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  الملخص:

م و هدفت الدراسة إلى وضع تصور المقترح 2016تم إجراء هذه الدراسة في عام   

دة الشاملة حیث استخدم لتطو�ر االتحاد المصرT لرفع األثقال في ضوء مفهوم الجو 

ال:احثین المنهج الوصفي واالستب�ان والمقا:الت الشخص�ة �أداء لجمع الب�انات المرت:طة 

) مفردة من العاملین :اإلتحاد المصرT لرفع 54:الدراسة، حیث بلغت عینة الدراسة (

�انت أهم األثقال واألفرع التا:عة له وتم اخت�ارهم :الطر�قة العینة العشوائ�ة العمد�ة، و 

استنتاجات هذه الدراسة عدم وجود تطبیe فعلى لجودة الشاملة وعدم األدراك الكافي 

 eالجودة الشاملة، و�انت اهم توص�ات الدراسة ضرورة تطبی fللعاملین :مفاه�م وم:اد

النموذج المقترح لتطو�ر اإلتحاد المصرT لرفع األثقال في ضوء إدارة الجودة الشاملة 

 ذ الدورات التدر�ب�ة الالزمة للعاملین لتطبیe الجودة الشاملة.والعمل على تنفی

: اإلتحاد المصري لرفع األثقال ،الجودة، إدارة الجودة الشاملالكلمات األساسیة  
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The development of the Egyptian Weightlifting Federation 

in light of the Total Quality Management 
Abstract: 

This study was conducted in 2016. The study aimed to develop the proposed 

vision for the development of the Egyptian Weightlifting Federation in light of 

the overall concept of quality as he used the researchers descriptive approach 

and questionnaire and interviews obstacle to the collection associated with the 

study data, reaching the study sample (54) Single workers in Federation 

Weightlifting and branches of him and he was chosen the way random sample 

intentional, and the most important conclusions of this study, the lack of 

application for the overall quality and the lack of adequate recognition to 

employees the concepts and principles of total quality, and the most important 

recommendations of the study need to apply the proposed model for the 

development of the Egyptian Weightlifting Federation in light of the Total 

quality management and work on implementing the necessary personnel to 

implement comprehensive quality training courses.   

Key words:  Quality, Egyptian Weightlifting Federation, Total Quality 

Management (TQM) 

 

Le développement de la Fédération égyptienne Haltérophilie 

à la lumière de la gestion de la qualité totale 
Résumé :   

Cette étude a été réalisée en 2016. L'étude visait à développer la vision 

proposée pour le développement de la Fédération égyptienne d'haltérophilie à 

la lumière du concept global de la qualité comme il a utilisé les chercheurs 

d'approche descriptive et questionnaire et interviews obstacle à la collecte 

associée aux données de l'étude, pour atteindre l'échantillon de l'étude (54) Les 

travailleurs célibataires Masri en union Haltérophilie et branches de lui et il a 

été choisi comme échantillon aléatoire intentionnel, et les conclusions les plus 

importantes de cette étude, l'absence de demande de la qualité globale et le 

manque de reconnaissance adéquate aux employés les concepts et les principes 

de la qualité totale, et les recommandations les plus importantes de l'étude ont 

besoin d'appliquer le modèle proposé pour le développement de la Fédération 

égyptienne d'haltérophilie à la lumière de la gestion de la qualité totale et de 

travailler sur la mise en œuvre du personnel nécessaire pour mettre en œuvre 

des cours de formation de qualité complets. 

Mots clés:  Fédération égyptienne d'haltérophilie, qualité, Total Quality 

Management 
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  المقدمة: -

من  تشهد العدید التي :الغة األهم�ةوتعتبر من الفترات  �ع�ش العالم فترة انتقال�ة   

، ومن أهم هذه التغیرات التطور واإلقل�مي الدوليترت:j :اإلطار  التيالتغیرات والتحوالت 

 فيتواجهه المنظمات  والذT االقتصادTالمتزاید للثورة العلم�ة والتكنولوج�ة والتطور 

الز�ادة المستمرة للقوl الداخل�ة والخارج�ة  فيوقات الحال�ة :ضغو� وتحد�ات تتمثل األ

 الترتی:ات اتخاذوالمؤثرة على استقرارها، مما �حتم على الح�ومات وٕادارة المنظمات 

  )2، 1996، جمال طاهر أبو الفتوح ( الالزمة لمواجهة مثل هذه التحد�ات. 
ًا ال یتجزأ من المنظمات والمجتمعات و�ذلك أص:حت اإلدارة الحدیثة جزء

المعاصرة یجب علیها أن تتفاعل مع مش�الت واحت�اجات تلك المنظمات والمجتمعات، 
ولذا فإن إلزامًا علیها أن تتمیز :القدرة على التكیف مع التغیر المستمر والتطور المتنامي 

من خالل اكتسابها في مختلف مجاالت الح�اة في المجتمعات والمنظمات المختلفة، وذلك 
ألنما� منظمة مرنة ومتداخلة و:ما یتناسب مع طب�عة العمل�ات واألدوار التي تؤدیها. 

  )8-7، 1996(!مال درو)ش،
تعــد اإلدارة مــن أهــم الموضــوعات التــي تــؤثر علــى ح�اتنــا وذلــك ألنهــا دائمــًا لــذلك 

�اضــي هــي أســلوب تــرت:j بتحدیــد األهــداف و��ف�ــة الوصــول إلیهــا، واإلدارة فــي المجــال الر 
یوضـح ��ف�ــة التعامــل مــع اآلخــر�ن للوصــول :قـدراتهم إلــى أعلــى المســتو�ات الر�اضــ�ة مــن 
خالل التفاعل اإلجتماعى :قصد الحصول على أفضل النتائج :أقل جهد وفى أسرع وقـت، 

لكــى تحقــe اإلدارة الر�اضــ�ة أهــدافها التــي تســعى إلیهــا فــال بــد مــن وجــود م:ــادf وقواعــد و 
تلـك  ،الطر�e الصح�ح أمام العاملین :مختلف الهیئات والمؤسسات الر�اض�ة أساس�ة ترسم

  )8، 2009(محمد مجد� سید، .الم:ادf والقواعد هي ما �طلe عل�ه الس�اسات اإلدار�ة
وتعــد إدارة الجــودة الشــاملة إحــدl االتجاهــات الحدیثــة فــي اإلدارة، وتقــوم فلســفتها   

ارة أن تتبناها :غـرض الوصـول إلـى أفضـل أداء على مجموعة من الم:ادf التي �م�ن لإلد
مم�ــن ممــا �ســاعد فــي حــل الكثیــر مــن المشــ�الت والصــعو:ات المتعلقــة :ــالجودة وتحســین 

  )3، 2004(حامد حسین أحمد، عبدهللا فرغلي أحمد،األداء والقدرة التنافس�ة للمنظمة. 
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سات الخدم�ة و�ختلف مفهوم الجودة الشاملة :اختالف المنظمات وأهدافها، فالمؤس  
�عتمــد مفهــوم الجــودة الشــاملة بهــا علــى تحســین وتطــو�ر الخدمــة المقدمــة للعمیــل فــي أقــل 
وقت وجهد مم�ن، أما المؤسسات اإلنتاج�ة فیتر�ز مفهوم الجـودة الشـاملة بهـا علـى جـودة 

  )2، 2006(إ)مان محمد أحمد، السلعة المقدمة للمستهلك. 
  مش!لة ال'حث: -

الر�اضــ�ة شــأنها شــأن :ــاقي األجهــزة والهیئــات األخــرl  وتخضــع األجهــزة والهیئــات  
إلــى م:ــادf اإلدارة وقواعــدها، ولــإلدارة فــي م�ــادین التر��ــة الر�اضــ�ة دورهــا فــي العدیــد مــن 
المنظمات مثل االتحادات الر�اض�ة ومراكز رعا�ة الش:اب واألند�ـة وغیرهـا مـن المنظمـات 

طــو�ر نظــم اإلدارة بهــا و�ــذلك فــي تنظــ�م الر�اضــ�ة التــي تعتمــد علــى اإلدارة العلم�ــة فــي ت
  المنافسات الر�اض�ة الراغ:ة في تحقیe أهدافها من خالل تنسیe جهود اإلدارة.

   j:مـــا تعتبـــر االتحـــادات الر�اضـــ�ة مـــن أهـــم الهیئـــات التـــي توجـــد :ـــالمجتمع وتـــرت�
هیئـات ارت:اطًا وث�قًا :میدان التر��ـة الر�اضـ�ة ممـا �سـتدعى االهتمـام :�ـل مـا یخـص هـذه ال

للوصــول إلــى أفضــل مســتوl مــن الخــدمات وتحقیــe المســتو�ات واإلنجــازات فــي ال:طــوالت 
  )3، 2006(إ)مان محمد أحمد،  العالم�ة والدول�ة.

ومن هنا تبرز أهم�ـة دور االتحـاد فـي نشـر اللع:ـة المنـو� بهـا، وتحقیـe ال:طـوالت   
للعمـل علـى حـل المشـ�الت  فیها من خالل التخط�j الواعي والتنسیe بین إداراته المختلفة

التي تواجه المسـتفیدین مـن خدماتـه مـع وضـع القـوانین والتشـر�عات التـي تسـاعد علـى حـل 
  المش�الت قبل ظهورها مع الحفاz على حقوق األفراد.

