبات  ةةن يظرةةي حيث   العةريا ة احةظا ةن ظيبي الحال  البحث محةيا إن -0

عرةةا ظة ثي  ا لهةا الظة بالثقافةا الظيميةيةا  اجلةةاب افةا ة ةظرياظه   بةحافمةا الػ بيةارال ياضةا 
 . العاةرين ة ظرى مااء

الثقافةةةا ةع فةةةا الهرايةةةت القريةةةا الياظهةةةا ةةةةن العلةةةةا بةةةين مبعةةةاا  ي ةةةاعا البحةةةث الحةةةالا فةةةا -7
 . لةعالهظها الضع  هرايت عرا رظع ي حا رالظع   لاعةهااسااء ة ظرى ر  الظيميةيا

ن ةةةا  ةةر  ظقاةةةا الا ا ةةا الحاليةةا ةةةن يظةةا ا رظرأةةيا   ةةر  ي ةةاح  فةة  ظطةةري  امااء إ -3
 ةةةةةن عياأةةةة  يهةةةةا  الظطةةةةري   حةةةةا الةةةةرميف    حيةةةةث من الثقافةةةةا الظيميةيةةةةا ظعظبةةةة  عيأةةةة  

الة   ةا  إلةا فهة  ميشةطا  الظا ظة اىيها ةن الةهام  الحيريا الةعاأ   م ةا   اجاا ن 
 را ظيعات المراح  الةحيطا بها  .

 

 أىداف البحث : -
بةحافمةا لعةاةرين بةاي يةا الشةبات رال ياضةا ا مااءعرةا  الثقافا الظيميةيةا ار  الظع   عرا

 : الظع   عرا شلار ل  ةن  الػ بيا
 . بةحافما الػ بيابةاي يا الشبات رال ياضا ر يا ا اجاا    فر فا -0

 . بةحافما الػ بيابةاي يا الشبات رال ياضا القياا  الظيميةيا  -7
 . بةحافما الػ بيابةاي يا الشبات رال ياضا إه اءا  العةا رظيميةا  -3
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 البحث : تساؤالت -
 ؟ بةحافما الػ بيابةاي يا الشبات رال ياضا ر يا ا اجاا    ةا حا فر فا -0

 ؟ بةحافما الػ بيابةاي يا الشبات رال ياضا ةا حا القياا  الظيميةيا  -7
 ؟ بةحافما الػ بيابةاي يا الشبات رال ياضا ةا حا إه اءا  العةا رظيميةا  -3

 

 مصطمحات البحث : -
 :الثقافة التنظيمية  -

يةة ةن بعةةا العةةاةرين ااشةةا الة   ةةا  الظةةا ظةة ث   ا ةهةرعةةا ةةةن القةةي  رالةعظقةةاا  الظةةاحةة
 . بش ا ةباش  مر غي  ةباش  عرا  رر ياظه  رعرا  يفيا ماا ه  ل عةاا الةيرطا به  

 ظع ي  إه ا ا ( )
 : إجراءات البحث -
 منيج البحث : -

 لةل ةظةةةا لطبيعةةةا بإ ةةةظشاا  الا ا ةةةا  الة ةةةحيا ا بإ ةةةظشاا  الةةةةيها الرأةةةف رنالبةةةاحث راةةةةاة
 .البحث 

 مجتمع البحث : -
ةاي يةةةةا الشةةةةبات اجاا   الة   يةةةةا لالعةةةةاةرين بةةةةال ةةةةراا  ر القةةةةاا  ر البحةةةةث فةةةةا يظةثةةةةا ةهظةةةةةي 

 : رح  ةظةثرين فا( ف اا     021عااح  ) ر    بةحافما الػ بيارال ياضا 
 . بةحافما الػ بياةاي يا ال رةاي الشبات رال ياضا ر يا ر ا    -
 . بةحافما الػ بيالشبات بةاي يا الشبات رال ياضا اةاي يا  يار  -
 . بةحافما الػ بيال ياضا بةاي يا الشبات رال ياضا ار يا ةاي يا  -
 . بةحافما الػ بيااجاا ا  بةاي يا الشبات رال ياضا ةا اء  -
 . بةحافما الػ بيابةاي يا الشبات رال ياضا اجاا يين  -

 

 البحث : عينة -
 ( 721 ) برةةع عةةااح إ ةةظبيان   فةةا إ ةةظةا   العةايةةاعييةةا البحةةث بالط يقةةا  رنالبةةاحث إشظةةا 

إ ةظبيان  ( إ ةظةا  أات رثبا  العرةيا ) ةعاةل  ال( ف اا  جيهاا  01 ف اا  ظ  ظق يةه  إلا عاا )
( فةةةة اا   711   رعةةةةاا ) ةةةةظبيان اج ام ةةةةظطلعيا ج ةةةةظةا   اجهةةةة اء الا ا ةةةة ( فةةةة اا   31 رعةةةةاا )  

% ةةن إهةةإلا ةهظةةي البحةث 42.00 ةيا البحث بحيث ظةثا عييا البحثإ ظبيان  ةا  إ ظ لظطبيت
 . ظر يي عييا البحثظرأي  ر (  0 هارا  ة  )  ريرضد ( ف اا   021 البالع عاا  )
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 ( 1جدول ) 
 عينة البحثمجتمع و توصيف وتوزيع 

 توزيع عينة البحث                  
 

 توصيف عينة البحث  
مجتمع 
 البحث

 عينة
 المعاموت
 العممية

 عينة
 الدراسة

 االستطوعية
عينة الدراسة 
 األساسية

 اجمإلي
 عدد
 العينة

ومبببببدير الشبببببباب والرياضبببببة وكيبببببل وزارة 
 1 1 - - 1 بمحافظة الغربيةمديرية ال

لشبببباب بمديريبببة الشبببباب اوكيبببل مديريبببة 
 1 1 - - 1 بمحافظة الغربيةوالرياضة 

لرياضببة بمديريببة الشبببباب اوكيببل مديريببة 
 1 1 - - 1 بمحافظة الغربيةوالرياضة 

مدراء اإلدارات بمديرية الشبباب والرياضبة 
 35 25 8 2 47 بمحافظة الغربية

اإلداريبببببين بمديريبببببة الشبببببباب والرياضبببببة 
 232 172 22 38 420 بمحافظة الغربية

 270 200 30 40 470 المجموع

 أدوات جمع البيانات : -
الظع   عرةةا ار  الشاأةةا بةة ةةظبيان اج إ ةةظةا  فةةا هةةةي بيايةةا  البحةةث  رنالبةةاحثإ ةةظشا  
ةةةةةن ظأةةةةةي  عرةةةةا مااء العةةةةاةرين بةاي يةةةةا الشةةةةبات رال ياضةةةةا بةحافمةةةةا الػ بيةةةةا  الثقافةةةةا الظيميةيةةةةا

 ا : ةا فا إعاااحلياالشطرا  الظ رارةا إظبع رنالباحث
 . حثالب ظػي ا ا بةهعيالق اءا  اليم يا لرة اهي العرةيا رالا ا ا  الة   -0

 ظحريا ال هل  رالرثا ت . -7

 الةقابرا الششأيا الةفظرحا . -3

 .(  2مرفق رقم )  - اج ظبيان بإ ظةا  ال  ي يا  ةحار رالأر   الةبا يا لظحايا  -0

 ( . 11)    رعاا العبا ا  اجاا   ار يا  افر فالةحر  اسرا :  -
 ( . 9)    رعاا العبا ا  القياا  الظيميةياالةحر  الثايا :  -
 ( . 11)  الةحر  الثالث : إه اءا  العةا رظيميةا   رعاا العبا ا  -

 . عرا ال اا  الشب اء فظ اضيااج الةحار ع    -4

 مرفببق رقببم  – اج ةةظبيان  ةحةةار  إ ةةظةا  ةةةن  ةحةةر أةةياغا ةهةرعةةا ةةةن العبةةا ا  ل ةةا  -6
 (3 ) . 

