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 دور الجودة الشاملة في تطوير اللجان الفنية لإلتحاد الفرعي لرياضة الكاراتيه باملنطقة الغربية

 عبدالرزاق إبراهيم القاللي *

 املقدمة وأهمية البحث:  2 – 2

 متيا يا يي   ييه في  تعد رياضة الكاراتيه من الرياضات 
ك
العاملية في  قتنايا االيا  ي  ييو ت يثرت ً مياا

السييا و ق ر رياضيية الكاراتييييه ًييأخ رياضيية  إيييره فيي  لمييا هت اسايييا قلمييا م اسدعييا   ا يييية ال يي  ت ييك  الد امييية 

 القثية ال   تستاد   يعاي ق ر  جا ما ين  ب ت ثير هت اسااي قاجانعا الفاية.

ف سييفة الييدفا   يين الييافال  ييدقر  يياء قلييآلاال ي نييدا    يي   إييرين ي قتنت يي  رياضيية الكاراتيييه فيي  

قلذا  جد  ر   اليب الدفا ية قالهجثمية املنت  ة ف  الصد قالري  قالضرب قالن ريات السريعة تعد ذات 

ي 33: 3 اتييية فيي  رياضييية الكاراتيييه  جتييييا مسييا قالعا القناليييية الثاتيييةاالكاتا  قالقناليييية الفع ييية االكثمينيييه .ا

32.  

قيعنييي   Te–قيعنييي  فيييارا  ق إيييا  ي قتييييه  Kara ييييو تنكيييثر ي تييية الكاراتييييه مييين تسيييتمر   يييداتا ييييار 

اليييد ي قاملعنيي  ميين مجتييث  القسييتمر اييث اليييد الفار يية  ق ااراليييةي قفيي  ه ييده رياضييات الييدفا   يين الييافال ي 

  .22:  3لما تثا د قتثا مر ق  كام. ا

  املا قة الغربية قاجا ه الفاية اث   د الميئات الرياضية قإلات اس الفرع  لرياضة الكاراتيه

العام يية فييي  مييييدار ال يي اب قالرياضيييةي ق  يييد فيييرق  إلات يياس العيييام ال يأييي  ل كاراتييييه قالييذخ يقيييثم   ا يييا   ييي   

ه داس يثاسر فاية في  مجياا ال ع ية له يراا قإلارتقيا   تسينثيالعا قتث ييا تا يده متار يطعا   املا قية الغربييةي 

ق  يده اجيار فايية  ، لذخ يعنتد     الكثاسر املسا ده ف  اذا إلات ياسي قينكيثر مين ر يآلاال إلات ياس ق  ضيا قا

 قف  اجاة املسا قات قاجاة الن كيم قاجاة شؤر  ق تيد الا  مر قاجاة ال عثر. 

الرق ييييييية قيعييييينم  الااشيييييئمر قييييييق مم قتقيييييديم العيييييثر لن  ييييييععم ملتار يييييية ايييييذ  ال ع ييييية قذلييييي  لرفيييييا املعثييييييات 

قال د ية قإلاجنتا ية قالعق ية قالافسية قإ و رقء املتار ة قالناافال قالرق   رياضة الكاراتيه قهظماراا ف  

   سن يثره.

ييذل  يقييثم  السييؤ  الييدتقب قاملسيينتر ه يي  ا يير اييذ  الرياضيية قمثاً يية   ييداو ال يي  تييدقر فيي  العييالم قه ييرا   ًق

 قاملسنثيات ال   تثجد ساإ  ال اسي قهظماراا م  يا قسقلياياذا الاث  من اله اط قهظمار الكفا ات 

 ي  ر هساره ااجثسه ال ام ة تد ت  ثرت ف  ف سفة هسارية منكام ة تنعام  3002قيذًر السيد   د العزيز ا    

ميييا القضيييية امل ثريييية   ا يييية ال ييي  لعييينم هعيييا جتييييا املاملتيييات قفييي  هرضيييا  العتيييا  قامل افملييية   ييي  ق  ايييم 