ومـــن خـــالل العـــرض الســـابe تبـــدو الحاجـــة ملحـــة لموضـــوع إدارة الجـــودة الشـــاملة   
�عتبر هو الهیئة األساس�ة لرعا�ة ر�اضة رفع  وأهمیتها لإلتحاد المصرT لرفع األثقال حیث

  األثقال والتي ینبثe منها األند�ة ومراكز الش:اب وغیرها من الهیئات التا:عة لإلتحاد.
  هدف ال'حث: -

یهــدف ال:حـــث إلـــى تقــو�م االتحـــاد المصـــرT لرفــع األثقـــال فـــي ضــوء إدارة الجـــودة الشـــاملة 
  وذلك من خالل التعرف على:
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1-  Tلرفع األثقال.:االتحاد الواقع اإلدار Tالمصر  
  المصرT لرفع األثقال.مقومات الجودة الشاملة :االتحاد  -2
مــا التصــور المقتــرح لتطــو�ر االتحــاد المصــرT لرفــع األثقــال فــي ضــوء مفهــوم الجــودة  -3

  الشاملة.
  تساؤالت ال'حث : -

  ؟ المصرT لرفع األثقالما الواقع اإلدارT :االتحاد  -1
  ؟المصرT لرفع األثقال ة الشاملة :االتحاد ما مقومات الجود -2
مــا التصــور المقتــرح لتطــو�ر االتحــاد المصــرT لرفــع األثقــال فــي ضــوء مفهــوم الجــودة  -3

  الشاملة؟
  مصطلحات ال'حث : -

   Qualityالجودة: 

الجـــودة فـــي التعلـــ�م هـــي معـــاییر عالم�ـــة للق�ـــاس واالعتـــراف، واالنتقـــال مـــن ثقافـــة الحـــد 
واعت:ـــار المســتقبل هـــدفًا نســـعى إل�ـــه، واالنتقـــال مـــن تكـــر�س  تقـــان والتمیـــز،األدنــى إلـــى ثقافـــة اإل

   ).34: 2003(الزواو�، الماضي والنظرة الماض�ة إلى المستقبل الذT تع�ش ف�ه األج�ال اآلن 
  Total Quality Management (TQM)إدارة الجودة الشاملة: 

مًال قائمــــًا علــــى أســــاس إحــــداث فلســـفة إدار�ــــة حدیثــــة تأخــــذ منهجــــًا أو نظامــــًا إدار�ـــًا شــــا
تغییـرات إیجاب�ـة جذر�ـة لكـل شـيء داخـل المؤسسـة :حیـث تشـمل تلـك التغیـرات الف�ـر، والسـلوك، 

نمــj الق�ــادة اإلدار�ــة؛ للوصــول إلــى أعلــى جــودة و  القـ�م, المعتقــدات التنظ�م�ــة، المفــاه�م اإلدار�ــة،
  )13: 2006( راضي، في المخرجات. 

  الدراسات  المتشابھة :

وتهـدف الدراسـة إلـى التعـرف علـى ��ف�ـة تطبیـe  )2016سة (أسماعیل صـ'حى !حیـل،درا

المــــنهج الوصــــفي،  ال:احــــث، اســــتخدم الشــــ:اب والر�اضــــةمفــــاه�م إدارة الجــــودة الشــــاملة ف�

) مــــن العـــــاملین فــــي الجامعــــة، ومـــــن أدوات جمــــع الب�انـــــات 144اشــــتملت العینــــة علـــــى (
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ارة العل�ـــا :م:ـــادf إدارة الجـــودة الشـــاملة ونجـــاح االســـتب�انات، ومـــن أهـــم النتـــائج اقتنـــاع اإلد
  . %74.39تطبیe إدارة الجودة الشاملة في الجامعة بنس:ة 

وتهـــدف الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدام  )2015دراســـة (لمـــ)س منصـــور عبـــدالجواد ،
ة المـــــنهج ال:احثـــــالجــــودة الشـــــاملة علـــــى تحســــین مســـــتوl الخـــــدمات الطب�ــــة ، اســـــتخدمت 

) مــــــن العــــــاملین، ومــــــن أدوات جمــــــع الب�انــــــات 145العینــــــة علــــــى (الوصــــــفي، واشــــــتملت 
  االستب�ان، ومن أهم النتائج وجود صلة قو�ة وارت:ا� بین الجودة الشاملة وٕادارة المعرفة.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على دور إدارة الجـودة  )2015دراسة (مر�م أحمد أبومساعد،
ســتخدمت ال:احثــة المــنهج الوصــفي، واشــتملت الشــاملة فــي تفعیــل دور التنم�ــة المســتدامة، ا

ـــــى ( ـــــات 279العینـــــة عل ـــــدر�س، ومـــــن أدوات جمـــــع الب�ان ) مفـــــردة مـــــن أعضـــــاء هیئـــــة الت
االســتب�انات، ومــن أهــم النتــائج وجــود عالقــة دالــة إحصــائ�ًا بــین انتشــار ثقافــة الجــودة فــي 

  مؤسسات  التعل�م داخل الجامعات الفلسطین�ة.
وهــــدفت الدراســــة للوضــــع نمــــوذج إلدارة المــــوارد  )2013دراسة(مصــــطفى عنتــــر ز�ــــدان، 

ال:شـر�ة :اإلتحـاد المصــرT لرفـع األثقـال، واســتخدم ال:احـث المـنهج الوصــفي، و�لغـت عینــة 
) مفــردة مـن العــاملین :اإلتحـاد المصــرT وفروعـه، و�انــت اهـم النتــائج أن هنــاك 72ال:حـث(

لمـوارد ال:شـر�ة و:التـالي تـم قصور في توفیر الموارد ال:شر�ة وعدم وجـود إدارة متخصصـة ل
  ص�اغة نموذج مقترح إلدارة الموارد ال:شر�ة :اإلتحاد المصرT لرفع األثقال.

وأســتهدفت الدراســة بنــاء خطــة وه��ــل تنظ�مــي  )2012دراســة (عــالء الــدین محمــد ســید،
مفــرده واســتعان  71إلدارة المخــاطر :اإلتحــاد المصــرT لرفــع األثقــال و�لغــت عینــة الدراســة 

المقابلــة الشخصـــ�ة  ال:ـــاحثین:ــالمنهج الوصـــفي والدراســات المســـح�ة �مــا اســتخدم  ال:احــث
واالســتب�ان �ــأداء لجمــع الب�انــات و�انــت أهــم النتــائج بنــاء خطــة إلدارة المخــاطر :اإلتحــاد 
المصــرT لرفــع األثقــال ووضــع ه��ــل تنظ�مــي لهــا مــع التعــرف علــى انــواع المخــاطر التــي 

 قال.تهدد اإلتحاد المصرT لرفع األث

وهــدفت الدراســة للتعــرف علــى مــدErhan Mergen & Etal ،2000(  lدراســة (
واســتخدام  الشــ:اب والر�اضــةاهتمــام الجامعــات األمر���ــة بتطبیــe م:ــادf الجــودة الشــاملة ف�



 ISSN : 1112-4032          البدنية و الر�ضيةللنشاطات   ةتكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية 

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمربلعدد ا 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

422 

المــنهج الوصــفي، واشــتملت العینــة علــى المــوظفین والكــوادر  ال:احــثأدواتــه". وقــد اســتخدم 
خاصــة :�ل�ــة التجــارة وٕادارة األعمــال، ومــن أدوات جمــع ال Rochesterالق�اد�ــة :مؤسســة 

الب�انات االستب�ان، ومـن أهـم النتـائج وضـع نمـوذج مقتـرح لتطبیـe أسـلوب الجـودة الشـاملة 
jجــودة  -جــودة التطــو�ر -فــي میــدان اإلدارة یتكــون مــن ثالثــة أجــزاء هــي (جــودة التخطــ�

  األداء).
إلى وضع إطار إلدارة الجودة  وتهدف الدراسة )Oebbeke Markus  ،1998دراسة (

المـنهج الوصـفي، اشـتملت  ال:احـثالشاملة في منظمات فرق الر�اضة للمحترفین، استخدم 
العینــة علــى الق�ــادات الر�اضــ�ة والموظفــون :منظمــة فــرق ر�اضــة المحتــرفین، ومــن أدوات 

تحدیــد جمــع الب�انــات جــائزة مــالكوم :الــدر�ج، ومــن أهــم النتــائج تــم التوصــل ألداء صــالحة ل
  مدl تطبیe المؤسسات الر�اض�ة للجودة الشاملة.

  الدراسات  المتشابھة :التعلیق على 

تشــابهت الدراســة الحال�ــة مــع هــذه الدراســات فــي هــذا الصــدد مــن خــالل تحلیــل قــد   
والعیــوب ومــن ثــم وضــع نمــوذج �م�ــن  ممیــزات:المؤسســات للتعــرف علــى ال T الواقــع اإلدار 

ال:احثین مـن وفد استفاد ، في ضوء م:ادf الجودة الشاملةمن خالله تالشى العیوب وذلك 
  :الدراسات السا:قة في

 عرض وتفسیر النتائج.تحدید مجتمع وعینة الدراسة، تحدید أدوات جمع الب�انات،  �

 بناء النموذج المقترح إلدارة الجودة الشاملة.المعالجات اإلحصائ�ة المناس:ة،  �

  إجراءات ال'حث: -
  ل:احثین المنهج الوصفي نظرًا لالئمته لطب�عة ال:حث.استخدم امنهج ال'حث : 

یتكــون مجتمــع ال:حــث مــن أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد المصــرT لرفــع مجتمــع ال'حــث : 
) فـردًا، و�ـذلك مـن العـاملین :االتحـاد وفروعـه وال:ـالغ 117األثقال وفروعه وال:الغ عددهم (

  ) فرد. 37عددهم (
:طر�قة العشوائ�ة العمد�ة :حیث تشـ�ل عـددًا مقبـوًال  تم اخت�ار عینة ال:حثعینة ال'حث : 

علـــى المســـتوl اإلحصـــائي لتمثیـــل مجتمـــع ال:حـــث، وقـــد اســـتلزم ذلـــك توز�ـــع عینـــة ال:حـــث 
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المیدان�ــة ط:قــًا ألهــداف ال:حــث واألدوات المســتخدمة فــي جمــع الب�انــات، و�وضــح جــدول 
  ) توز�ع العینة �التالي:1(

   )1جدول(
  ثتوصیف عینة ومجتمع ال:ح

 النسبة المئویة العینة األساسیة مجتمع البحث فئات عینة البحث

 %22.22 2 9 أعضاء جملس إدارة االحتاد 

  %26.20  11  42  مديري االحتاد ومديري االفرع

 %39.80 41 103  اعضاء اللجان اخلاصة �الحتاد وفروعه

  %35.06  54  154  ا$موع

عـًا لـإلدارة المسـتخدمة فـي تطبیـe ) أن عینة ال:حث موزعة ت:1یتضح من جدول (  
  ال:حث المیداني وهى استمارات االستب�ان ف�انت �التالي:

  :أدوات جمع الب)انات -
  قام ال:احثین بتصم�م عدد  استماراتي استب�ان موزعین �اآلتي:

  استب�ان بهدف التعرف على الواقع اإلدارT :االتحاد المصرT لرفع األثقال. - 1
قومـــات الجـــودة الشـــاملة :االتحـــاد المصـــرT لرفـــع اســـتب�ان بهـــدف التعـــرف علـــى م - 2

 األثقال. 