 . عرا ال اا  الشب اء ةحر ع   ةهةرعا العبا ا  الشاأا ب ا  -2

 . ( 4مرفق رقم )  – اج ظبيان ج ظةا  أياغا الأر   اليها يا  -2
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 : اإلستبيان  إلستمارةالمعاموت العممية  -
 :  إستمارة اإلستبيانصدق أواًل : 

لةةةاى العةةةاةرين بةاي يةةةا الشةةةبات اج ةةةظبيان  بح ةةةات ةعاةةةةا الأةةةات ج ةةةظةا   ثرنالبةةةاح ةةةةا 
 .الااشرا  اجظ ات ةن الأات الةيطقا رأات عن ط يت  ا   الػ بيابةحافما رال ياضا 

 :  إلستمارة اإلستبيان الصدق المنطقى -

 –اء ( شبةة   01 عرةةا عةةاا )اج ةةظبيان   الأةةات الةيطقةةا بعةة   إ ةةظةا   رنالبةةاحث إ ةةظشا 
الشبيةة  من ي ةةرن عضةةر ةةةن ال ةةاا  معضةةاء  شةة رط إشظيةةا  رنرةةةا حةةاا البةةاحث – ( 0 ) ةةة   ة فةةت

  رمم ظقا عاا  يرا  الشبة   لةايه   ة   اجاا   ال ياضياحي ا الظا ي  ةن  ريا  الظ بيا ال ياضيا 
  يرا  . 01عن 

ر لة    ظقي  بالفعا الها  ال ى رضع  ةةن مهرةا   ر ل  بػ   الظحقت ةن من اج ظةا  
رةةةا ظفضةةررا بإبةةااء الةة مى  ةةراء بالظعةةايا مر   02/00/7102 إلةةا  76/01/7102 الفظةة   ةةةنفةةا 

 - ( 4 )رقبم مرفبق  -الحإليةا اليها يةا ا ةإلةا أةر ظه  اج ةظةا   الح   مر اجضافا إلةا من إيظهة 
 :ليا االشطرا  الظ رنرةا إظبي الباحث

 رقببم ق فببمر  – ةحةةار (  3 )رعةةااحا اج ةةظبيان  ج ةةظةا   اجفظ اضةةيا الةحةةار  رنالبةةاحثإةظةة    أواًل :
 رحا : - ( 2 )

 . بةحافما الػ بيااجاا   بةاي يا الشبات رال ياضا  ار يا  افر ف -0
 . بةحافما الػ بياالقياا  الظيميةيا بةاي يا الشبات رال ياضا  -7
 . بةحافما الػ بياإه اءا  العةا رظيميةا بةاي يا الشبات رال ياضا  -3

ا ر لةة  جضةةافا مر حةة   مر ظعةةاي  اءرةةةا ظةة  عةة   الةحةةار  اجفظ اضةةيا عرةةا ال ةةاا  الشبةة
  ( ةيا ةت غية   -ةيا ةت )  فةا  لة  ةقيةا  ثيةا ا الظقةاي  مى ةحر  ةن ظرة  الةحةار  ة ةظشاةا  

 . ( 7 ) ة  هارا حر ةرضد ب ةا   رهاء  مى ال اا  الشب اء حرا ةيا با ةحار  اج ظةا  
 ( 2 ) جدول
 اإلستبيان إستمارةمحاور مناسبة آراء السادة الخبراء حول 

 10=  ن

الوزن  غير مناسب مناسب البيان المحور
 النسبى

 األىمية
 % ك % ك النسبية

 90.00 9 10.00 1 90.00 9 اإلدارة ةوسياس ةفمسف األول
 100.00 10 0.00 0 100.00 10 القيادة التنظيمية  الثانى
 100.00 10 0.00 0 100.00 10 إجراءات العمل وتنظيمو   الثالث
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 راسحةيةةةا الي ةةةبيا   اء ا( الظ ةةة ا  رالي ةةةبا الة ريةةةا رالةةةر ن الي ةةةب 7 ) ةةةة  يرضةةةد هةةةارا 
 %(011 -% 21.11) بين  حيث ظ ارح  ا  اء ةابيان ةا   اج ظال اا  الشب اء حرا ةحار  إ ظ

 . ف  ث  %21عرا محةيا ي بيا ةا حا  حأر  ابالةحار  الظ رن ظ  الباحثإرةا 
 

(  36 بأةةياغا ةهةرعةةا ةةةن العبةةا ا  ب ةةا ةحةةر  حيةةث برةةع عةةاا العبةةا ا  ) رنالبةةاحثةةةا  :  ثانيبباً 
 رقبم مرفبق  –بيان ظة  ع ضةها عرةا ال ةاا  الشبة اء جبةااء الة مى فيهةا ةا   اج ةظإ ةظفةا عبا   

( 3 ) . 
 ( 3 جدول )

 ستبياناإلآراء السادة الخبراء حول عبارات إستمارة 

 10 = ن
 الثالثالمحور  الثانىالمحور  المحور األول

 نسبة الموافقة % م نسبة الموافقة % م نسبة الموافقة % م
1 100.00 12 90.00 21 100.00 
2 80.00 13 100.00 22 80.00 
3 100.00 14 90.00 23 100.00 
4 100.00 15 100.00 24 40.00 
5 80.00 16 100.00 25 80.00 
6 100.00 17 50.00 26 100.00 
7 100.00 18 90.00 27 100.00 
8 90.00 19 100.00 28 90.00 
9 100.00 20 20.00 29 80.00 
10 100.00   30 100.00 
11 90.00   31 100.00 
    32 60.00 
    33 30.00 
    34 100.00 
    35 90.00 
    36 100.00 

إ ةةظةا   الي ةةبا الة ريةةا   اء ال ةةاا  الشبةة اء حةةرا عبةةا ا   ( 3 – 3 ) ةةة  يرضةةد هةةارا 
 ا ظضةةةإرةةةةا  % (011 -% 71.11 ) بةةةين ريظضةةةد ظةةة ار  الي ةةةبا الة ريةةةا لرعبةةةا ا  ةةةةا اج ةةظبيان

 . % ف  ث 21بالعبا ا  الظا حأر  عرا محةيا ي بيا ةا حا  رنالباحث
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 ( 4 ) جدول

 المعدلةوعدد العبارات المستبعدة وأرقاميا وعدد العبارات  ىالعدد المبدئ
 ستبياناإلإلستمارة وأرقاميا والعدد النيائى 

 البيان المحور
العدد 
المبدئى 
 لمعبارات

عدد 
العبارات 
 المستبعدة

أرقام 
العبارات 
 المستبعدة

عدد 
العبارات 
 المعدلة

أرقام 
العبارات 
 المعدلة

العدد 
النيائى 
 لمعبارات

 11 5 1 - - 11 اإلدارة ةوسياس ةفمسف األول
 7 19 1 20،  17 2 9 القيادة التنظيمية  الثانى
 32،  24 3 16 إجراءات العمل وتنظيمو  الثالث

 ،33 2 29  ،35 13 

 31 - 4 - 5 36 اإلجمإلي

العبةا ا   رعةاا العبةا ا  الة ةظبعا  رم ةاةهةا رعةاا االعةاا الةبةا  ( 0 ) ةة  يرضد الهارا 
 .  ظبياناجالةعالا رم ةاةها رالعاا اليها ا ج ظةا   

 ( 5جدول ) 
  اإلستبيانفى إستمارة خبراء قاميا وفًقا لرأى السادة الالعبارات المستبعدة وأر 

 العببببببببارات رقم العبارة المحور

 الثانى
 التوظيف وتكمفة العمل والعاممين الترشيد فى  17

 عمل عمى تنمية اإلنتماء لممؤسسة ال 20

 الثالث

 حيم وتقدم ليم العون فى أحزانيم تعامل اإلدارة موظفييا بقمب مفتوح وتشاركيم فى أفرا 24

  بمحافظة الغربيةيشترك العاممون مع اإلدارة فى وضع خطط مديرية الشباب والرياضة  32

 القرارات المتعمقة بأعماليم  خاذيشترك العاممون بالقسم أو اإلدارة فى إت 33

حة فها ةةن  ( العبا ا  الة ظبعا  رم ةاةها ةن ةبا ال اا  الشب اء رظ  4يرضد هارا  ة  ) 
 .  ا ( عبا 5   رةا برع عااحا )اج ظبيان إ ظةا   
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 ( 6جدول ) 
 اإلستبيانفى إستمارة  تعديل وفًقا لرأى السادة الخبراءالعبارات المعدلة وأرقاميا قبل وبعد ال

 رقم العبارة المحور
 رقم العبارة العبارة قبل التعديل قبل التعديل

 العبارة بعد التعديل بعد التعديل

 5 األول
تحببرص اإلدارة عمببى التنسببيق بببين 

ديريبببة الشبببباب األفبببراد العببباممين بم
  بمحافظة الغربيةوالرياضة 

5 
تحببببببببرص اإلدارة عمببببببببى التنسببببببببيق بببببببببين 

ديريببببة المختمفببببة بمالتخصصببببات واألقسببببام 
  بمحافظة الغربيةالشباب والرياضة 

 19 الثانى
تشببجع مديريبببة الشبببباب والرياضبببة 

العببباممين عمبببى  بمحافظبببة الغربيبببة
 اإلدارى اإلبداع 

 تشجيع العاممين بمديرية الشباب والرياضبة 18
 عمى التفكير اإلبداعى  بمحافظة الغربية

 الثالث
متبادلة بين األفبراد غالبًا توجد ثقة  29

الثقبببة المتبادلبببة ببببين أفبببراد جماعبببة العمبببل  26 فى اإلدارة 
 سم أو اإلدارة ىى الصفة الغالبة بالق