ملتييية قذلييي   نقيييديم السييي ا  ق ااريييدمات ال ييي  ي ناجثنعيييا قفيييو ميييا يياضيييث ه مييين مثاييييفات قفييي  النثتييييي ل تا

  ييين  ييياق   ا ييي ة 
ك
 ماعيييز 

ك
املاا يييب قفييي   يييدقس النك فييية ال ييي  يفضييي ثنعاي لآلاسيييي هساره ااجيييثسه ال يييام ة ا يييا ا

 ناجييييييية قالتسيييييييثيقية قفعاليييييييات هساره املاملتييييييية  يييييي   مليييييييام منكاميييييي  قمنيييييييداإ  مييييييا  ييييييياق    ملتيييييية إلاساريييييييية قإلا 

 قبت ا   ما يافة مجا ت اله اط قمسنثيات قينخ   جتيا العت  من  ج  ت قيو  اداف النالية:

 تقديم ااردمات ل تسنفيدين االعتا    تا ي قو ه نياجالعم قينفو ما تثتعالعم. .1

 ت سمر ًفا ه العت يات  تا ي قو  تي: .3
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 ه  سا .تخفيض تك فة  سا  سقر املساس  تسنثه جثس -

 ت سمر    ثب تقديم املانجات قااردمات ل تسنفيدين. -

 تق ي  الثتي املسنغرق ف   سا  سقر املساس  تسنثه جثسه  سا . -

 ت ثير مانجات قإدمات جديده  فض  ق  ر  ل ثفا   إ نياجات املسنفيدين. -

يية الن سييمر قالن ييثير فيي    يياليب تقييديم املانجييات قاارييدمات قإلارتفيي .3 ا  ه يي  املسيينثيات مثاً يية  ًر

 العاملية.

 الن سمر املسنتر ف  يافة مرافو ق ت يات قمسنثيات املاملتة. .2

 ت ثير يافة  ااير املاملتة ق ت يالعا قهسماج فكر الن ثير ف  ي ب ف سفة إلاساره. .5

ييز الناافليين  ل تاملتيية ل تقثمييات قتفعييي  تييدرلعا الناافسييية فيي  مثاجميية ت ييثرات السييثق  .6 تأًيييد املًر

 اافسمر.قم اق ت امل

ضتار ه نكتاا املاملتية ل تقثميات املؤسيية ه ي  قييثلما ملراتيب النتميمل قفقيا ملعيايما العامليية املنعيارف  .2

   .21-35:6ا.   يعا ف   تاذج هساره النتممل

 مفهوم الجودة الشاملة : -

يييييز هانتاميييييه  يييييثا اار يييييث مييييين العييييييثب  خ   يييييه ياملييييير ه ييييي  ااجيييييثسه مييييين مامليييييثر مقيييييدم        املفميييييثم القيييييديم يًر

ااردمةي فإذا تدمي إدمة تكثر ف   ملر مقدم ااردمة إالية من العيثب فإنعيا  سيب ايذا املفميثم  اد يذ 

 إدمة ذات جثسه.

 أهمية الجودة الشاملة : -

 النع يتية. ض ط قت ثير الاملام إلاسارخ ف  املؤ سة .1

 إلارتقا   تسنثه ال اب ف  جتيا املجا ت. .3

 ض ط شكاقخ ال اب ق قليا   مثرام قإلاتاا منعا ققضا اال ثا. .3

  ياسه الكفا ه النع يتية قرفا مسنثه يسا  ل عام مر  املؤ سة. .2

الثفييييييا   تن   ييييييات ال يييييياب ق قليييييييا   مييييييثرام قاملجنتييييييا قالثيييييييثا ه يييييي  رضيييييياام قفييييييو الاملييييييام العييييييام  .5

  تؤ سة النع يتية.ل

 تتكمر املؤ سة النع يتية من ت  ي  امل كات  ال رق الع تية. .6

 رفا مسنثه ال اب ق قليا   مثر تجا  املؤ سة النع يتية من إاا ه را  إلاليملام  املام ااجثسه. .2

الييياا ط قالنكاميي   ييمر جتيييا القييا تمر  النييدريال قإلاساريييمر فيي  املؤ سيية قالعتيي   يين  ريييو الفريييو  .8

 قبرقء الفريو.