  وقد تم تصم�م هذه االستمارات في ضوء هدف ال:حث والغرض منه وذلك من خالل:
  استمارة الواقع اإلدار� للعاملین 'االتحاد المصر� لرفع األثقال: -ا
  تحدید المحاور لالستمارة: -أ

مـــن خـــالل اإلطـــالع علـــى :عـــض  قـــام ال:ـــاحثین بتحدیـــد محـــاور االســـتب�ان األول
) 2013)، ( مصـــطفى عنتـــر،2016الدراســـات المشـــابهة مثـــل دراســـة (أســـماعیل �حیـــل، 

) وتم عرضها على مجموعـة مـن السـادة الخبـراء المتخصصـین فـي 2006،(إ�مان محمد ،
) eمالئمــــة هــــذه 1مجــــال اإلدارة العامــــة واإلدارة الر�اضــــ�ة مرفــــ lفــــي مــــد Tإلبــــداء الــــرأ (

  ) یوضح ذلك.2م وجدول (7/8/2016م إلى 1/8/2016في الفترة من  المحاور وذلك
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  )2جدول رقم (
آراء الخبراء حول مناس:ة محاور استمارة الواقع اإلدارT :االتحاد المصرT لرفع األثقال   

  )10(ن= 
  النس'ة المئو)ة  را� الخبیر  المحاور المقترحة  م

غیر   مناسب
  مناسب

  %100 -   10  األهداف  1
  %90  1  9  خط)Kالت  2
  %40 6  4  التمو�ل  3
  %80 2 8  التنظ)م  4
  %100 -   10  الق)ادة  5
  %90 1 9  اإلم!انات  6
  %30  7 3  برامج االتحاد  7
  %80 2 8  الرقا'ة  8
  %50 5 5  االتصال ونظم المعلومات  9

  

) تراوحـت نسـ:ة موافقـة السـادة الخبـراء علـى المحـاور المقترحـة 2من خالل جدول(
�حـــد أدنـــى لقبـــول تلــــك  %75وقـــد ارتضـــى ال:ـــاحثین نســـ:ة  %100لـــى إ %30مـــا بـــین 

المحاور وعلى ذلك فقد تم است:عاد عدد ثالثة محـاور وهـي علـى الترتیـب (التمو�ـل، بـرامج 
  .النشا�، االتصال)

  
  ص)اغة الع'ارات: -ب

تم ص�اغة ع:ارات االستب�ان في ضوء المحاور المستخلصة من آراء الخبـراء فـي 
م 13/8/2015) وتـم عرضـها علـى الخبـراء وذلـك فـي الفتـرة مـن�3ة مرفe (صورتها المبدئ

  ) یوضح ذلك3م وجدول (20/8/2015إلى 
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  )3جدول (
  )10آراء الخبراء في الع:ارات المقترحة الستب�ان الواقع اإلدارT  (ن=

  الرقابة  االمكانات  القیادة  التنظیم  التخطیط  األھداف

  %  العبارة  %  العبارة  %  ارةالعب  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة

1  100 1  90 1  80 1  50 1  90 1  100 

2  90 2  100 2  90 2  80 2  90 2  100 

3  80 3  100 3  90 3  80 3  100 3  90 

4  90 4  80 4  100 4  90 4  100 4  90 

5  90 5  100 5  50 5  100 5  100 5  90 

6  100 6  90 6  90 6  40 6  100 6  90 

7  90 7  80 7  80 7  80 7  80 7  60 

8  100 8  90 8  40 8  80 8  80 8  100 

9  80 9  80 9  100 9  90 9  90 9  100 

10  90 10  90 10  100 10  90 10  60 10  100 

11  100 11  100 11  100 11  100 11  50 11  90 

12  80 12  50 12  100 12  100 12  90 12  100 

13  80 13  100 13  100 13  100 13  60 13  100 

14  50 14  80 14  50 14  100 14  100 14  100 

15  60  15  90 15  80 15  80 15  80 15  60 

16  80 16  40 16  90 16  90 16  90 16  40 

17  90 17  100 17  80 17  90 17  90 17  80 

18  90 18  80 18  90 18  90 18  80  18  90 

19  100 19  40 19  100 19  50 19  80 19  100 

20  100 20  100 20  100 20  90 20  80 20  80 

) قــام ال:ــاحثین :اســت:عاد الع:ــارات التــي لــم تحصــل علــى نســ:ة 3مــن خــالل جــدول(
) مـن محـور األهـداف و وأرقـام 15، 14فأكثر مـن آراء الخبـراء وهـي أرقـام ( %75موافقة 

، 1) مـن محـور التنظـ�م و أرقـام (14، 8، 5) من محور التخط�j وأرقام (19، 16، 12(
، 15، 7) من محـور االم�انـات وأرقـام (13، 11 ،10) من محور الق�ادة  وأرقام (19، 6

  ع:ارة.103) من محور الرقا:ة و�ذلك بلغ عدد ع:ارات االستب�ان :عد آراء الخبراء  16
  المعامالت العلم)ة لالستمارة: -ج

) فــــرد مــــن مجتمــــع ال:حــــث وخــــارج العینــــة 25تــــم تطبیــــe االســــتمارة علــــى عــــدد (
م وذلك إلجراء المعامالت العلم�ة 29/8/2015م إلى 22/8/2015األساس�ة في الفترة من

  لالستمارة (الصدق، الث:ات)
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  أوًال: الصدق:
إلیجاد صدق االستمارة اعتمد ال:احثین علـى التحقـe مـن صـدق االتسـاق الـداخلي 
ـــارات االســـتمارة وقـــد تـــم حســـاب معامـــل االرت:ـــا� بـــین درجـــة �ـــل ع:ـــارة مـــن ع:ـــارات  لع:

T تنتمـي إل�ـه و�ـذلك بـین المحـاور والمجمـوع الكلـي االستمارة والمجموع الكلـي للمحـور الـذ
 ) یوضحا ذلك.5)، (4لالستمارة وجدول (

  )4جدول (
 Tمعامالت االرت:ا� بین درجة �ل ع:ارة والمجموع الكلي للمحور في استمارة الواقع اإلدار

  )25(ن=
  العبارات  المحاور

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  األھداف

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.912 0.761 0.912 0.854 0.853 0.861 0.812 0.912 0.646 

  18  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

معامل 
Oاالرت'ا  

0.912 0.685 0.642 0.567 0.625 0.715 0.618 0.732 0.663 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  التخطیط

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.916 0.890 0.855 0.973 0.942 0.865 0.826 0.769 0.890 

  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة
معامل   

Oاالرت'ا  
0.973 0.942 0.905 0.744 0.769 0.890 0.632 0.759 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  التنظیم

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.939 0.824 0.736  0.923 0.859 0.879 0.941 0.941 0.939 

  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة
معامل   

Oاالرت'ا  
0.930 0.815 0.923 0.859 0.837 0.931 0.875 0.727 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  القیادة

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.845 0.906 0.917 0.948 0.768 0.946 0.845 0.906 0.917 
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  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة  
معامل   

Oاالرت'ا  
0.948 0.768 0.946 0.921 0.845 0.915 0.765 0.948 

  

  

  االمكانات
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.850 0.906 0.834 0.941 0.773 0.946 0.850 0.715 0.834 

  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

معامل   
Oاالرت'ا  

0.940 0.721 0.946 0.906 0.854 0.880 0.753 0.914 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  الرقابة

  
معامل 
Oاالرت'ا  

0.893 0.854 0.589 0.850 0.916 0.829 0.893 0.844 0.705 

  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة  

  
  

معامل 
Oاالرت'ا  

0.741 0.856 0.758 0.837 0.856 0.803 0.845 0.916 

 P0.505=  0.01ق)مة ر الجدول)ة عند مستو  

) أن معـــامالت االرت:ـــا� بـــین ع:ـــارات محـــاور االســـتمارة والمجمـــوع 4یتضـــح مـــن جـــدول (
حیـث  0.01) وهـي دالـه عنـد مسـتوl 0.973، 0.618الكلي لكل محور تراوحت ما بـین (

  أنها أكبر من ق�مة ر الجدول�ة.
  )5جدول (

  )25ارT (ن=معامالت االرت:ا� بین درجة �ل محور والمجموع الكلي الستمارة الواقع اإلد
  معامل االرتباط  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المحاور  م

  0.917 0.492 1.70  األهداف  1

2  K(0.986 0.5722 1.65  التخط  

  0.924 0.544 1.34  التنظ)م  3

  0.975 0.597 1.63  الق)ادة  4

  0.970 0.457 1.61  االم!انات  5

  0.925 0.533 1.69  الرقا'ة  6



 ISSN : 1112-4032          البدنية و الر�ضيةللنشاطات   ةتكنولوجياللعلوم و اا	لة العلمية 

  eISSN 2543-3776                                   م2017 الرابع عشر ديسمربلعدد ا 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/3         http://ristaps-ar.univ-mosta.dz/   

 جملة علمية

حمكمة  سنوية  

428 

  0.505=  0.01ة عند مستوP ق)مة ر الجدول)
) أن معامالت االرت:ا� بین محاور االستمارة والمجموع الكلي 5یتضح من جدول(

حیـث أنهـا أكبـر مـن  0.01) وهي داله عند مسـتوl 0.986، 0.917لها تراوحت ما بین (
  ق�مة ر الجدول�ة.