35 
ىنبببببباك اسببببببتعداد لببببببدى العبببببباممين 

مديريبببببة عمبببببى تحمبببببل مخببببباطر بال
 الوظيفية 

مين بالمديريبببة االسبببتعداد يوجبببد لبببدى العبببام 30
 مخاطر العمل لتحمل 

 ( العبةةةا ا  الةعالةةةا رم ةاةهةةةا ةبةةةا ربعةةةا الظعةةةايا رفق ةةةا لةةة مى ال ةةةاا  6يرضةةةد هةةةارا  ةةةة  ) 
 ( عبا ا  . 4  ظبيان   رهاء عاا العبا ا  الظا ظ  إعاا  أياغظها )اجالشب اء فا إ ظةا   

 :  اإلستبيانة إلستمار  الداخمى اإلتساقصدق  -
عةن ط يةت ظطبيةت  اج ةظبيان ج ةظةا   الااشرا أات اجظ اتبح ات ةعاةا  رنالباحثةا  

   بةحافما الػ بيااجاا يين بةاي يا الشبات رال ياضا ةا اء اجاا ا  ر  ةهةرعا ةنعرا  اج ظبيان
ةةثرا لةهظةي البحةث   ر لة  بػة   ظقةاي  أةات عبةا ا  اج ةظبيان رةةا ظة   ف اا   ( 01 )رعااح  

عبةةا   رالةهةةةرل ال رةةا لرةحةةار   الةحةةر  ربةةين  ةةار  لةة  بح ةةات ةعةةاةل  اج ظبةةاط بةةين  ةةا عبةةا   
  07/07/7102 إلةا  7/07/7102 الفظة   ةةنربين الةحر  رالةهةرل ال را لرةحار    ر ل  فا 

را ارالهةةا   فقةةط اج ةةظبيان بةة ن حةة   العييةةا إ ةةظشاة  لح ةةات الةعةةاةل  العرةيةةا ج ةةظةا   عرةةةا    
 . اج ظبيان ج ظةا   الااشرا ةعاةا أات اجظ ات( ظرضد  2  )  ( 2 ) ة  
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 ( 7 جدول )
 لعبارة والمجموع الكمىاكل وبين  اإلتساق الداخمى بين العبارة والمحورصدق 

 ستبياناإل إستمارة لمحاور
 40ن = 

 الثالثالمحور  الثانىالمحور  األولالمحور 

العبارة مع  م
 المحور

 العبارة
مع 
 المجموع

العبارة مع  م
 المحور

 العبارة
مع 
 المجموع

العبارة مع  م
 المحور

 العبارة
مع 
 المجموع

1 0.88 0.84 12 0.82 0.84 19 0.85 0.93 
2 0.83 0.91 13 0.86 0.91 20 0.81 0.78 
3 0.88 0.90 14 0.90 0.86 21 0.90 0.86 
4 0.80 0.89 15 0.83 0.78 22 0.83 0.87 
5 0.89 0.84 16 0.81 0.76 23 0.89 0.80 
6 0.77 0.83 17 0.88 0.84 24 0.86 0.92 
7 0.84 0.92 18 0.92 0.89 25 0.89 0.82 
8 0.92 0.89    26 0.91 0.87 
9 0.86 0.81    27 0.87 0.84 
10 0.89 0.84    28 0.83 0.88 
11 0.84 0.88    29 0.88 0.90 
      30 0.91 0.85 
      31 0.87 0.84 

 0.304=  0.05( الجدولية عند مستوى معنوية  قيمة ) ر
حيةث ظة ار  الةحةر  ر رهةرا إ ظبةاط  ر املةا إحأةا يا بةين العبةا    ( 2 )يرضد هارا  ة  
حيةةةث العبةةةا   رالةهةةةةرل ال رةةةا لرةحةةةار   ةةةا   ربةةةين  ( 1.27 – 1.22 )ةعاةةةةا ام ظبةةةاط ةةةةا بةةةين 

ةةا يشةي  إلةا أةات اجظ ةات الةااشرا ج ةظةا    ( 1.23 – 1.26 ظ ار  ةعاةا ام ظباط ةا بين )
 . 1.14 ةعيريااج ظبيان ر ل  عيا ة ظرى 

 ( 8 جدول )
 ستبياناإل إستمارة لمحاور المجموع الكمىو  المحوربين الداخمى  اإلتساقصدق 

 40ن = 
 معامل االرتباط البيان المحاور
 0.89 اإلدارة ةوسياس ةفمسف األول
 0.91 القيادة التنظيمية  الثانى
 0.83 إجراءات العمل وتنظيمو  الثالث

 0.304=  0.05قيمة ) ر ( الجدولية عند مستوى معنوية 
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ال رةا  ( رهرا ا ظباط  ر املا إحأا يا بين الةحر  ربةين الةهةةرل 2يرضد هارا  ة  ) 
إلةا يشةي   ةةةا ( 1.20 – 1.23 ) اج ظبةاط ةةا بةينحيةث ظة ار  ةعاةةا  اج ةظبيان إ ظةا   لةحار 

 . 1.14 ر ل  عيا ة ظرى ةعيريا اج ظبيان أات إ ظةا  
 

 : اإلستبيانة إستمار  ثباتثانيًا : 
عادة التطبيق  حساب معامل الثبات -  :  Test – Retestعن طريق التطبيق وا 

عةاا  الظطبيةت الظطبيةت ر عن ط يةت ج ظةا   اج ظبيان ح ات ةعاةا الثبا  ب رنةا  الباحث  ا 
Test – Retest   اجاا يةةين بةاي يةةا ر ةةةا اء اجاا ا   ةةةنةهةرعةةا عرةةا   ظطبيةةت اج ةةظةا  حيةةث ظةة
 رنرةةا ةةا  البةاحث ةةثرةا لةهظةةي البحةث فة اا   ( 01)   رعةااح   بةحافما الػ بياالشبات رال ياضا 

 رنةةةةا  البةةةاحث   ةةةةا   07/07/7102 إلةةةا  7/07/7102 بةةةإه اء الظطبيةةةت اسرا فةةةا الفظةةة   ةةةةن
لفاأةةا ال ةيةةا ا   ر ةةان  2/0/7171 إلةةا  72/07/7102 بةةإه اء إعةةاا  الظطبيةةت فةةا الفظةة   ةةةن

 إ ةظشاة  لح ةات الةعةاةل  العرةيةاعرةةا  بة ن حة   العييةا   ( يةر   04 )م ثة  ةةن بين الظطبيقين 
 2 ) ةة    رالهةارا ل ظةت ج ظبةاط اظ   ل  بإ ظشاا  ةعاالا  ةبي ةان اج ظبيان فقط   رةا  ج ظةا  

 . اج ظبيان يرضد ةعاةا الثبا  ل ا ةحر  ةن ةحار  إ ظةا   (
 ( 9 جدول )

عادة التطبيقمعامل االرتباط بين   اإلستبيان لبيان معامل الثبات إلستمارة التطبيق وا 

 40 = ن
 المحور الثالث المحور الثانى المحور األول

 معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م
1 0.92 12 0.89 19 0.89 
2 0.93 13 0.86 20 0.88 
3 0.87 14 0.94 21 0.93 
4 0.91 15 0.91 22 0.85 
5 0.90 16 0.89 23 0.89 
6 0.92 17 0.93 24 0.90 
7 0.89 18 0.88 25 0.91 
8 0.93   26 0.86 
9 0.94   27 0.92 
10 0.89   28 0.86 
11 0.91   29 0.90 
    30 0.92 
    31 0.91 

 0.304 = 0.05 الجدولية عند مستوى معنوية( ر ) قيمة 
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عةةةاا  الظطبيةةةت ظبةةةاط  ر املةةةا إحأةةةا يا بةةةين إ( رهةةةرا  2 ) ةةةة  يرضةةةد هةةةارا   الظطبيةةةت را 
بةحافمةا اجاا يين بةاي يا الشبات رال ياضةا ةا اء اجاا ا  ر ةن ةهةرعا اج ظبيان عرا  ج ظةا  
 ظبةاط  ر املةا إ رحةا ةعةاةل  ( 1.20 – 1.24 )بةين  ةةاحيث ظة ار  ةعاةةا ام ظبةاط    الػ بيا

 . اج ظبيان ثبا  إ ظةا  إلا ا ةةا يشي  لياع
 
 بإستخدام معامل ألفا كرونباخ : حساب معامل الثبات -

 ةة  رالهةارا    اج ةظبيان لبيةان ةعاةةا ثبةا  إ ةظةا     ريباخملفا ةعاةا  رنالباحثإ ظشا  
 .( يرضد  ل   01 )

 ( 10 جدول )
 ستبياناإل ستمارةإل ألفا كرونباخ لبيان معامل الثباتمعامل 

 40=  ن
 معامل ألفا
0.874 

 Cronbach's Alpha if Item Deleted البيان المحور
 0.867 اإلدارة ةوسياس ةفمسف األول
 0.872 القيادة التنظيمية  الثانى
 0.861 إجراءات العمل وتنظيمو  الثالث