 ت  يو  ملام ااجثسه يتاح املؤ سة النع يتية إلا ياام قالنقدير امل    قإلا يااف امل   . .9

  خصائص الجودة الشاملة : -

تعنبيا هساره ااجيثسه ف سيفة هساريية  دي ية قمعايرهيه ينتدت جيذقراا مين الاملرييات قالكنا يات إلاساريية ال يي  

ييز   يي  جييثسه املايينف  ق ااردميية ق ييدم النثتيي   اييد  ييد   يي قطعا قه يينفاست  أ سيين مييا فيعيياي قفيي  ف سييفة تًر
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 .معيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمر  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  إلا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينترار  الن سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمر  امليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا اايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياًتن يسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينفيد ماييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

ة جتيييييا العييييام مر فيييي  ت قيييييو ااجييييثسه قين تيييي  قتعييييرف ًييييذل   أنعييييا  ف سييييفة هسارييييية تعنتييييد   يييي  م ييييد  م يييياًر

ااجتييا مسيئثلية ذلي ي قتأإيذ  عيمر إلا ن يار  اجيات ااجتميثر قت ياقا ت قيقميا  ق   عيد متيا ينثتيا ااجتمييثر 

 قفيي  اقافيية تعنتييد   يي  هشييا ة تيييم النعيياقر ميين  جيي   جيياء العتيي  قت قيقمييا  اييداف املاملتيية قتسييا د   يي 

 ظمثر  فكار ااراتة قامل د ة قتعت      ت قيقما. 

ًتيييا تسييييؤ  ه ييي  ت قيييييو املمييييمله الناافسيييية قه نتيييياس م ييييد  العا يييد  ثييييي   ميييد ًتييييا  نعييييا ف سيييفة تييييؤمن  تا ميييية 

 يضييييتن 
ك

ييييا منكيييياما الث يييا   مييييا الغاييييياتي فيييااجثسه   تن قييييو ه   ضييييتار جيييثسه ال ييييرفمر قتعنبييييا ًيييذل   ملامك

  .ن إاا النتممل قالستعة قاملكا ة العالية  مر الدقا قاملاملتاتل دقا قاملاملتات م

  أسس الجودة الشاملة : -

ين  ب تفعي  ف سفة هساره ااجثسه ساإ  ماملتية ميا تيثافر  يده   يال قم ياسس تتاا يب قتنكامي  فيتيا  آلاينعيا 

ل عيييدي قال يي  تنت يي  فيي  لن قيييو  اييداف املاملتيية امل اشييره منعييا ق مييا امل اشيير منعيياي قذليي    يي  املييدخ القريييب قا

النعييثب  تسيينثخ  سا  ساإيي  املاملتيية ااملييديرقر قالعييام ثر ق إارجمييا ااجتمييثر املنعاميي  معمييا  اييذ    ييال 

   ف :

 التخطيط السليم للجودة الشاملة : -

تعنتد هساره ااجثسه ال ام ة ف  املقام  قا تفكر هسارخ  ديو     النخ يط الس يم الذخ ي قو  اداف 

املرجثه املاملتةي ه   السبب ف  قجثساا ف  ه ار همكا العا املنا ة الب رية قاملاسية من إاا  ر امف  من ينتممل 

 املرق يييييية  جيييييير ات ت سييييييمر جييييييثسه  سا  قيراعيييييي  إلارتفييييييا   قييييييدره العييييييام مر   يييييي  ه ييييييتيعاب مفيييييياايم ااجييييييثسه 

  قهجرا ات النغيما .