  :الث'ات: ثان)اً 
والتجزئـة النصـف�ة  خن:ـاإلیجاد ث:ات االستمارة استخدم ال:احثین طر�قة  الف �رو 

لع:ـــارات االســـتمارة وقـــد تـــم حســـاب معامـــل االرت:ـــا� بـــین الع:ـــارات الفرد�ـــة والزوج�ـــة لكـــل 
محور من محاور االستمارة و�ذلك بـین الع:ـارات الفرد�ـة والزوج�ـة لالسـتمارة ��ـل وجـدول 

  )، یوضح ذلك6(
  )6جدول (

  )25دارT (ن=ث:ات الفاكرون:اخ والتجزئة النصف�ة الستب�ان الواقع اإل

  
  م

  

  المتغیرات

  

  الفاكرونباخ

  التجزئة النصفیة

  

  معامل االرتباط

  تصحیح طول المقیاس

  جتمان  براون -سبیرمان

  0.986  0.971  0.944  0.948  األهداف  1
2  K(0.985  0.996  0.992  0.932  التخط  
  0.980  0.990  0.980  0.942  التنظ)م  3
  0.987  0.988  0.977  0.953  الق)ادة  4
  0.974  0.974  0.950  0.937  االم!انات  5
  0.990  0.990  0.981  0.962  الرقا'ة  6

  0.989  0.989  0.978  0.990  المجموع الكلى لإلستمارة

 P0.505=  0.01ق)مة ر الجدول)ة عند مستو  
والتجزئة النصف�ة  خ) أن معامالت الث:ات :طر�قة الفا �رو ن:ا6یتضح من جدول(

حیث أنها أكبر من ق�مة  0.01) وهي داله عند مستوl 0.990، 0.932تراوحت ما بین (
واشـــتملت علـــى ســـتة  )4. مرفـــe (أصـــ:حت االســـتمارة فـــي صـــورتها النهائ�ـــةو  ر الجدول�ـــة.

  ع:ارة ومیزان التقدیر المستخدم ثالثي. 103محاور بإجمالي 
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  استمارة مقومات الجودة الشاملة 'االتحاد المصر� لرفع األثقال: -2
  :تینالمحاور لالستمار  تحدید -أ

قــام ال:ــاحثین بتحدیــد محــاور االســتب�ان الثــاني مــن خــالل اإلطــالع علــى المراجــع 
)، (أســماعیل 2006),(إ�مــان محمــد أحمــد،2005(منــى عبــدالمعبود، العلم�ــة المتخصصــة

وتــم عرضــها علــى الخبــراء إلبــداء مــدl مالئمــة  )2007)،(ممــدوح محمــد، �2016حیــل، 
)e7م. وجـدول (12/9/2016م إلـى 1/9/2016وذلك في الفترة من) 5هذه المحاور مرف (

  یوضح ذلك.
  )7جدول (

آراء الخبراء حول مناس:ة محاور استمارة مقومات الجودة الشاملة  :االتحاد المصرT لرفع 
  )10األثقال(ن=

  النس'ة المئو)ة  غیر مناسب  مناسب  المحاور المقترحة  م

 %90 1 9  اإلدارة العل)ا  1

 %60 4 6  ءرضا العمال  2

 %50  5 5  ثقافة المنظمة  3

 %90 1 9  إدارة الموارد ال'شر�ة  4

 %100 - 10  نظام المعلومات  5

 %90 1 9  التعل)م والتدر�ب  6

 %90 1 9  مشار!ة العاملین  7

 %60 4 6  التحسین المستمر  8

  
) أنـــه تراوحـــت نســـ:ة موافقـــة الســـادة الخبـــراء علـــى المحـــاور 7یتضـــح مـــن جـــدول(

�حـد أدنــى لقبــول  %75وقـد ارتضــى ال:ـاحثین نســ:ة  %100إلــى  %50مــا بـین المقترحـة 
تلــك المحـــاور وعلـــى ذلـــك فقـــد تـــم اســـت:عاد عـــدد ثـــالث محـــاور وهـــي علـــى الترتیـــب (رضـــا 

  العمالء، ثقافة المنظمة، التحسین المستمر)
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  ص)اغة الع'ارات: -ب
رأT  تـــم صـــ�اغة ع:ـــارات االســـتب�ان الثـــاني فـــي ضـــوء المحـــاور المستخلصـــة مـــن

)eوتــم عرضــها علــى الخبــراء وذلــك فــي الفتــرة مــن 6الخبــراء فــي صــورتهما المبدئ�ــة مرفــ (
  ) یوضحا ذلك.8م. وجدول (28/9/2016م إلى 13/9/2016

  )8جدول (
  )10آراء الخبراء في الع:ارات المقترحة الستب�ان مقومات الجودة الشاملة  (ن=

 اإلدارة العلیا
إدارة الموارد 

 البشریة
 مشاركة العاملین التعلیم والتدریب علوماتنظام الم

  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة  %  العبارة

1  80 1  90 1  100 1  100 1  60 

2  90 2  100 2  100 2  100 2  90 

3  80 3  100 3  100 3  90 3  100 

4  90 4  100 4  80 4  80 4  90 

5  90 5  80 5  90 5  90 5  80 

6  70 6  90 6  90 6  90 6  90 

7  80 7  80 7  60 7  90 7  100 

8  100 8  80 8  60 8  60 8  100 

9  100 9  70 9  70 9  90 9  60 

10  80 10  100 10  100 10  90 10  90 

11  90 11  100 11  90 11  80 11  90 

12  60 12  80 12  80 12  100 12  100 

13  60 13  90 13  80 13  90 13  90 

14  90 14  50 14  90       

15  80  15  50 15  100       

  
) قـام ال:ـاحثین :اسـت:عاد الع:ـارات التـي لـم تحصـل علـى نسـ:ة 8من خالل جدول( 
)مـــن محـــور اإلدارة العل�ـــا 13، 12، 6فـــأكثر مـــن آراء الخبـــراء وهـــي أرقـــام ( %75موافقـــة 
) مـن محـور نظـام 9، 8، 7) مـن محـور إدارة المـوارد ال:شـر�ة وأرقـام (15، 14، 9وأرقام (

) من محور مشار�ة العاملین 9، 1ل�م والتدر�ب وأرقام () من محور التع8المعلومات ورقم(
  ع:ارة.59و�ذلك بلغ عدد ع:ارات االستب�ان :عد العرض على الخبراء 
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  :ةالمعامالت العلم)ة لالستمار  -ج
م. 3/10/2016م إلـــى 29/9/2016تـــم إجـــراء المعـــامالت العلم�ـــة فـــي الفتـــرة مـــن

  وذلك إلجراء الصدق، الث:ات لالستمارة.
   :الصدق -

لتحقـe مـن صـدق ع:ـارات االسـتمارة ل، وذلـك المح�مـیناستخدام صـدق قام ال:احثین :
وذلـك مـن خـالل عرضـها  لدرجة مناسبتها وص�اغة الع:ـارات، النس:ة المئو�ةتحدید وقد تم 

لتقــدیر والح�ــم الك�فــي والكمــي علــى مفــردات االســتمارة ظهــر لعلــى مجموعــة مــن الخبــراء 
لق�ــاس  نــات االســتمارة وأنهــا ذات داللــة إحصــائ�ة عال�ــةصــدق المضــمون (المح�مــین لم�و 

  ذلك یوضح )8(السابeجدول الو ، ما وضعت من أجله )
  الث'ات: -

لكـــل محـــور مـــن محـــاور االســـتمارة و�ـــذلك  خ:حســـاب معامـــل ث:ـــات ألفـــا �ـــرو ن:ـــا
  ) یوضح ذلك9لالستمارة ��ل وجدول (

  )9جدول (
  )25الواقع اإلدارT (ن=ث:ات الفاكرون:اخ والتجزئة النصف�ة الستب�ان 

 

  
  م

  

  المتغیرات

  

  الفاكرونباخ

  التجزئة النصفیة

  

  معامل االرتباط

  تصحیح طول المقیاس

  جتمان  براون -سبیرمان

  0.962  0.962  0.927  0889  اإلدارة العل)ا  1
  0.959  0.968  0.939  0.841  إدارة الموارد ال'شر�ة  2
  0.977  0.983  0.967  0.873  نظام المعلومات  3
  0.980  0.983  0.967  0.894  التعل)م والتدر�ب  4
  0.935  0.937  0.881  0.903  مشار!ة العاملین  5

  0.982  0.983  0.967  0.982  المجموع الكلى لإلستمارة

 P0.505=  0.01ق)مة ر الجدول)ة عند مستو  
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والتجزئة النصف�ة  خ) أن معامالت الث:ات :طر�قة الفا �رو ن:ا9یتضح من جدول(
حیث أنها أكبر من ق�مة  0.01) وهي داله عند مستوl 0.983، 0.841اوحت ما بین (تر 

واشــتملت علــى  )7. مرفــe (و�ــذلك أصــ:حت االســتمارة فــي صــورتها النهائ�ــة ر الجدول�ــة.
  ع:ارة :میزان تقدیر ثالثي. 59خمسة محاور بإجمالي 

  
  الخطوات التنفیذ)ة للتطبیU استمارات االستب)ان : -

راء المعـــامالت العلم�ـــة الســـتمارتي االســـتب�ان والتأكـــد مـــن الصـــدق :عـــد أن تـــم إجـــ
بتطبیe استمارتي االستب�ان فـي صـورتهما النهائ�ـة مرفقـي  ال:احثینوالث:ات لكل منهما قام 

فـي حــین م 15/12/2016م حتــى 15/10/2016) علـى عینـة ال:حــث خـالل الفتـرة 7، 4(
ـــم توز�ـــع عـــدد   54لتعـــرف علـــى الواقـــع اإلدارT) و(إســـتمارة ل 54اســـتمارة  بواقـــع ( 108ت

إســتمارة للتعــرف علــى مقومــات الجــودة) و:عــد حصــر االســتمارات التــي تــم الحصــول علیهــا 
اســـتمارة لعـــدم جد�ـــة المفحوصـــین ل�صـــ:ح أجمـــالي  10اســـتمارة) تـــم اســـت:عاد عـــدد  100(

ات ) إســـتمارة للمقومـــ37) اســـتمارة للواقـــع اإلدارT و(53اســـتمارة) بواقـــع ( 90االســـتمارات(
  الجودة الشاملة.