رهةةرا ا ظبةةاط  ر املةةا إحأةةا يا بةةين عبةةا ا   ةةا ةحةةر  ةةةن (  01 ) ةةة  يرضةةد هةةارا 
 ملفةاةعاةةا إ ظةا   اج ظبيان راهةإلا عبا ا  اج ظبيان لبيان ةعاةةا ام ظبةاط ال رةا   حيةث حقةت 

 1.14 ر ل  عيا ة ظرى ةعيريا ( 1.227 – 1.260 )ةعاةل  ا ظباط ظ ارح  ةا بين    ريباخ
 . اج ظبيانإ ظةا   ليا ةةا يشي  إلا ثبا  ارحا ةعاةل  م ظباط  ر املا ع

 
 :  اإلستبيان ةاإلستطوعية إلستمار  ةالدراس -

ةةثرةةا لةهظةةةةي  فةة اا   ( 31)  ةراةهةةةاةهةرعةةا بةةإه اء الا ا ةةةا اج ةةظطلعيا عرةةا  رنالبةةاحث  ةةةا
ي يةا الشةبات رال ياضةا ةااا يةين باجاا ا  ر اجةةا اء  اج ظبيان ةن ةهةرعةا ةةن  فا إ ظةا   البحث

بةةة ن حةةة   العييةةةا  عرةةةةا      73/0/7171 إلةةةا  02/0/7171 ر لةةة  فةةةا الفظةةة   ةةةةن   بةحافمةةةا الػ بيةةةا
 .لح ات الا ا ا اج ظطلعيا فقط  إ ظشاة 
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 وكان اليدف من إجراء الدراسة اإلستطوعية التعرف عمى اآلتى : 
 . اج ظبيان  إ ظةا  ظظضةيها  ةاى فه  عييا البحث لرعبا ا  الظا -

 الظع   عرا الأعربا  الةحظةا مهر حا مثياء الظطبيت لرعةا عرا ظلفيها . -

 . اج ظبيان إ ظةا  الظع   عرا  ةن ظطبيت  -

 رظف يع البيايا  .اج ظبيان  إ ظةا  ظا يت الة اعاين عرا  يفيا ظطبيت  -

 وقد أسفرت نتائج الدراسة اإلستطوعية عما يمى : 
ن مى ةةةيه  حيةةث لةة  يبةةا  ةةةاج ةةظبيان   إ ةةظةا    عييةةا البحةةث لرعبةةا ا  الظةةا يظضةةةيها فهةة -

 .  اج ظبيان  إ ظةا  ةن عبا ا    اج ظف ا  عن مى عبا  

بح ةات الة ةن الة ى إ ةظػ ةظا عييةا الا ا ةا اج ظبيان   إ ظةا  ظطبيت ظ  الظع   عرا  ةن  -
إلا  15 ا بينر ان يظ ار  ال ةن ةاج ظبيان   إ ظةا  فا اجهابا عرا عبا ا   اج ظطلعيا

 اةيقا . 20

  

 : اإلستبيان  ةإلستمار  األساسية ةالدراس -
 : اإلستبيان  ةإستمار تطبيق  -

هةةةةي ء اء العييةةةا ةةةةا  اج ةةةظبيان ل   ةةةظةا  ج افةةةا الشةةة رط العرةيةةةا راجاا يةةةا ظةةةراف  بعةةةا الظ  ةةةا ةةةةن 
القةةةاا  رال ةةةراا  رالعةةةاةرين بةةةاجاا   الة   يةةةا ةهةرعةةةا ةةةةن عرةةةا  اج ةةةظبيان  إ ةةةظةا  بظطبيةةةت  رنالبةةةاحث

رةةاي  ) ر يةا ر ا   الشةبات رال ياضةا فةا  رحة  ةظةثرةين بةحافما الػ بيةالةاي يا الشبات رال ياضا 
  رةةا اء اجاا ا     رر يا الةاي يا لرشبات   رر يةا الةاي يةا لر ياضةا   بةحافما الػ بياةاي يا ال

 ر لة  فةا الفظة   ةةن ( فة اا   711 )رعةااح    (  بةحافمةا الػ بيةاالشةبات رال ياضةا  راجاا يين بةاي يا
إ ةظهاباظه  رميهةةا ظعهةةي فقةةط  ة اعةا  الظ  يةةا عرةا مفةة اا العييةا ب حةيةةا ةةةي  4/3/7171 إلةا  0/7/7171

 .   ا العرةا ج الا مى ةشار  ةا ظقرا ةن ظفاعره  فا اجهابا عرا اج ظبياي ةن مها البحث
 : اإلستبيان  ةإستمار تفريغ بيانات  -

ةظ اةرةةا اج ةةظهابا  رظةة  ظف يةةع  بهةةةي اج ةةظةا ا  رنالبةةاحثبعةةا إيظهةةاء عةريةةا الظطبيةةت ةةةا  
 رتبليكبفةا ظأةحيد اج ةظبيان ط يقةا  رنالبةاحث  را  ةظشا   البيايا  فا  شر  الظف يع الةعةا  لة ل 

 ا  ةظهابا  اج ةظبيايعرا البحث   ر اية  إالظقاي  ر ل  بعا ةرافقا ال اا  الشب اء  بالظقاي  ثلثا
 : لا ارفق ا لظقاي  ثلثا عرا اليحر الظ

 ) يع  ( رظقا  لها ثلث ا ها  . -

 حا ةا ( رظقا  لها ا هظان .إلا )  -

 ) م ( رظقا  لها ا ها راحا  . -
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ب أةةا  رنالبةةاحثثةة  ةةةا  ( ا هةةا    000 )ج ةةظةا   اج ةةظبيان ربةة ل  ظ ةةرن الا هةةا ال ريةةا 
عةةةاااحا جهةةة اء الةعالهةةةا اجحأةةةا يا بةةةةا يظةاشةةةا  ةةةةي محةةةاا  ريظيا ةةةت رهارلةةةا الةةةا ها  الشةةةا  را 

 البحث .
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة : -

الةعالهةةا  اجحأةةا يا الةل ةةةا لطبيعةةا بيايةةا  البحةةث ر لةة  ةةةن شةةلا  رنالبةةاحثإ ةةظشا  
 : لا ار اي   الظ SPSS الب ياةا اجحأا ا

 ةعاةا اج ظباط . - الةظر ط الح ابا . -
عةةةةةةةاا  الظطبيةةةةةةةت ر ةعاةةةةةةةةا الثبةةةةةةةا  )  - اجيح ا  الةعيا ى . - ا 

 ( . Test – Retestالظطبيت 
 ةعاةا الثبا  ) ملفا   ريباخ ( . - الر ن الي با .  -
 . 7إشظبا   ا - اسحةيا الي بيا . -
  الااشرا(  ةعاةا الأات )أات اجظ ات -
   ريا .ةالي با ال -

 :  عرض ومناقشة النتائج -
 :عرض النتائج  -

 ( 11جدول ) 
 المحورراء عينة البحث فى آل 2والوزن النسبى واألىمية النسبية وقيما كاالتكرار والنسبة المئوية 
 بمحافظة الغربيةاإلدارة بمديرية الشباب والرياضة  ةوسياس ةفمسفباألول الخاص 

 200 = ن 

 العبــــارة
الوزن  ال حد ماإلى  نعم

 النسبى
 األهمية
 النسبية

 2كا
 % ك % ك % ك

1- 181 14450 11 5450 0 0400 581 184169 3394628 

2- 181 10450 11 1450 0 0400 581 164833 2164821 

3- 180 10400 20 10400 0 0400 580 164669 2114111 

4- 189 13450 12 6400 1 0450 586 194669 3264908 

5- 198 81400 22 11400 0 0400 598 164333 2824511 

6- 191 85450 21 14450 0 0400 591 154169 2514221 

9- 164 82400 36 18400 0 0400 564 144000 2224891 

8- 165 82450 35 19450 0 0400 565 144169 2264941 

1- 43 21450 154 99400 3 1450 440 934333 1834601 

10- 129 63450 93 36450 0 0400 529 894833 1214861 

11- 148 94400 51 25450 1 0450 549 114169 1694581 

 . 5.99= 0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
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 ( 12جدول ) 
 المحورالبحث فى عينة راء آل 2التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبى واألىمية النسبية وقيما كا

 بمحافظة الغربيةالقيادة التنظيمية بمديرية الشباب والرياضة بالخاص  الثانى
 200 = ن 

 العبــــارة
الوزن  ال حد ماإلى  نعم

 النسبى
 األهمية
 النسبية

 2كا
 % ك % ك % ك

12- 131 61450 61 30450 0 0400 531 814833 1454621 

13- 112 56400 88 44400 0 0400 512 854333 1044311 

14- 111 55450 81 44450 0 0400 511 854169 1034621 

15- 102 51400 12 46400 6 3400 416 824669 834560 

16- 31 15450 33 16450 136 68400 215 414169 1084181 

19- 62 31400 139 68450 1 0450 461 964833 1314201 

18- 81 40450 110 55400 1 4450 492 984669 814130 

 . 5.99= 0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا

 ( 13جدول ) 
 المحورالبحث فى عينة راء آل 2التكرار والنسبة المئوية والوزن النسبى واألىمية النسبية وقيما كا