 ة الجودة الشاملة :دعم وتأييد إلادارة العليا لبرناج إدار  -

من  ايم العثامي  ال ي  تسيا د   ي  الن  ييو الاياة   ساره ااجيثسه ال يام ة ايث س يم تأيييد إلاساره الع ييا لمياي 

الييذخ يت يييا مييين هتناا ميييا هيتانعيييا  ضيييرقره الن يييثير قالن سيييمر املسييينتر قتعبيييا  ييين ذلييي   يييا  ار  ييين ر  طعيييا فييي  

ساريمر قالعام مر هعا قهتخاذ اار ط قالباامف ال ي  تكفي  تافييذ ت  يو هساره ااجثسه  مام جتيا املسنثيات إلا 

ذليييي ي قتييييثفما يافيييية إلامكا يييييات الب ييييرية قاملاسييييية الا ميييية لعت ييييية الن  يييييوي قت ديييييد السيييي  ات قاملسييييؤقليات 

 لمييذا امل ييد  يقييثا ا  ييي ز قسا يي    ر  فييراس إلاساره الع يييا فيي  امل
ك
املتيية قهيجيياس اار ييثط الفاييي ة  ينعيياي قتأًيييدا

اييييم  اميييي  النغمييييا الييييداإ     يييياس هذ  ا يييين ا طعم ت ييييكي  تيييييم املاملتيييية قها ييييا  مييييا يتكيييين  ر ت  ييييو   ييييية 

 ال اثس الن نية إلاسارية   داو النغيما امل  ثب .

 إختبار القيادة املناسبة ألعمال إدارة الجودة الشاملة : -

 ر القياسه املا تة أل تاا هساره ااجثسه ال يام ة ساإي  املاملتية قإارجميا في  القيياسه ااراتية قالقياسره   ي   

العتيييي   ييييرقء الفريييييو قال يييي  تجااييييد ميييين  جيييي  تييييثفما قس ييييم ماييييا  يسييييثس ماييييه العتيييي  ااجتيييياع  املهسييييوي قتييييث   

ص   يييي   ييييرس القيييييم إلايجا ييييية فيييي  هانتامييييا منثا  ييييا  العااييييير الب ييييرية قااجا ييييب الميك يييي  فيييي  النامليييييم قت يييير 

 العاتات قتغ ي مصللة الفرس قاملا تة.
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  إنتقاء العناصر البشرية وإلارتقاء بآدائة : -

   يييث ت  ييييو هساره ااجيييثسه ساإييي  املاملتيييةي  مييير اليييذخ يسييينثجب  ر 
ك
هر العاصييير الب يييرخ ي يييك  م   يييا ااميييا

ا  مييين قضيييا  مليييام إلاإنييييار قالنعييييمر قشيييغ  يكيييثر م ييي   اايييية قهانتيييام فييي  جتييييا الايييثا   اارايييية  يييه ه نيييد

 لاث يييية املميييارات قاملعيييارف 
ك
الثظييا   قتقيييييم  سا  قبيييرامف النع ييييم قالنييدريب املسييينتر لكافييية املسييينثيات قفقييا

  ين لعيئيية العاصير الب يرخ  املاملتية   ي  مخن ي  مسينثياته الافسييية 
ك
ية الا مية لكي  مسينثهي فضيا السي ًث

 ات هساره ااجثسه قمرسقساا إلايجابي     العاصر الب رخ قاملاملتة.لفمم قت ثا مفاايم قمتار 

- : 
ً
  شمولية وأداء الجودة معا

مليا يا ييي ااجييثسه   ت قييو  تجمييثس قهمكا يات فييرس قا ييد  ق مجتث يية م ييدقسه مين  فييراس ق نعييا   تقنصيير   يي  

لضييرقره  ر تنملييافر جميييثس  ت ييية  ق مر  يية م ييدسه ميين مرا ييي  ه نيياج قتقييديم السيي عة  ق ااردميية ييييار ميين ا

العيييام مر فييي  املاملتييية يييي  فييي    ييياق هإنصايييية لن قييييو ااجيييثسه امله يييثسه فييي  يافييية مرا ييي  ه نييياج قتقيييديم ميييا 

 تهنجه املاملتة قف  يافة فرق ما.