  المعالجات اإلحصائیة : 

ـــــة( المتوســـــj الحســـــابي، اإلنحـــــراف    ـــــة اآلت� ـــــاحثین المعـــــامالت العلم� اســـــتخدم ال:
 المع�ارT، معامل اإلرت:ا� ومعامل الف لكرون:اخ وجتمان، النسب المئو�ة)

  
  عرض النتائج : -

الت ف�ما یلي عرض ومناقشة النتائج وتفسیرها في ضوء اإلجا:ة على تساؤ   
  ال:حث.

الخاص 'التعرف على الواقع اإلدار� عرض وتفسیر ومناقشة نتائج التساؤل األول  -
  'اإلتحاد المصر� لرفع األثقال. 
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  الدرجة المقدرة والنس:ة المئو�ة الستجا:ة عینة ال:حث حول الواقع اإلدارT  )10جدول(
  )53المصرT لرفع األثقال (ن= :االتحاد

  العبارات  المحاور

  ھدافاأل

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

الدرجة 
 110 90 85 77 80 89 112 98 80  المقدرة

النس'ة 

 69.18 56.60 53.46 48.43 50.31 55.97 70.44 61.64 50.31  المئو)ة

  18  17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

الدرجة 

 122 108 111 108 98 97 89 112 100  المقدرة

النس'ة 

 76.73 67.92 69.81 67.92 61.64 61.01 55.97 70.44 62.89  المئو)ة

  التخطیط

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

الدرجة 

 109 88 89 114 101 99 89 122 100  المقدرة

النس'ة 

 68.55 55.35 55.97 71.70 63.52 62.26 55.97 76.73 62.89  المئو)ة

    17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

الدرجة 

 86 88 89 98 124 78 98 88  المقدرة

النس'ة 

 54.09 55.35 55.97 61.64 77.99 49.06 61.64 55.35  المئو)ة

  التنظیم

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

الدرجة 

 83 97 85 108 111 89 109 92 99  المقدرة

النس'ة 

 52.20 61.01 53.46 67.92 69.81 55.97 68.55 57.86 62.26  المئو)ة

    17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

الدرجة 

 107 99 130 100 96 90 88 87  المقدرة

النس'ة 

 67.30 62.26 81.76 62.89 60.38 56.60 55.35 54.72  المئو)ة
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  الدرجة المقدرة والنس:ة المئو�ة الستجا:ة عینة ال:حث حول الواقع اإلدارT  )10تا:ع جدول(

  )53:اإلتحاد المصرT لرفع األثقال (ن=

  القیادة

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

الدرجة 

 101 87 88 97 89 109 111 95 89  المقدرة

النس'ة 

 63.52 54.72 55.35 61.01 55.97 68.55 69.81 59.75 55.97  المئو)ة

    17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة

الدرجة 

 115 83 98 89 110 107 109 94  المقدرة

النس'ة 

 72.33 52.20 61.64 55.97 69.18 67.30 68.55 59.12  المئو)ة

  

  

  االمكانات

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

الدرجة 

 89 77 89 111 109 108 99 108 89  المقدرة

النس'ة 

 55.97 48.43 55.97 69.81 68.55 67.92 62.26 67.92 55.97  المئو)ة

    17  16  15  14  13  12  11  10  الع'ارةرقم 

الدرجة 

 78 87 108 102 107 74 100 78  المقدرة

النس'ة 

 49.06 54.72 67.92 64.15 67.30 46.54 62.89 49.06  المئو)ة

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة  الرقابة

الدرجة   

 99 88 87 85 97 98 89 90 100  المقدرة

النس'ة 

 62.26 55.35 54.72 53.46 61.01 61.64 55.97 56.60 62.89  المئو)ة

    17  16  15  14  13  12  11  10  رقم الع'ارة  

الدرجة   

 77 97 98 99 130 87 85 88  المقدرة

النس'ة 

 48.43 61.01 61.64 62.26 81.76 54.72 53.46 55.35  المئو)ة
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) Uما یلي:10یتضح من الجدول الساب (   

) %76.73: %48.43حور األول (األهداف) ما بین (تراوحت النسب المئو�ة في الم 
) حیث تشیر إلى %76.73) على أكبر نس:ة مئو�ة وهي (18حیث حصلت الع:ارة رقم (

ر�j صرف الحوافز للعاملین في أطار تحقیe األهداف ومدl فاعل�ة العاملین على تنفیذ 
) 6)، (5)، (4، ()1األهداف المطلو:ة منهم :القدر الكافي، هذا وقد حصلت الع:ارات (

) وهذا �شیر %56.60: %48.43) على نسب منخفضة تراوحت ما بین (12)،(8)،(7،(
إلى أنه من الضرورT وضع أهداف خاصة :�ل فرع من أفرع اإلتحاد متفقه وطب�عة 
المناخ الجغرافي السائد بها والمناخ التنظ�مي والس�اسي لكل إقل�م على حده مع ضرورة 

�م�ن من خاللها تحقیe هذه األهداف والحرص على تنظ�م دورات تحدید الك�ف�ة التي 
للعاملین لتوعیتهم :��ف�ة تحقیe ذلك ووضع اسالیب تتماشى مع التطورات الحدیثة 

  للر�اضة رفع األثقال.
) وقد %77.99: %49.06تراوحت النسب المئو�ة في المحور الثاني (التخط�j) ما بین ( 

) و�شیر ذلك إلى أن %77.99لى نس:ة حیث بلغت () على أع13حصلت الع:ارة رقم  (
الجانب المرت:j بوضع خطة النشا� :اإلتحاد حیث تشیر عینة الدراسة :أن سوء توز�ع 
المیزان�ة یؤدT إلى قلة قاعدة الممارسین وقلة أشتراك األند�ة في مسا:قات اإلتحاد، بینما 

) على نس:ة منخفضة 17)،(16)،(15)،(12)،(10)،(8)، (7)، (3حصلت الع:ارة رقم (
) مؤ�دة على عدم وجود خطj طو�لة المدl %55.97، %49.6تراوحت ما بین (

الفرصة  حمرت:طة :المسا:قات التي �ضعها اإلتحاد �ما ان االم�انات المتاحة ال تت�
لتنظ�م المعس�رات الداخل�ة والخارج�ة :القدر الذl یتماشى مع متطل:ات ر�اضة رفع 

وء التخط�j وعدم وضوح الرؤ�ة واألهداف والرسالة لإلتحاد األثقال وذلك :سب س
 المصرT لرفع األثقال للعاملین واألفرع التا:عة لإلتحاد.

 eإلى أهم�ة 2013(مع ما أشارت إل�ه دراسة مصطفى عنتر ال:احثینو�تف (
التخط�j للبرامج التي �سعى أیها اإلتحاد المصرT لرفع األثقال ووضع الوسائل الالزمة 

تلك الخطj مع األخذ في االعت:ار طب�عة العمل الذl ��لف :ه العاملین داخل  ذنفیللت
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)، أ�مان محمد 2005(منى عبدالمنعم اإلتحاد وذلك أ�ضًا ما أشارت إل�ه دراسة �الً 
 .)2006(أحمد

) %81.76: %57.86تراوحت النسب المئو�ة في المحور الثالث (التنظ�م) ما بین ( 
) مؤ�دة أن الجانب %81.76) على نس:ة عال�ة وهي (15(حیث حصلت الع:ارة رقم 

التنظ�مي في اإلتحاد :ه الروتین اإلدارT الذl �عیe العمل�ة اإلدار�ة والفن�ة داخل اإلتحاد، 
)على نس:ة منخفضة تراوحت 12)،(11)،(10)،(9)،(7)،(4)،(2بینما حصلت الع:ارة رقم (

له��ل التنظ�مي :االتحاد المصرT ) حیث تشیر إلى حاجة ا%56.60: %52.20ما بین (
لرفع األثقال یتحاج إلى أعادة ه��لة وص�اغة لكى �حقe المردود الفعلي لتقس�م األعمال 

 والوظائف داحل اإلتحاد.