 بمحافظة الغربيةإجراءات العمل وتنظيمو بمديرية الشباب والرياضة بالخاص  الثالث
 200 = ن 

 العبــــارة
الوزن  ال حد ماإلى  نعم

 النسبى
 األهمية
 النسبية

 2كا
 % ك % ك % ك

11- 183 11450 16 8400 1 0450 582 194000 3064188 

20- 28 14400 192 86400 0 0400 428 914333 2554511 

21- 60 30400 140 90400 0 0400 460 964669 1494111 

22- 192 86400 28 14400 0 0400 592 154333 2554511 

23- 50 25400 140 90400 10 5400 440 934333 1324111 

24- 8 4400 12 6400 180 10400 228 384000 2814111 

25- 21 10450 199 88450 2 1400 411 614833 2964601 

26- 166 83400 34 19400 0 0400 566 144333 2304691 

29- 52 26400 131 61450 1 4450 443 934833 1314581 

28- 66 33400 121 60450 13 6450 453 954500 894410 

21- 51 21450 110 55400 31 15450 428 914333 484130 

30- 0 0400 60 30400 140 90400 260 434333 1494111 

31- 122 61400 69 33450 11 5450 511 854169 124410 

 . 5.99= 0.05الجدولية عند مستوى معنوية  2قيمة كا
االةةا إحأةةا يا  ا  من حيةةا  فةة رت (  03  )  ( 07 )(    00) را  ةةة  ايظضةةد ةةةن الهةةا

الثقافا الظيميةيةا  ار إ ظةا   اج ظبيان الشاأا بالظع   عرا  فا هةيي عبا ا البحث  اء عييا  
 . بةحافما الػ بيالعاةرين بةاي يا الشبات رال ياضا عرا مااء ا
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 :النتائج  مناقشة -
 ( بمحافظة الغربيةفمسفة وسياسة اإلدارة بمديرية الشباب والرياضة  األول : )المحور 

( الظ ةة ا  رالي ةةبا الة ريةةا رالةةر ن الي ةةبا   اء عييةةا البحةةث فةة   00يظضةد ةةةن هةةارا  ةةة  ) 
  رمن ةيةةا  بةحافمةا الػ بيةافر ةفا ر يا ةا اجاا   بةاي يةا الشةبات رال ياضةا الةحر  اسرا الشةا  ب

الةح ةربا رالظةا إيحأة   ةةا  7( مةةا ةةن ةيةةا  ةا 4.22)  1.14عيةا ة ةظرى ةعيريةا الهارليةا  7 ا
( رم ثةةة   422 ( معرةةةا ر ن ي ةةةبا ) 0 رةثرةةة  العبةةةا    ةةةة  )  (  332.672:  070.262بةةةين ) 

 ( مةةةةا ر ن ي ةةةبا  2  ةةة  )  % بةةين عبةةةا ا  الةحةةر    بييةةةةا ةثرةة  العبةةةا   22.062محةيةةا بي ةةةبا 
ةةةةةا يشةةةي  إلةةةا ةبةةةرا يظةةةا ا  ةةةا إ ةةةظهابا  العييةةةا ةيةةةا  % 23.333( رمةةةةا محةيةةةا بي ةةةبا  001 )

 البحث .
(  0  ةةة  )  ( فةةا العبةةا   يعةة   ايةة  معرةةا ي ةةبا ة ريةةا فةةا ء اء عييةةا البحةةث الةة ين إشظةةا را )

ر ايةة  معرةةا  % 70.41( بي ةةبا  2  ةةة  )  ر ايةة  مةةةا ي ةةبا ة ريةةا فةةا العبةةا    %  20.41 بي ةةبا
 ( بي ةةةبا 2 ( فةةةا العبةةةا    ةةةة  ) حةةةا ةةةةاإلةةةا  ي ةةةبا ة ريةةةا فةةةا ء اء عييةةةا البحةةةث الةةة ين إشظةةةا را )

ر ايةة  معرةةا ي ةةبا   %  4.41بي ةةبا (  0)   ةةة   ر ايةة  مةةةا ي ةةبا ة ريةةا فةةا العبةةا     % 22.11
 ا% ر اية  مةة 0.41( بي ةبا  2 )   ة  ة ريا فا ء اء عييا البحث ال ين إشظا را ) م ( فا العبا  

 % . 1.11( بي با  01   2   2   6   4   3   7   0   )ا ةم ا ي با فا العبا  
( بالهةارا  00   01   2   2   6   4   0   3   7   0مشا   يظا ا العبةا ا  م ةةا  ) 

( من حيةةا  فةة رت  ا  املةةا ةعيريةةا   اء عييةةا البحةةث الةة ين اشظةةا را ) يعةة  ( ربرػةة   00 ةةة  ) 
   27.11   24.41   22.11   23.41   21.11   21.41   20.41 ةيةا الي ةبا الة ريةا )

 ( عرا الظ ظيت . 20.11   63.41   27.41
يحةر ظحقيةت محةاا  ةاي يةا بالةاي يةا ههةرا العةاةرين ظرهةا العريةا اجاا   رح ا يشي  إلةا من 

ظظةابي اجاا   العريةا ظبعا  لرشطط ال ةييا الحا ةا لة ا  العةا   ر  بةحافما الػ بياالشبات رال ياضا 
العةةةةاةرين باج شةةةةااا  الشاأةةةةا ب يفيةةةةا إيهةةةةا   العريةةةةا را اجاا   رظةةةة العةةةةةا رظفعيرهةةةةا   ظيفيةةةة  شطةةةةط

ظعةةةا اجاا   عرةةا ظرعيةةا   ر  الةشظرفةةاعرةةا الظي ةةيت بةةين الظشأأةةا  راسة ةةا  رظحةة   اسعةةةاا 
طلعهةة  عرةةا  العةةاةرين بةةالقرايين راسيمةةةا الةعةةةرا بهةةا هةة اءا  العةةةا را  ظ اعةةا رميضةةا  يا ةةا  را 
 . بالحقا ت رالةعررةا  ح ظ رار  اشظأاأا  العاةرين عيا ظر يي العةا
لةةا ةعيريةةا ( من حيةةا  فةة رت  ا  ام 00( بالهةةارا  ةةة  )  2رمشةةا   يظيهةةا العبةةا    ةةة  ) 

 . ( 22.11) لها حا ةا ( ربرػ  ةيةا الي با الة ريا  ء عييا البحث ال ين اشظا را ) إلا  ا
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طبةت إلةا ظ بةحافمةا الػ بيةاالقةرايين رالرةرا د بةاي يةا الشةبات رال ياضةا  منإلةا رح ا يشي  
 . ش ا عااا رةرضرعاحا ةا ب

 الة   ةةةا ( من الثقافةةةا الظيميةيةةةا ظيظشةةة  بةةةين 0222) السببباعاتىشةةةي  رفةةةا حةةة ا الأةةةاا ي
الراحا     ةا من إيظقاا الهيا ةا الظيميةيةا راجهة اءا  راسيةةاط  بالة   ارااشا الرحاا  اجاا يا 

يةةا يةةظ  بأةةر   م ةة ل ةةةن إيظقةةاا الةفةةاحي  راجظهاحةةا  رالعةةااا  ال ةةرر يا رغي حةةا ةةةةا يظأةةا القياا
 ب يةاط ال رر  الظيميةا .

إلةا من الا هةا الة ظفعةا لرثقافةا حيث مشةا   ( 2012)عميان  ر  اليظا ا ةي ا ا ارظظفت ظ
ن ةةةن الظيميةيةةا ال ةةا ا  ية ةةن ع رحةةا إلةةا طبيعةةا الثقافةةا الةهظةعيةةا الظةةا ظظةثةةا فةة   ةةرر  الةةةاي ي

   ل  القرايين راجه اءا  الظا ظيم  العةا .حيث ة اعا  العااا  رالقي  ر 
 

 ( بمحافظة الغربيةالقيادة التنظيمية بمديرية الشباب والرياضة  المحور الثانى : )
( الظ ةة ا  رالي ةةبا الة ريةةا رالةةر ن الي ةةبا   اء عييةةا البحةةث فةة   07يظضةد ةةةن هةةارا  ةةة  ) 

 7  رمن ةيةةا  ةا بةحافمةا الػ بيةاالقيةاا  الظيميةيةا بةاي يةا الشةبات رال ياضةا الةحر  الثةايا الشةا  ب
 الةح ةربا رالظةا إيحأة   ةةا بةين  7( مةةا ةةن ةيةةا  ةا 4.22)  1.14عيريةا الهارليا عيا ة ةظرى ة

 ( رم ثةة  محةيةةا 432 ( معرةةا ر ن ي ةةبا ) 07 رةثرةة  العبةةا    ةةة  )(    004.672:  20.031) 
 ( مةةةةةا ر ن ي ةةةةبا  06  ةةةةة  )  % بةةةةين عبةةةةا ا  الةحةةةةر    بييةةةةةا ةثرةةةة  العبةةةةا   22.2333بي ةةةةبا 

ةةةةةا يشةةةي  إلةةةا ةبةةةرا يظةةةا ا  ةةةا إ ةةةظهابا  العييةةةا ةيةةةا  % 02.062( رمةةةةا محةيةةةا بي ةةةبا  724 )
 البحث .