 إتخاذ القرارات بناء على الحقائق : -

فيييرص ل ن سيييمري تت يييا املاملتيييات ال ييي  تعنتيييد   ييي  مييياه  ااجيييثسه   ييي  ت  ييييو ميييدإ  ايك ييي  الييي  امل ييياي  ً

مر فييييي  العت ييييية  تيييييا فييييييعم املييييديرقر النافييييييذيثر  يييييا ساره  قيعييييياف مييييياه  هساره ااجييييثسه  جتييييييا  فيييييراس امل يييياًر

ة فييي  النثيييي  ه ييي    يييثا ااا يييية مفييييده  قالقيييثه العام ييية قالعتيييا  قإلا ييييااف  يضيييا  يييأنعم يسييين يعثر امل ييياًر

سيعا من  ثل ي قفمم السبب قجتا املع ثمات قال يا ات قاذا يعن  فمم العت ية ال   تؤسيعا قالعت ية ال   يؤ 

ال ييي   يييت قي   يعيييا ترارتييي  لن سيييمر ت ييي  العت يييية قتعتنيييد ااجيييثسه ه ييي   يييد  عييييد   ييي   ايييا  فرييييو متنيييا  ق  ييي  

   يي  مع ثمييات قبيا ييات مسيينتده ميين  قييا و 
ك
يين ميين هتخيياذ تييرارات الن سييمر  اييا ا

إ
إلاتصيياا الفعيياا الييذخ يتك

 اا ية.

 دة الشاملة :مبادئ الجو  -

 أوال : التركيز على املستفيد : -

 قاذا يعن  ًي  تجع  من  ت   جثسه ت قو ر  ات املسنفيد ما .

 ثانيا : التركيز على العمليات : -

 قتعن  السي ره      ت ية  سا .

 ثالثا : القيادة وإلادارة : -

 هذ   تثجد مؤ سة  اةلة  دقر تا د. 

 :رابعا : تمكين العاملين  -

 ي  خ  ر الاجاء   يأتي متا تعرف قلكاه يأتي من الذين تعرفمم. 1

 ي ااجثسه ت د  من الداإ   تعن  إلاانتام  العام مر قالنعرف      اجالعم قظرقف العت  امل ي ة هعم. 3

 ي يتكن تفجما ال اتة املخزق ة ف  سقاإ مم من إاا النعاقر املسنتر قهشراًمم ف  القرار. 3

 التحسين والتطوير الشامل املستمر :خامسا :  -

 يرتكز الن سمر قالن ثير املسنتر     ااو تثا د ممتة ف : 

ممل     العتي . 1  ي اليًا
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 ي فمم العت ية. 3

 ي إلاليملام  ااجثسه. 1

 سادسا : الوقاية : -

ت  يييو م ييد  الثتاييية إمييا ميين العيياجي قاييث العتيي  الييذخ يجعيي   ييدس  إ ييا   اييد االييد  سايي ي قذليي  قفييو  

 م د   سا  العت  الصليح من  قا مره قبدقر  إ ا  .

 سابعا : إلادارة بالحقائق : -

القيييييرار  يعنبيييييا القيييييياس قاملغيييييايره اتيييييا العتيييييثس الفقيييييرخ للجيييييثسه قاتيييييا املؤشييييير اليييييذخ يع يييييي املع ثميييييات  تخييييياذ

 املاا ب.

 ثامنا : النظام الكلي املتكامل : -

  يييياره  ييييين مجتث ييييية مييييين إلاجيييييرا ات املنكام يييييةي تييييؤسخ ه ييييي  ايييييدف م ييييييا  م ييييي  : إلاساره العاميييييةي قإلاشيييييرافي 

 .  90- 88:1اال ئثر إلاساريةي النجممملات.