) إلى أهم�ة البناء التنظ�مي وتوز�ع االختصاصات 2011شر�ن جالل شحاتة(وتشیر 
اإلیجاب�ة ذات التأثیر الم:اشر في واألعمال حتى یتسنى لالتحاد الر�اضي تحقیe النتائج 

  مستوl اإلنجاز وذلك ما یتفe معه ال:احثین.
) وقد %72.33: %52.20تراوحت النسب المئو�ة في المحور الرا:ع (الق�ادة) ما بین ( 

) وتشیر إلى أنه اإلتحاد �قوم %72.33) على نس:ة مئو�ة وهي (17حصلت الع:ارة رقم (
تا:عة له :غرض تسهیل إجراءات تنفیذ االنشطة بإجراء االتصاالت مع األفرع ال

والمسا:قات و�عتبر ذلك من نقا� القوة و�جب تدع�مها، بینما حصلت الع:ارة رقم 
) على نس:ة منخفضة تراوحت ما بین 16)،(14)،(10)،(8)،(7)،(5)،(2)،(1(
:عض القصور في المهارات اإلدار�ة ) مؤ�دة على أن هناك 59.75%: 52.20%(

  :التالي یؤثر ذلك :السلب على مستوl تحقیe نتائج وأهداف اإلتحاد.والفن�ة و 
) إلى أهم�ة الدور ال:ارز للق�ادة التي بدورها 2009و�شیر جمال محمد على(

تساعد في إدارة المؤسسات الر�اض�ة :طر�قة إیجاب�ة، لذلك �شیر ال:احثین إلى أهم�ة 
اف الم:اشر لإلتحاد على األفرع التا:عة تحقیe الق�ادة الفعالة والنموذج�ة مع تحقیe األشر 

  له وذلك لتنفیذ المسا:قات واألنشطة المتنوعة التي �ق�مها اإلتحاد المصرT لرفع األثقال.
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تراوحت النسب المئو�ة في المحور الخامس (االم�انات) ما بین  
) على أعلى نس:ة مئو�ة حیث بلغت 6)، وقد حصلت الع:ارة رقم (69.81%:46.54%(
مؤ�د أن قلة اإلم�انات تعتبر عائe في تنفیذ المسا:قات :الطر�قة المثال�ة، ) 69.81%(

على نس:ة منخفضة  )17، 16، 12، 10، 9، 8، 7، 1بینما حصلت الع:ارات أرقام (
وقد أشارت إلى نقا� هامة یجب على اإلتحاد  )%55.97: %46.54(تراوحت ما بین 

:اإلتحاد وعدم وجود شر�ات متخصصة  تدار�ها مثل عدم وجود أدوات وأجهزة حدیثة
 eال:طوالت الر�اض�ة :اإلتحاد.لص�انة هذه األدوات وعدم وجود إدارة لتسو� 

) %81.76: %48.43تراوحت النسب المئو�ة في المحور السادس (الرقا:ة) ما بین ( 
) حیث تشیر أنه %81.76) على أعلى نس:ة مئو�ة وهي (13وقد حصلت الع:ارة رقم (

و�م القوانین واللوائح الخاصة :اإلتحاد :ش�ل دورT و:التالي یؤثر ذلك :السلب ال یتم تق
على التطو�ر اإلدارT والفني :اإلتحاد واألفرع التا:عة له، بینما حصلت الع:ارة رقم 

) على نس:ة منخفضة تراوحت ما 17)،(12)،(11)،(10)،(8)،(7)،(6)،(3)،(2(
فر�e لمتا:عة وتقی�م األنشطة  ) وتؤ�د على عدم وجود%56.60: %48.43بین(

والبرامج عقب �ل نشا�، وهذا �قلل من فرص التعرف على أهم السلب�ات والمش�الت 
 التي تواجه أنشطة اإلتحاد.

) والتي 2002) ودراسة بهجت عط�ة (2007( محمدنتائج دراسة ممدوح محمود وتشیر 
إلدارة وتنفیذ العمل. �ما أوضحت أن اإلدارة یتوافر لدیها األهداف والس�اسات الالزمة 

والتي توصلت إلى أن عدم   Langan, Patrick, William(1998)اتفe مع دراسة 
  یؤثر سل:ًا في تحسین وتطو�ر العمل. ةوضوح األهداف ونقص الرؤ�ة اإلستراتیج�

ما الواقع اإلدارT و]ذلك )!ون ال'احثین قد أجا'ا على التساؤل األول الذ� ینص على "
  "مصرT لرفع األثقال:اإلتحاد ال
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  ؟المصر� لرفع األثقالما مقومات الجودة الشاملة 'االتحاد التساؤل الثاني: 
  )11جدول (

الدرجة المقدرة والنس:ة المئو�ة الستجا:ة عینة ال:حث حول ع:ارات مقومات الجودة 
  )37:اإلتحاد المصرT لرفع األثقال (ن= الشاملة 

  العبارات  المحاور

  اإلدارة

  العلیا

  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

 67 66 82 74 60 55  الدرجة المقدرة

 60.36 59.46 73.87 66.67 54.05 49.55  النس'ة المئو)ة

  12  11  10  9  8  7  رقم الع'ارة

 75 60 50 55 69 68  الدرجة المقدرة

 67.57 54.05 45.05 49.55 62.16 61.26  النس'ة المئو)ة

  

  إدارة

  الموارد

  البشریة

  6  5  4  3  2  1  م الع'ارةرق

 84 50 56 66 82 63  الدرجة المقدرة

 75.68 45.05 50.45 59.46 73.87 56.76  النس'ة المئو)ة

  12  11  10  9  8  7  رقم الع'ارة

 62 76 76 72 66 77  الدرجة المقدرة

 55.86 68.47 68.47 64.86 59.46 69.37  النس'ة المئو)ة

  نظام

  المعلومات

  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

 52 51 49 55 58 65  الدرجة المقدرة

 46.85 45.95 44.14 49.55 52.25 58.56  النس'ة المئو)ة

  12  11  10  9  8  7  رقم الع'ارة

 100 56 82 77 87 76  الدرجة المقدرة

 90.09 50.45 73.87 69.37 78.38 68.47  النس'ة المئو)ة

  التعلیم و

  التدریب

  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

 55 71 69 77 69 45  الدرجة المقدرة

 49.55 63.96 62.16 69.37 62.16 40.54  النس'ة المئو)ة

  12  11  10  9  8  7  رقم الع'ارة

 69 74 64 62 54 66  الدرجة المقدرة

 62.16 66.67 57.66 55.86 48.65 59.46  النس'ة المئو)ة

  

  مشاركة
  6  5  4  3  2  1  رقم الع'ارة

 65 77 64 60 62 100  رجة المقدرةالد
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 58.56 69.37 57.66 54.05 55.86 90.09  النس'ة المئو)ة  العاملین

    11  10  9  8  7  رقم الع'ارة

 54 55 99 55 64  الدرجة المقدرة

 48.65 49.55 89.19 49.55 57.66  النس'ة المئو)ة

 ) ما یلي:11یتضح من جدول (

 

)، %73.87، %45.05(اإلدارة العل�ا) ما بین ( تراوحت النسب المئو�ة في المحور األول 
) وهـي تشـیر إلـى أن %73.87) على أعلـى نسـ:ة حیـث بلغـت (4وقد حصلت الع:ارة رقم(

وجود عمل�ة التنسیe بین أقسـام اإلتحـاد سـوف یـؤدT ذلـك إلـى خفـض األخطـاء والعیـوب، 
م ) مؤ�ـــدة علـــى عـــد%45.05) علـــى نســـ:ة منخفضـــة بلغـــت (10بینمـــا حصـــلت الع:ـــارة (

 وجود برامج تدر�ب�ة ترفع من �فاءة اإلفراد إلداء العمل :اإلتحاد.

، %45.05) مـــا بـــین (إدارة المـــوارد ال:شـــر�ةتراوحـــت النســـب المئو�ـــة فـــي المحـــور الثـــاني ( 
: %71.17) علــــى أعلــــى نســــ:ة بلغــــت (6، 2) وقــــد حصــــلت الع:ــــارات أرقــــام (75.68%
جماع�ـة أكثـر مـن الفرد�ـة و�شـفت تفضیل العاملین للحـوافز الحیث تشیر إلى  )75.68%

، بینمــا أ�ضـًا :ــأن نظـام تحفیــز وحـث العــاملین ســوف ��لـف الكثیــر إذا لـم یــتم التخطـ�j لــه
) وهــي تؤ�ــد علــى عــدم %45.05) علــى نســ:ة منخفضــة بلغــت (5حصــلت الع:ــارة رقــم (

 لجنة للجودة :اإلتحاد المصرT لرفع األثقال.وجود 

ــــة فــــي المحــــور ال  ــــث (تراوحــــت النســــب المئو� ــــین (نظــــام المعلومــــاتثال ، %44.14) مــــا ب
) حیـــث %78.38) علـــى أعلــى نســـ:ة بلغــت (8) وقــد حصــلت الع:ـــارات أرقــام (78.38%

ـــى  ـــائج ال:طـــوالت عـــن طر�ـــe إT وســـیلة مـــن وســـائل اإلعـــالم تشـــیر إل ـــه یـــتم إعـــالن نت أن
ــــــارات أرقــــــام (الر�اضــــــ�ة ــــــة منخفضــــــة بلغــــــت 4، بینمــــــا حصــــــلت الع: ) علــــــى نســــــ:ة مئو�

أنــه ال یــتم تحلیــل الب�انــات والمعلومــات إحصــائ�ًا مــن إجــل تقــد�م �ـدة علــى ) مؤ 44.14%(
 ب�انات دق�قة �م�ن الوثوق فیها.

، %40.54تراوحـــــت النســـــب المئو�ـــــة فـــــي المحـــــور الرا:ـــــع (التعلـــــ�م والتـــــدر�ب) مـــــا بـــــین ( 
) مؤ�ـدة علـى %69.37) على أعلـى نسـ:ة بلغـت (3) وقد حصلت الع:ارة رقم (69.37%

، بینمــا لتحســین الجــودة :اإلتحــاد عل�ــا علــى عمــل بــرامج تدر�ب�ــة وتعل�م�ــة حــرص اإلدارة ال
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: %40.54علــــــى نســــــ:ة مئو�ــــــة منخفضــــــة بلغــــــت ( )8)،(6،()1حصــــــلت الع:ــــــارة رقــــــم (
حیــــث تشــــیر إلــــى عــــدم مشــــار�ة العــــاملین فــــي تحدیــــد االحت�اجــــات التدر�ب�ــــة  )48.65%

تحــاد علــى األســالیب اإلدار�ــة وعــدم إطــالع اإل الخاصــة :األعمــال األساســ�ة المــراد تحق�قــه
 .الحدیثة في مجال اإلدارة الر�اض�ة

) %96، %64تراوحـت النسـب المئو�ـة فـي المحـور الخـامس (مشـار�ة العـاملین) مـا بـین ( 
) حیــث تشــیر إلــى اقتنــاع %96) علــى أعلــى نســ:ة بلغــت (1وقــد حصــلت الع:ــارات رقــم (

معالجــــة المشــــ�الت التــــي تواجــــه اإلدارة العل�ــــا :ضــــرورة مشــــار�ة العــــاملین :االتحــــاد فــــي 
) حیث تؤ�د %64) على نس:ة مئو�ة منخفضة بلغت (9اإلتحاد، بینما حصلت الع:ارات (

 على ضعف الوالء واالنتماء الوظ�في لدl عدد �بیر من العاملین :اإلتحاد.