  ةةةةة    ( فةةةةا العبةةةةا   يعةةةة   ايةةةة  معرةةةةا ي ةةةةبا ة ريةةةةا فةةةةا ء اء عييةةةةا البحةةةةث الةةةة ين إشظةةةةا را )
 % 04.41( بي ةةةةبا  06  ةةةةة  )  ر ايةةةة  مةةةةةا ي ةةةةبا ة ريةةةةا فةةةةا العبةةةةا    %  62.41 ( بي ةةةةبا 07 )

  ةةةة    ( فةةةا العبةةةا   حةةةا ةةةةاإلةةةا  ء اء عييةةةا البحةةةث الةةة ين إشظةةةا را ) ي ةةةبا ة ريةةةا فةةةار ايةةة  معرةةةا 
  %  06.41بي ةةبا (  06)   ةةة   ر ايةة  مةةةا ي ةةبا ة ريةةا فةةا العبةةا     % 62.41( بي ةةبا  02 )

( بي ةةبا  06 )   ةة  ة ريةا فةةا ء اء عييةا البحةث الة ين إشظةةا را ) م ( فةا العبةا  ر اية  معرةا ي ةبا 
 % . 1.11( بي با  00   03   07   )ا ةم ا فا العبا  ي با  % ر اي  مةا 62.11

( من  0 – 70( بالهةةةةارا  ةةةةة  )  04   00   03   07مشةةةةا   يظةةةةا ا العبةةةةا ا  م ةةةةةا  ) 
حيا  ف رت  ا  املا ةعيريا   اء عييا البحث ال ين اشظا را ) يعة  ( ربرػة  ةيةةا الي ةبا الة ريةا 

 الظ ظيت .( عرا  40.11   44.41   46.11   62.41) 
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ظاع   ة عا  بةحافما الػ بيابةاي يا الشبات رال ياضا  القياا  الظيميةيا رح ا يشي  إلا من
ظشةةةهي امبظ ةةةا    ر ام ةةةظهابا ال ةةة يعا لةظطربةةةا  العةةةةا رالعةةةاةرين   رظعةةةةا عرةةةا  اظشةةةا  القةةة ا ا 

 . اا يا بط الحاف  باسااء فا هةيي الة ظريا  ام  رميضا ظعةا عرا  رالظحايث رالظطري 
( من حيةةا  فةة رت  ا   07( بالهةةارا  ةةة  )  02   02)  ا ةةةة ينظرمشةةا   يظيهةةا العبةةا  

 ( ربرػةةةة  ةيةةةةةا الي ةةةةبا الة ريةةةةا ء عييةةةةا البحةةةةث الةةةة ين اشظةةةةا را ) إلةةةةا حةةةةا ةةةةةا املةةةةا ةعيريةةةةا   ا
 ( عرا الظ ظيت . 44.11   62.41) 

بةحافمةةا بةاي يةةا الشةةبات رال ياضةةا  القيةةاا  الظيميةيةةاحيةةا  بعةة  ةةةن  رحةة ا يشةةي  إلةةا من
رظشهيي عرا الظف ي     االهةاع العةا رةا ا  ةها ا  ظيةياظعةا عرا ر  العةا ف ت اع ظ الػ بيا

 . اجبااعا
( من حيا  ف رت  ا  املا ةعيريا  07( بالهارا  ة  )  06 ة  )  رمشا   يظيها العبا ى

 . ( 62.11) لها ( ربرػ  ةيةا الي با الة ريا  مء عييا البحث ال ين اشظا را )   ا
يمةةا  ةةة ن ليقةةا  بةحافمةةا الػ بيةةاا م يرهةةا بةاي يةةا الشةةبات رال ياضةةا ميةةإلةةا رحةة ا يشةةي  

  العاةريين رظ ةيظه  رفقا  لةها اظه  رةا اظه  .
مةةاح   اهظةاعيةةا ظرهةةا اسفةة اا ظعةةا القيةةاا  من  (2005أبببو المجببد ) شةةي رفةةا حةة ا الأةةاا ي

رظ ث  فيه  فه  ظعظةا عرا ثلث م  ان ح  القا ةا راسظبةال رالةرةة  امهظةةاع  الة ن يظفاعةا فيةا 
ح مء اسف اا رح   اس  ان الثلثا حة  الظة  ظشة ا الةمهة  القيةاان يظيهةا لظفاعرهةا  فالقا ةا فة ا ةةن 

  ريهةت من   ةظػلا ةةا ا  اسفة اا رالظة ثي  عرةيه الهةاعا يشع  بشعر  مف ااحا رلايا القةا   عرةا ا
ي ةةةرن لةةةان اسفةةة اا شةةةعر  بالحاهةةةا إلةةةا القيةةةاا  رام ةةةظعااا لرظعةةةارن ةةةةي القا ةةةا فةةة  الةرةةةة  الةةة ن 

 . يظفاعررن فيا
مرسبى و محمبد  ؛( 2010)ببدوى  ؛ Canty  (7114)انتىكب رظظفت ظر  اليظا ا ةةي ا ا ةا

 ةاى ظ ثي  مشة اا القيةاا  عرةا الظأة فا  فة  اسااء الةرميفا لرةةاي ينحيث مشا   إلا  (2012)
ية اى إلةا  يةاا  اجبةاال اجاا ى لرقيةااا  اجاا يةا  بالة   ا فا الظيميةيا قاالقي  الة ريا لرث  رمن 

 . ر ياا  ةا ظه  عرا العةا
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 ( بمحافظة الغربيةإجراءات العمل وتنظيمو بمديرية الشباب والرياضة  المحور الثالث : )
( الظ ةة ا  رالي ةةبا الة ريةةا رالةةر ن الي ةةبا   اء عييةةا البحةةث فةة   03يظضةد ةةةن هةةارا  ةةة  ) 

  رمن  بةحافمةةا الػ بيةةاإه اءا  العةةةا رظيميةةةا بةاي يةةا الشةةبات رال ياضةةا بةةالشةةا   الثالةةثالةحةةر  
ةح ةربا رالظةا إيحأة   ال 7( مةا ةن ةيةا  ا 4.22)  1.14الهارليا عيا ة ظرى ةعيريا  7ةيةا  ا

 ( رم ثة  427 ( معرةا ر ن ي ةبا ) 02 رةثر  العبا    ةة  )(    316.022:  02.031ةا بين ) 
 ( مةةةةا ر ن ي ةةةبا  70  ةةة  )  % بةةين عبةةةا ا  الةحةةر    بييةةةةا ةثرةة  العبةةةا   22.11محةيةةا بي ةةةبا 

 العييا ةيا البحث  ا  ا إ ظهابا ةةا يشي  إلا ةبرا يظا  % 32.11( رمةا محةيا بي با  772 )
  ةةةةة    ( فةةةةا العبةةةةا   يعةةةة   ايةةةة  معرةةةةا ي ةةةةبا ة ريةةةةا فةةةةا ء اء عييةةةةا البحةةةةث الةةةة ين إشظةةةةا را )

ر اية   % 1.11( بي ةبا  31  ةة  )  ر اي  مةا ي با ة ريا فا العبا    %  20.41 ( بي با 02 )
  ةةةةةةة    ( فةةةةةةا العبةةةةةةا   حةةةةةةا ةةةةةةةاإلةةةةةةا  ي ةةةةةةبا ة ريةةةةةةا فةةةةةةا ء اء عييةةةةةةا البحةةةةةةث الةةةةةة ين إشظةةةةةةا را )معرةةةةةةا 

   % 6.11( بي ةةةبا  70 )  ةةةة   ر ايةةة  مةةةةا ي ةةةبا ة ريةةةا فةةةا العبةةةا     % 22.41بي ةةةبا  ( 74 )
( بي ةةبا  70 )   ةة  ة ريةا فةةا ء اء عييةا البحةث الة ين إشظةةا را ) م ( فةا العبةا  ر اية  معرةا ي ةبا 

 . % 1.11( بي با  76   77   70   71   )ا ةم ا ي با فا العبا   % ر اي  مةا 21.11
( من  0 – 77( بالهةةةةارا  ةةةةة  )  30   76   77   02مشةةةةا   يظةةةةا ا العبةةةةا ا  م ةةةةةا  ) 