   ييأر للجييثسه ال ييام ة  ييده م يياسس يجييب ت  يقمييا ل ثيييثا ه يي  3003قيضييي    تييد   داملقصييثس ا

  فض   نا ف قمنعا: 

 النخ يط لن قيو  اداف امل  ثبة. -

 النامليم قالسؤ  ه   ت  يو م اسس النهيملم. -

 تثفما ق ا   إلاتصاا  مر املسنثيات إلاسارية. -

ممل     املسنفيد اإلاسارخ  -  الا ب . –املدرب  –اليًا

 تثافر القياسه إلاسارية الفعالة قباا  الفريو قتثافر م اسس القياسه. -

 ت  يو م اسس النع يم قالندريب  إ نترار. -

 ت سمر ااجثسه  إ نترار. -

  .30: 3الرتا ة  ثا  ة إلاساره الع يا  إ نترار لن قيو  اداف. ا -

ييييد  ييييارق  ييييعيد ا    يييي  تصييييتيم البا ييييامف ق ادافييييه     ييييأر ت يييينغ  معييييايما ضييييتار ااجييييثسه3003ق يًؤ

ق ييرق النفا يي   ييمر إلاساره ق  ضيييا  إلات يياس قالا  ييمر ي ق ييييو  ر الن ييثير قالنامليييم تعنبيييا  ت ييية جيييده فييي  

املؤ سيييييية الرياضييييييية قفيييييي  العتييييييثس الفقييييييرخ ل عت يييييييية إلاسارييييييية  أًت مييييييا قي ييييييدس الثظييييييا   النامليتييييييية اجتييييييييا 

   . 219:  9املسنثيات.ا

   ر ااجثسه  إساره املؤ سات الرياضية ف  ت قيو من   ات ق اداف املسنفيد 3003ا سن ال افؤ  قي ما 

فيييي  مجيييياا  سا  الرياريييين  قإلاسارخ فييييي  املؤ سييييات الرياضييييية قاملسيييينفيد ايييييث الا ييييب قإلاسارخ قااجمييييا  الفنييييي  

  .11: 5قااجما  إلاسارخ.ا

قال ييام  لكيي  ت ا ييات     ر ااجييثسه تسييا د فيي  ضييتار الن سييمر املسيينتر 3000قتييذًر رييلر  يييب ا

قمسييينثيات املاملتييية قتسيييا د   ييي  ت سيييمر العاتيييات قبايييا  ال قييية  يييمر  فراسايييا متيييا ييييؤسخ ه ييي   يييياسه إلارت ييياط 

  .36:8قهيجاس  اتات  فض   ينعم. ا

   ييييو يعييينم  مليييام ااجيييثسه  الن دييييد ال يييام  ل ميكييي  الناملي ييي  3005قتثضييي  س ييييا ًتييياا  يييثب ا

ت      فيراس قهيضياء   تياا قإلاجيرا ات الكفي ية  ترات ية العتي  قمنا عنيهي قتث يا املسؤقليات قالصا يا
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ًذل  مرات ة قف ص ي  ما يرس ه   املؤ سة النع يتية قالنأًد      ر ااردمة تد تم ف صما ق نعيا ت قيو 

  .  108:  2مسن زمات ااجثسه امل  ثبة.ا 

ضييييية الكاراتييييييه  املا قييييية الغربيييييية يتييييييح  ييييييو  ر ت يييييثير اللجيييييار الفايييييية ساإييييي  إلات ييييياس الفرعييييي  لريا

ق   رياضة الكاراتيه ه    رق  املسنثيات امل  ية قالعربية قإلافريقية.  متار ة ا ا ه  سمثلة قُيسر هعدف الرُّ

قمن ااا تأتي ضيرقره ه ينخدام  ااجيثسه ال يام ة في  ت يثير اللجيار الفايية  ا ت ياس الفرعي  لرياضية 

 ن قيو ي  من الكفا ه قالفعالية.الكاراتيه  املا قة الغربية ل

قمن ما  و إلاانتام  ا ت اسات الفر ية تكتن  اتية اذا ال  و ف  ه را  سقر ااجثسه ال ام ة ف  