، %48.65تراوحـــت النســـب المئو�ـــة فــــي المحـــور الســـادس (نظــــام المعلومـــات) مـــا بــــین ( 
ـــــین 9)،(1ت الع:ـــــارة  رقـــــم () حیـــــث حصـــــل90.09% ـــــى نســـــ:ة تراوحـــــت مـــــا ب )علـــــى أعل

) وهــى تشــیر إلــى أنــه یجــب أن �شــارك العــاملین :اإلتحــاد فــي حــل 90.09%: 89.19%(
ومعالجــة :عــض المشــ�الت :اإلتحــاد وأ�ضــًا �عتبــر غ�ــاب الــوالء التنظ�مــي لــدl العــاملین 

)علـى نسـ:ة أقـل 11)،(10) ،(8:سبب عدم تثبیتهم في العمل، بینمـا حصـلت الع:ـارة رقـم (
) عـدم وجـود رأT للعـاملین فـي عمل�ـة اخت�ـار العـاملین %49.55: %48.65نس:ة بلغت (

 الجدد وأ�ضًا عدم وجود نظام رسمي لتقدیرات ومجهودات األفراد في العمل.

ا االســـتب�ان إلـــى أن هنـــاك قصـــور فـــي مســـتوl إدراك العـــاملین لمقومـــات ج هـــذئنتـــا تشـــیر 
م تطبیــــe محــــاور إدارة الجــــودة الشــــاملة مــــن حیــــث اإلدارة العل�ــــا الجــــودة الشــــاملة وأن عــــد

والتعل�م والتدر�ب ونظام المعلومات وٕادارة الموارد ال:شر�ة ال �حقe رضـا العـاملین :االتحـاد 
بدرجــة �بیــر حیــث أنهــا ال تشـــ:ع احت�اجــاتهم �مــا یتضــح ذلـــك مــن خــالل لعــم مشـــار�تهم 

ض الخــــدمات التـــي تعمـــل علــــى إیجـــاد جــــو لمناســـبتهم االجتماع�ـــة وٕاقامــــة الـــرحالت و:عـــ
اجتماعي أثنـاء العمـل وعـد إعطـائهم الفرصـة فـي وضـع أهـداف اإلتحـاد وعـدم وجـود وحـدة 
لتلقــي الشــ�اوl للعــاملین وقلــة الــدورات التدر�ب�ــة والبــرامج التعل�م�ــة التــي تعمــل عــل تنم�ــة 

 وتطو�ر قدراتهم
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ة )!ون قد تم اإلجا'ة ومن خالل العرض السابU لمحاور إدارة الجودة الشامل  

على التساؤل الثاني والذ� ینص على "ما هي مقومات الجودة الشاملة في االتحاد 

  المصر� لرفع األثقال "

  اإلجا'ة على التساؤل الثالث (النموذج المقترح) :
في هذا الجزء سوف یتم اإلجا:ة عل التساؤل الثالث وذلك من خالل ما تم   

دان�ة المتعلقة :مفهوم الجودة الشاملة في االتحاد المصرT عرضه من نتائج الدراسة المی
.eلرفع األثقال، و�تكون التصور المقترح من فلسفة وأهداف وٕاجراءات التطبی  

  أوًال: فلسفة التصور المقترح :
1-   Tنظام إدارة الجودة الشاملة في االتحاد المصر eاقتناع اإلدارة العل�ا :أهم�ة تطبی

رها المسئول عن تطبیe هذا النظام في االتحاد والذT هو أساس لرفع األثقال :اعت:ا
  النجاح والتطو�ر.

الحصول على موافقة �افة العاملین على األخذ بثقافة التغییر في االتحاد ودورها في   -2
تحدید دور �ل فرد ومسئول�اته وسلطاته والتأكید على أن الجودة في األداء والنتائج 

  هي عمل�ة مترا:طة.
الجة جوانب القصور والتغلب على الصعو:ات والعمل على حل المش�الت :صفة مع  -3

  مستمرة لتحقیe الجودة :االتحاد.
إت:اع المفاه�م الحدیثة �العمل الجماعي وتحسین االتصاالت و�سب رضا العمالء،   -4

مع مراعاة عمل�ة التعل�م والتدر�ب، التحسین المستمر والقدرة على اتخاذ القرار 
  من مفاه�م الجودة.وغیرها 

  وترتكز فلسفة هذه التصور على عدة عوامل أهمها:
أن تحسین األداء والجودة مسئول�ة تقع على عائe جم�ع العاملین :االتحاد ول�ست   -1

  مقتصرة على اإلدارة العل�ا.
وضع معاییر موضوع�ة لق�اس الجودة :االتحاد وق�اس أداء العاملین :حیث تكون   -2

  ثا:ة المرشد والدلیل أثناء التنفیذ.هذه المعاییر :م
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معالجة الخلل والعیوب والثغرات التي تظهر :االتحاد وفروعه وترسیخ مقومات   -3
  الجودة الشاملة للتفاعل مع التطورات والتغیرات المستقبل�ة.

  ثان)ًا: أهداف التصور المقترح:
  أهم�ة تطبیe م:ادf الجودة الشاملة :االتحاد وفروعه.  -1
2-  eیوم :ه العاملین داخل اإلتحاد. تحقی Tالرضا عن عن العمل الذ  
تحقیe التحسین المستمر في جم�ع جوانب االتحاد وفروعه والعمل على تقو�م األداء   -3

  :صفة مستمرة للعمل على تطو�رها وتحسینها.
وضع برامج تدر�ب�ة لكل من اإلدارة العل�ا وأعضاء اللجان :االتحاد من أجل االرتقاء   -4

  لعنصر ال:شرl والخدمة المقدمة.:ا
  

  ثالثًا: آل)ات تطبیU التصور المقترح:
  مرحلة اإلعداد.  -1

وتمثل هذه المرحلة في إعداد المناخ المالئم لنشر األف�ار الجدیدة في االتحاد،   
ونشر مفهوم الجودة الشاملة، ووضع األهداف التي تتماشى مع مفهوم الجودة وحل 

  دوثها، وتشمل هذه المرحلة ما یلي:المش�الت التي یتوقعون ح
  دعم وتأیید اإلدارة العل)ا : -أ

وهذا یتطلب إدراك اإلدارة العل�ا وفهمها ألهم�ة تطبیe إدارة الجودة الشاملة في 
االتحاد المصرT لرفع األثقال وشرح ��ف�ة تطبیe هذا النظام وفوائده التي تعود على 

والسلو��ات بین العاملین وشرح أهداف هذا االتحاد وفروعه وذلك من خالل نشر الق�م 
النظام، �ذلك تحدید مدl االحت�اج إلدارة الجودة الشاملة لتحسین الخدمات المقدمة 
 eاالتحاد، ثم ترجمة هذا االحت�اج في صورة ب�انات ومعلومات حق�ق�ة عن ��ف�ة تحقی:

من خالل الق�ام  الجودة التي ستؤدl إلى أعلى درجة من الرضا الوظ�في في العمل وذلك
بدراسات وأ:حاث عن احت�اجات ومتطل:ات العمالء وال:حث عن وسائل لز�ادة التمو�ل 

  :االتحاد.
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  تش!یل مجلس الجودة : - ب
�عتبر تش�یل مجلس الجودة خطوة ضرور�ة للتوصل إلى ه��ل تنظ�مي إلدارة   

المناصب  الجودة الشاملة یوضح :ه �افة السلطات والمسئول�ات واالختصاصات لجم�ع
اإلدار�ة واللجان الخاصة :االتحاد واله��ل الم�ون لها وسوف �عمل المجلس على إحداث 

  تغییرات ضرور�ة لتطبیe إدارة الجودة الشاملة :االتحاد وفروعه.
  وضع أهداف االتحاد وس)اسة الجودة: -جـ

   lعضها قصیرة المد: jقوم المجلس بوضع مجموعة من األهداف والخط�
لة المدl و�جب أن ترت:j هذه األهداف برضا العمالء واحت�اجاتهم و:عضها طو�

ومتطل:اتهم والمنافسة في السوق العالم�ة، �ما �حدد أعضاء المجلس عمل�ة تطو�ر 
  مواصفات الجودة لكل خدمة ومنتج بهدف إرضاء العمالء.

2- : K(مرحلة التخط  
وتحقیe التقدم  تهدف هذه المرحلة إلى وضع الخطj الالزمة لتحسین الجودة  

  المستمر و�ستلزم ذلك إت:اع الخطوات التال�ة :
  تعیین منسU إلدارة الجودة الشاملة : -أ

:عد اخت�ار مجلس إدارة الجودة یتم تعیین منسe إلدارة الجودة الشاملة یتمیز 
:المصداق�ة والحماس والقدرة على تحفیز العمالء وااللتزام ولد�ه القدرة على الق�ادة 

  ل الفعال حیث �قوم بنقل أف�ار ومقترحات العمالء إلى اإلدارة العل�ا.واالتصا
  تدر�ب أعضاء مجلس الجودة والمنسU : - ب

و�تم ذلك :عقد دورات تدر�ب�ة لألعضاء والمنسe على الم:ادf األساس�ة والمفاه�م   
  .الخاصة بإدارة الجودة الشاملة والقدرة على تقد�م النصائح لكل المستو�ات اإلدار�ة

  وضع خطة التنفیذ : -جـ
وتهدف هذه المرحلة إلى وضع خطة م�تو:ة فى ضوء األهداف الموضوع�ة   

مس:قًا وتشتمل على مواعید بدء التنفیذ واألعضاء المسئولین عن التنفیذ والمتا:عة و�ذلك 
  یتم التصدیe على الخطة :الموافقة.
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    مرحلة التدر�ب : -3
عاملین :االتحاد فروعه واللجان المختلفة على في هذه المرحلة یتم تدر�ب جم�ع ال  

��ف�ة تطبیe الخطة الموضوعة ووضع االقتراحات الالزمة لحل المش�الت التي قد 
  تواجههم والعمل على تالفى وقوعها مستق:ًال.