حيا  ف رت  ا  املا ةعيريا   اء عييا البحث ال ين اشظا را ) يعة  ( ربرػة  ةيةةا الي ةبا الة ريةا 
 ( عرا الظ ظيت . 60.11   23.11   26.11   20.41) 

رظقةةاي  العةةاةرين بةاي يةةا الشةةبات رال ياضةةا اجاا   ظحةة   عرةةا احظةة ا  رحةة ا يشةةي  إلةةا من 
الأةفا الػالبةا   رمن  رظح   عرا رضي الةرم  الةيا ت فا الرميفةا الةيا ةبا بةحافما الػ بيا

ظطبيةةةةةت الرةةةةةرا د رالقةةةةةرايين   رمن  حةةةةةا الثقةةةةةا الةظباالةةةةةا بةةةةةين مفةةةةة اا هةاعةةةةةا العةةةةةةا بالق ةةةةة  مر اجاا  
 . بةحافما الػ بيارال ياضا  فا ةاي يا الشباتةن ةها  ال رطا  رالظعريةا 
( بالهةةارا  ةةة   72   72   72   74   73   70   71مشةةا   يظةةا ا العبةةا ا  م ةةةا  ) ر 

( ربرػة   إلةا حةا ةةا( من حيا  ف رت  ا  املا ةعيريا   اء عييةا البحةث الة ين اشظةا را )  03) 
(  44.11   61.41   62.41   22.41   21.11   21.11   26.11 ةيةا الي ةبا الة ريةا )

 عرا الظ ظيت .
بع  يا  رح ةرمفيها بش ا عااا رةرضرعا ا إلا حا ةا اجاا   ظعاةارح ا يشي  إلا مي

بةاي يةا الشةبات رال ياضةا ظهةا  عةرهة   باسةان رام ظق ا ةن عا  إح ا ه  ظشر  لايه  العاةرين 
لا حا ةا ظرها عل   بةحافما الػ بيا رمن حيا   غبا لاى    الرا رالظفاح  هاةا بين العاةرين يػربرا 

يةةاة  رفةةا بعةة  اسحيةةان ظ   العةةاةرين بالةاي يةةا فةةا عةةةا ظهةةا ت لظطةةري  اسااء راسعةةةاا بعةة 



 

- 06 - 

 

الظػييةة  فةةا مف ةةا ح   ه ظشةةهعر  ةاي يةاالةةي الة  ر ةةين فةةا أةةحا القةي  راسف ةةا  ال ةةا ا  فةةا اجاا   
 ل فضا . رم ا ه 

( من حيةةا  فةة رت  ا   03( بالهةةارا  ةةة  )  31   70رمشةةا   يظيهةةا العبةةا ظين  ةةةةين ) 
   21.11املةةةا ةعيريةةةةا   اء عييةةةا البحةةةةث الةةةة ين اشظةةةا را ) م ( ربرػةةةة  ةيةةةةا الي ةةةةبا الة ريةةةةا ) 

 ( عرا الظ ظيت . 21.11
ةاي يةةةةةا الشةةةةةبات رال ياضةةةةةا   ةةةةة رليا الشطةةةةة  ااشةةةةةا إاا   ةةةةةةن إاا ا ة رحةةةةة ا يشةةةةةي  إلةةةةةا من

م يرها ميا ف ا بعييا   ر فقط هةيي العاةرين بظر  اجاا   رل ن يظحةرها  ام يظحةره بةحافما الػ بيا
 ام ظعااا لظحةا ةشاط  العةا . بةحافما الػ بيالاى العاةرين بةاي يا الشبات رال ياضا 

رهةا محةر ظر يةي ااشةا الة   ةا  إلةا من الظيمةي   (2001طمعبت )ظشةي  رفا حة ا الأةاا 
عةةةاا ملةةيه  ةةةن إ ةةيا مةةةا اماا ى ةةةي ظفريضةةه  ال ةةرطا ميهةةا  ةةةا فةة اا العماليشةةاط الةشظرفةةا عرةةا 

  . ةا ظ الي مةا هها ررة  ر مااء ةي عرا ة ظرى ل  ب
ةرهبةا  رهةرا علةةا إ ظباطيةاالظةا مشةا   إلةا  (2014)غنبيم  رظظفت ظر  اليظا ا ةةي ا ا ةا

  ا  املةةةةةةا إحأةةةةةةا يا بةةةةةةين مارا  ةةةةةةةاي ن الةةةةةةةاا   فةةةةةة  ظطةةةةةةري  الثقافةةةةةةا الظيميةيةةةةةةا   ةةةةةةا بةحةةةةةةر   
 . ) ظحفي  اجباال رالظهايا ( رالةش ل  الظا ظعرت الةاي ين عن القيا  ب ارا ح 

 رهةةرا علةةةا ا ظبةةاطرهةةرا الظةةا مشةةا   إلةةا  (2015)فيمببى  رظظفةةت ظرةة  اليظةةا ا ةةةي ا ا ةةا
ا يا  بةةةةين الثقافةةةةا الظيميةيةةةةا راظشةةةةا  القةةةة ا  لةةةةان العةةةةاةرين بالة   ةةةةا  ال ياضةةةةيا ط ايةةةةا االةةةةا إحأةةةة

 . بةحافما الةييا
 
 والتوصيات : اإلستنتاجات -
 البحث : إستنتاجات -

 لية :اات التنتاجمن التوصل إلى اإلست ونضوء نتائج البحث تمكن الباحث ىف
يحةةر هةةا بههةةرا العةاةرين ظرهةا  الػ بيةةابةحافمةا ةاي يةةا الشةبات رال ياضةةا الة   يةا باجاا    -0

 ظظةةابي ظيفيةة  شطةةطظبعةةا  لرشطةةط ال ةييةةا الحا ةةةا لة ةةا  العةةةا   ر الةاي يةةا محةةاا   ظحقيةةت
حةة     رالالعةةاةرين باج شةةااا  الشاأةةا ب يفيةةا إيهةةا  اسعةةةاا   راالعةةةا رظفعيرهةةا   رظةة

 العةةاةرين بةةالقرايينظعةةةا عرةةا ظرعيةةا   ر  عرةةا الظي ةةيت بةةين الظشأأةةا  راسة ةةا  الةشظرفةةا
ه اءا  العةا  راسيمةا الةعةرا بها طلعه  عرا  يا ا  را   .را 

ظطبةت القةرايين رالرةرا د إلةا حةا  بةحافمةا الػ بيةابةاي يا الشبات رال ياضا الة   يا اجاا    -7
 ةا بش ا عااا رةرضرعا .
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ظشةةا  القةة ا ا    ظةةاع   ةة عا إ بةحافمةةا الػ بيةةابةاي يةةا الشةةبات رال ياضةةا القيةةاا  الظيميةيةةا  -3
امبظ ةةةا  اجبةةةاال ر رظعةةةةا عرةةةا ام ةةةظهابا ال ةةة يعا لةظطربةةةا  العةةةةا رالعةةةاةرين   رظشةةةهي 

 .  بط الحاف  باسااء فا هةيي الة ظريا  اماا ياظرالظحايث رالظطري    رميضا 

 فةة ت اع ظةة بةحافمةةا الػ بيةةابةاي يةةا الشةةبات رال ياضةةا بعةة  ةةةن القيةةاا  الظيميةيةةا  يرهةةا -0
 . االهةاع العةا رةا ا  ةها ا  ظيةياظعةا عرا ر  العةا

يما  ة ن ليقةا العةاةريين رظة ةيظه  رفقةا   بةحافما الػ بيام يرها بةاي يا الشبات رال ياضا  -4
 . لةها اظه  رةا اظه 

   بةحافمةةا الػ بيةةاحظةة ا  رظقةةاي  العةةاةرين بةاي يةةا الشةةبات رال ياضةةا اجاا   ظحةة   عرةةا إ -6
 . الةظباالا بين مف اا هةاعا العةا بالق   مر اجاا  الثقا رظ يا ةن 

 ةرمفيها بشة ا عةااا رةرضةرعاظعاةا  بةحافما الػ بيابةاي يا الشبات رال ياضا اجاا    -2
ظهةا   باسةةان رام ةظق ا ةن عةا  إح ا ةه  لايه  ظشر  بع  العاةرين  رحيا إلا حا ةا 

 . بةحافما الػ بيابةاي يا الشبات رال ياضا عةره  

 غبةةا لةةاى بعةة   ةةةا ظرهةةا يػربهةةا الةةرا رالظفةةاح    إلةةا حةةا ةةةا ظرهةةا علةةةا بةةين العةةاةرين  -2
رفةا بعة  اسحيةان ظيةاة     العاةرين بالةاي يةا فةا عةةا ظهةا ت لظطةري  اسااء راسعةةاا