    مرحلة التنفیذ : -4
   Tالق�اد lعلى المستو eتشمل هذه المرحلة تنفیذ الخطة الموضوعة، و�تم التطبی
 Tمثله مجلس الجودة، وهذا یتطلب تش�یل مجالس للجودة الشاملة في فروع والذ�

االتحادات واإلدارات على أن �قود المجلس رئ�س الفرع، وتبدأ عمل�ة التنفیذ :اخت�ار 
 eثم یتم في النها�ة التطبی eمجلس الجودة :الوحدة اإلدار�ة لعمل�ة :س�طة في بدا�ة التطبی

  الكلى للجودة.
  ا'عة والتقو)م :مرحلة المت -5

في هذه المرحلة یتم التعرف على نواحي القوة والضعف، وذلك من خالل التقی�م   
المستمر للخطة ومحاولة تفعیل نقا� القوة والقضاء على نقا� الضعف :ه، و�ذلك العمل 

  على مشار�ة أفراد جدد في الفرق المختلفة وتقد�م المز�د من البرامج التدر�ب�ة الهادفة.
  اجات :االستنت

في ضوء أهداف ال:حث والنتائج التي تم التوصل إلیها وفى حدود العینة والمنهج   
  المستخدم وأدوات جمع الب�انات تم التوصل إلى االستنتاجات اآلت�ة :

  إدراك اإلدارة العل�ا لمفهوم الجودة الشاملة. •
  وعه.توج�ه العاملین إلى استخدام الجودة الشاملة لتحسین العمل :االتحاد وفر  •
  تحفیز العاملین على تلقى دورات تدر�ب�ة. •
ال یتم تطبیe إدارة الجودة الشاملة في االتحاد المصرT لرفع األثقال :صورة  •

  صح�حة.
  ال یوجد لجنة للجودة :االتحاد. •
  ال ��ون للعاملین رأl في اخت�ار العاملین الجدد. •
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وتكنولوج�ا عدم االهتمام :مراكز ال:حث العلمي لإلطالع على أحدث ال:حوث  •
  اإلدارة الحدیثة.

  التوص)ات :
  ضرورة تطبیe أسلوب الجودة الشاملة في االتحاد المصرT لرفع األثقال.  -1
ضرورة اهتمام اإلدارة العل�ا لالتحاد :عقد دورات تدر�ب�ة متخصصة لكافة العاملین   -2

  والفن�ة.في الهیئات الر�اض�ة التا:عة له وذلك لخلe المهارات اإلدار�ة والسلو��ة 
عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات مستمرة بین اإلدار�ین والعمالء لمناقشة أمور التطو�ر   -3

  في االتحاد، واالهتمام :الرد على ش�اوl العمالء.
تشج�ع ثقافات العمل الجماعي والتطوعي والمشار�ة بین �افة العاملین :االتحاد   -4

  لتقلیل الشعور :الوحدة.
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   ــــــــــــــــعالمراجـ
 

  أوًال: المراجع 'اللغة العر])ة :
تقو)م اإلتحاد المصر� لكرة الید في ضوء الجودة ). 2006أ�مان محمد أحمد.( .1

، مجلة أسیو� لعلوم وفنون التر��ة الر�اض�ة العدد الرا:ع والعشرون الجزء الشاملة
 الثاني، د�سمبر.

الشاملة في جامعة فلسطین واقع إدارة الجودة ).2016أسماعیل ص:حى �حیل( .2
، رسالة ماجستیر، في الق�ادة واإلدارة، جامعة وعالقتها 'المیزة التنافس)ة

 األقصى، فلسطین.
إدارة الجــــودة الشــــاملة !مــــدخل لتطــــو�ر إدارة ). "2002بهجــــت عط�ــــة بهجــــت( .3

"، رســـالة األند)ـــة الر�اضـــ)ة المصـــر�ة فـــي ضـــوء التحـــوالت العالم)ـــة المعاصـــرة
 تر��ة الر�اض�ة، جامعة حلوان، القاهرة.د�توراه، �ل�ة ال

ــة، مــدخل لتحســین جــودة ). 1996جمــال طــاهر أبــو الفتــوح( .4 إدارة الجــودة الكل)
"، رسالة د�توراه غیر المنتج في صناعة الغزل والنسیج بجمهور�ة مصر العر])ة

.eمنشورة، �ل�ة التجارة، جامعة الزقاز� 
، دار الف�ر 2، ��اض)ةالحدیث في اإلدارة الر ) . 2009جمال محمد على( .5

 العر�ي، القاهرة.
تصــور مقتــرح لتطبیــU إدارة ).2004حامــد حســین أحمــد، عبــد هللا فرغلــي أحمــد( .6

ــو�، ــي االتحــاد المصــر� أللعــاب الق :حــث منشــور، المــؤتمر  الجــودة الشــاملة ف
 العلمي لكل�ات التر��ة، جامعة المنصورة.

7. ) Tـــي الت). 2003خالـــد محمـــد الـــزواو ـــ)مالجـــودة الشـــاملة ف ، مجموعـــة النیـــل عل
 العر��ة، القاهرة.
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خطة مقترحة للتسو�U اإللكتروني ل'عض أنشطة ). 2011شیر�ن جالل شحاتة( .8
، رسالة د�توراه، �ل�ة التر��ة اتحادات الر�اضات المائ)ة بجمهور�ة مصر العر])ة

 الر�اض�ة، جامعة أسیو�.
ة ألفرع اإلتحاد تقو)م الس)اسات اإلدار�). 2007عبد الناصر ع�سى عبد العز�ز( .9

، رسالة ماجستیر، �ل�ة التر��ة المصر� لرفع األثقال بجمهور�ة مصر العر])ة
 الر�اض�ة، جامعة أسیو�.

 ، الم�ت:ة األكاد�م�ة.اإلدارة في المیدان الر�اضي).1991عصام بدوl، حل�م منیر( .10
خطه مقترحه إلدارة المخاطر 'اإلتحاد ). 2012عالء الدین محمد سید( .11

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، �ل�ة التر��ة الر�اض�ة، ع األثقالالمصر� لرف
 جامعه أسیو� 

، 2، �اإلدارة الر�اضــــ)ة األســــس والتطب)قــــات).�1996مــــال درو�ــــش وآخــــرون( .12
 الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة.

.نمــوذج مقتــرح إلدارة المــوارد ال'شــر�ة 'اإلتحــاد ) 2013(مصــطفى عنتــر ز�ــدان .13
 ، �ل�ة التر��ة الر�اض�ة، جامعه أسیو�. رسالة ماجستیراألثقال، المصر� لرفع 

ــوب ). 2007ممــدوح محمــود محمــد(  .14 ــو)م إدارة النشــاO الر�اضــي بجامعــة جن تق
ـــات الجـــودة الشـــاملة ـــى ضـــوء مقوم ـــواد� ف ـــة ال ـــة التر�� ، رســـالة ماجســـتیر، �ل�

 الر�اض�ة، جامعة أسیو�.
إلدار�ــة للجــان الح!ــام تصــور مقتــرح للس)اســات ا). 2009محمــد مجــدT ســید.( .15

، رســالة ماجســتیر، �ل�ــة 'االتحــاد المصــر� لكــرة الیــد فــي ضــوء م'ــادئ الحو!مــة
 التر��ة الر�اض�ة، جامعة أسیو�.

ـــات الفلســـطین)ة إلدارة ).2015مـــر�م أحمـــد أبـــو مســـاعد.( .16 ـــU الجامع درجـــة تطبی
، الجــودة الشــاملة وعالقتهــا بدرجــة تحقیــU التعلــ)م مــن اجــل التنم)ــة المســتدامة

ســالة ماجســتیر غیــر منشــورة فــي أصــول التر��ــة، �ل�ــة التر��ــة، جامعــة األقصــى، ر 
 فلسطین.
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نحو نموذج مقترح إلدارة الجودة الشاملة ).2005منى عبد المنعم عبد المعبود(  .17
، رســـالة د�تـــوراه، �ل�ـــة التر��ـــة الر�اضـــ�ة، فـــي االتحـــاد المصـــر� لتـــنس الطاولـــة

 جامعة أسیو�.
معوقــــات تطبیــــU إدارة الجــــودة الشــــاملة فــــي ). 2006میرفــــت محمــــد راضــــى ( .18

، رســـالة مؤسســـات التعلـــ)م التقنـــي فـــي محافظـــات غـــزة وســـبل التغلـــب علیهـــا 
 ماجستیر غیر منشورة، �ل�ة التجارة، الجامعة اإلسالم�ة، غزة، فلسطین.

إدارة الجــودة الشــاملة ومســتوP مســاهمتها ).2016لمــ�س منصــور عبــدالجواد(  .19
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعـة لخدمات الطب)ةفي تحقیU إدارة المعرفة 'ا

 .األقصى ، فلسطین
 

 ثانیاً: المراجع األجنبیة :
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quality management process as implemented through finance and university 

servicesat the university of (Iowa). PHD; the university of (IOWA), 1998. 

22. Oebbeke Markus: Toward Aframework of total quality management 

(TAM) in professional sport team or ganization. I denlification and validation 

of TQM constructs, and the development of an associated measurment 

Instrument. EDD; temle university, 1998. 

23. Rodgers, colleen Grove: Teacher perceptions of total quality 

management practices in elemeutary school. EDD; Arizonea state university, 

1998. 

  

  

  

  
  

 