اجاا   ةةي الة  ر ةةين فةةا أةةحا القةي  راسف ةةا  ال ةةا ا  فةةا الةاي يةا رظشةةهعه  الظػييةة  فةةا 
 ل فضا . ه مف ا ح  رم ا 

م  بةحافمةةةا الػ بيةةةاة ةةة رليا الشطةةة  ااشةةةا إاا   ةةةةن إاا ا  ةاي يةةةا الشةةةبات رال ياضةةةا  من -2
يظحةرهةةةا هةيةةةي العةةةاةرين بظرةةة  اجاا   رل ةةةن يظحةرهةةةا فقةةةط فةةة ا بعييةةةا   رميةةةا م يرهةةةا لةةةاى 

 . ام ظعااا لظحةا ةشاط  العةا بةحافما الػ بياالعاةرين بةاي يا الشبات رال ياضا 

 البحث :  توصيات -
التوصبيات اليامبة وفيمبا  بعبضإلبى  ونتوصل البباحثالحالى ات البحث نتاجفى ضوء إست

 بعرض ليذه التوصيات :  ونقوم الباحثييمى سوف 
رر   عةةةةا شاأةةةا بالثقافةةةا الظيميةيةةةا لرعةةةاةرين بالههةةةا  اجاا ى لرة   ةةةا   عقةةةا يةةةارا  -0

 .الح رةيا الشاةا راسحريا 

ظ غيةةت اسشأةةا يين راجاا يةةين بةةةاي يا  الشةةبات رال ياضةةيا بهةهر يةةا ةأةة  الع بيةةا فةةا  -7
 اجيها  ر ل  ةن شلا ايمةا الحراف  الةشظرفا .

اجحظةةةا  بالة شةة ا  الةظعةةا   عريهةةا رظطري حةةا لفاعريةةا اسااء الةةرميفا ةةةن حيةةث اجلظةة ا   -3
 اجي اييا . الرميفا راليراحا اجاا يا راليراحا الفييا راليراحا
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إهةة اء ا ا ةةا  ءشةة ى لر شةة  عةةن ة ةةظرى الثقافةةا الظيميةيةةا بالة   ةةا  اسحريةةا بهةهر يةةا  -0
 ةأ  الع بيا .

اجحظةةةةا  بعةريةةةا ظقيةةةي  فاعريةةةا اسااء الةةةرميفا حظةةةا يةةةظ  الظ  ةةةا ةةةةن يهةةةا  العةريةةةا اجاا يةةةا  -4
 ااشا الة   ا .

ار يةةا رة ةةظة   لرة   ةةا  ال ياضةةيا لحةةثه  عرةةا إيهةةا  اسعةةةاا الةيرطةةا  عقةةا إهظةاعةةا  -6
 به  ر  ل  اجبظ ا يا فا العةا ةةا ي اعا عرا اج ظقاء بة ظرى الة   ا  .

رضةي ةعةةايي  راضةةحا رثابظةةا لظقيةةي  مااء العةةاةرين ةةةي ة اعةةا  من ظظيا ةةت ظرةة  الةعةةايي  ةةةي  -2
   العةا .ةها ا  رةا ا  العاةرين رةي طبيعا ةظطربا

ض ر   ظاعي   ر  الف يت الراحا فا العةا رهعا محاا  الة   ا ة ظبطةا ظحقيةت  ةا فة ا  -2
 ل عةاا رالراهبا  الةطرربا ةيا .

عقةةةا ار ا  ظا يبيةةةا لرعةةةاةرين بةاي يةةةا الشةةةبات رال ياضةةةا لظفعيةةةا ماا هةةة  الةةةرميفا رظح ةةةين  -2
 ة ظرياظه  الرميفيا .

ا ااشةةا ةةةاي يا  الشةةبات رال ياضةةا ةةةةا ي ةةاعا عرةةا إ ةةظشاا  الر ةةا ا الظ يرلرهيةةا الحايثةة -01
  عا ظافت الةعررةا  الشاأا بالعةا ةةا ي اعا عرا إيها  اسعةاا فا الرة  الةيا ت 

 ر ياا  فاعريا اسااء الرميفا لاى العاةرين .
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 قائمببة المراجببع
 أواًل : المراجببع العربيببة :

اا   : ظ بيةا ال ياضةيا   هاةعةا الةيأةر   ريةا ال واإلدارة .التنظبيم . (7114مبةر الةهةا  عةة ر ) -
 اسأاةاء .

ةةةةال الثقةةةةافا     بحةةةث فةةةا عرةةة  اجهظ الثقافبببة الشخصببببية .(0222ال ةةةاعاظا   ةةةاةيا ح ةةةن ) -
 .اا  الف   الع با القاح  : 

 حا الةظػي ا  الششأيا رالظيمية  الةحاا  لضػرط العةا رمث .(7111الطبلرن  م اةا ال يا ) -
رسببببالة عرةةةةا اااء العةةةةاةرين   ا ا ةةةةا ظطبيقةةةة  عرةةةةا ةطةةةةال الةأةةةة ف  بةحافمةةةةا الػ بيةةةةا   

    ريا ظها     هاةعا طيطا . ماجيستير غير منشورة
الثقافةةا الظيميةيةةا   حةةا ةحةةااا  اجاا   رعلةظهةةا بة ةةظرى  .(7101بةةارى  ةيةةاا  ةةاةا ةحةةةا ) -

  رسببالة ماجسببتير غيببر منشببورة    اجيهةةا  ال ياضةةا لةةبع  إظحةةااا  ال ياضةةا  الةا يةةا
  ريا الظ بيا ال ياضيا لربيا  باله ي     هاةعا حرران .

 بية ر :  الممارسة "  –الوظائف  –اإلدارة المعاصرة " المبادئ . (7114شريا  ةحةا ةر ةا ) -
 .لة   ا الهاةعيا لريش  رالظر يي ا

 .الة ظت الهاةعا الحايث اج  يا يا:   أساسيات فى عمم االدارة  .(7110طرع   ةياا ) -
الثقافا الظيمية  رعلةظها بالظطر  الظيمية  اجاا   اليشاط  .(7112عبا ال حةن  إيةان أاب  ) -

ال ياضةةةة  باسيايةةةةا ال ياضةةةةيا ال بةةةة ى اجاا   ايشةةةةاط ال ياضةةةة  باسيايةةةةا ال ياضةةةةيا ال بةةةة ى 
ريةةا الظ بيةةا ال ياضةةيا   هاةعةةا     رسببالة ماجسببتير غيببر منشببورةبةحافمةةا اج ةة يا يا   

 اج  يا يا .
الثقافةةا الظيميةيةةا رالةةا  ةةا  اجاا يةةا لةةاى ةةةاي ى الةةةاا    .(7107عريةةان  ايةةةا عبةةا عرةةا ) -

 الح رةيةةةةةا رالعلةةةةةةا بييهةةةةةةا ةةةةةةن رههةةةةةا يمةةةةة  الةعرةةةةةةين فةةةةة  ةحةةةةةافمظا القةةةةةا     ا  ا  
    ريةةةةا الا ا ةةةةا  العريةةةةا   هاةعةةةةا اليهةةةةا   رسببببالة ماجسببببتير غيببببر منشببببورةرالبيةةةة       
 الرطييا .

 مارا  ةةةةاي ى الةةةةاا   فةةة  ظطةةةري  الثقافةةةا الظيميةيةةةا لرةعرةةةةين  .(7100غيةةةي   غةةةاا  عبةةةا ا  ) -
رسبببالة ماجسبببتير غيبببر ) ا ا ةةةا ةيااييةةةا بةةةةاا   الظعرةةةي  اس ا ةةةا بةحافمةةةا الةيرفيةةةا (   

    ريا الظ بيا   هاةعا الةيرفيا .منشورة 
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الثقافا الظيميةيا رعلةظها بالقا   عرا إظشا  الق ا   .(7104فهةا  محةا ةأطفا عبا العمي  ) -
   ريةا  رسالة ماجستير غير منشورةلاى العاةرين بالة   ا  ال ياضيا بةحافما الةييةا   

 الظ بيا ال ياضيا   هاةعا الةييا .
الثقافةةةا الظيميةيةةةا رعلةظهةةةا  .(7107ةحةةةةا  ةةةةاح  محةةةةا ح ةةةن   ة  ةةةا  عةةةة  ةحةةةةا ةحةةةةا ) -

   7  ل  72  الةهرةةا  بحببث منشببورباجبةةاال اجاا ى لرقيةةااا  اجاا يةةا بهاةعةةا م ةةيرط   
  ريا الظ بيا   هاةعا م يرط .

ب ياةا ةقظ   لظطري  اجااء الظا ي   لةعرةة  الظ بيةا ال ياضةيا  .(7110ةعا   محةا رءش رن ) -
  الةهرا العرةيا لعرر  الظ بيا ال ياضةيا  بحث منشور ي    رمث   عرا ال افيا الةع فيا لرظا

   هاةعا طيطا . 0  ل 
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