ييذل   ت ييثير قت سييمر اللجييار الفاييية لات يياس الفرعيي  لرياضيية الكاراتيييه  املا قيية الغربييية  صييفة مسيينتره ي ًق

ااجدييده مين إياا  نيا ف ايذا ال  يو قال ي  تيد تفييد العيام مر   اتينه املسااتة في  االصيثا   ي  املع ثميات

ف  املجاا الريارن   صفة  امة قرياضية الكاراتييه  صيفة إايية ي قيعنبيا ايذا ال  يو هضيافة جدييده تضياف 

 ه   العت ية النع يتية.

 مشكلة البحث:  5 - 2

 ر للجييثسه ال ييام ةسقر ه يييااتيع  فيي   ت ييية الن ييثير قالنامليييم قالن سييمر قلعييدف ه يي  الثيييثا ه يي   

ميمل   ي  مايا  يدقو  إ يا  قهيياء ميا ايث مثجيثس مين  إ يا    فض  الانا ف من إاا مثاً ة الن ثر قاليًا

 ساإ  املؤ سات الرياضية.

الكاراتيييييه  املا قييية الغربيييية   يييي   ر قمييين إييياا  تيييي  ال ا يييو قمنا عنيييه لات يييياس الفرعييي  لرياضييية 

ايذ  املؤ سية الرياضيية ت نياج ه ي   ت يية ت يثير قت سيمر قتاملييم اجا يه الفايية في   عيض  ميثر المامية   يي  

مسييييينثه ايييييذا إلات ييييياس   ييييي   ييييينتكن مييييين هضيييييافة  يييييده من   يييييات   ا يييييية مفقيييييثسه فييييي  ايييييذا إلات ييييياس قهًتييييياا 

ييييذل   اييييا    يييي   عيييي ض تثييييييات الدرا ييييات السييييا قة   ييييأر هجييييرا  العديييييد ميييين املاملثميييية   ا ييييية فيييييه ي ًق

 ال  ثو لعنم  درا ة سقر ااجثسه ال ام ة     يت اساتالرياضية قاللجار الفاية .

     ما تقدم ر ه ال ا و ضرقره هجرا  اذا ال  و لنقديم ي  مااث جديد ف  ظ   ت ية 
ك
قه تااسا

ثاًييييييب الن ييييييثر الييييييذخ  يييييير    يييييي  املجيييييياا الرياريييييين  ااجييييييثسه ال ييييييام ة امل هييييييية   يييييي    ييييييال   تييييييية  ييييييلي ة لي

 ل تؤ سة الرياضية قالرق  هعا ه    فض  املسنثيات العاملية.

 هدف البحث:  3 – 2

 يعدف ال  و ل نعرف    : 

 سقر ااجثسه ال ام ة ف  ت ثير اللجار الفاية لإلت اس الفرع  لرياضة الكاراتيه  املا قة الغربية. 

 تساؤل البحث:   4 – 2

 . مااث سقر ااجثسهال ام ة ف  ت ثيراللجار الفاية لإلت اس الفرع  لرياضة الكاراتيه  املا قة الغربية؟1    

 املصطلحات املستخدمة في البحث:  2 – 2 

 الجودةالشاملة :   2 – 2 – 2

ة لكييييي  مييييين إلاساره قالعيييييام مر هعيييييدف  فييييي  شيييييك  تعييييياقاي ألسا    تييييياا يعنتيييييد   ييييي  القيييييدرات امل ييييييًا

ر املسنتر ف  ي  مكث ات املؤ سة قذل  من إاا هت ا  الس ث  الصليح للجثسه من ت   العام مر الن سم
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 املؤ سييية الرياضيييية اجتييييا املسييينثيات ل ثييييثا ألايييداف ااجيييثسه ق يا يييطعا قمسيييؤقليطعا قت  يقميييا  ثا ييي ة 

  .108: 6تخ يط ااجثسه.ا

 بية ولجانه الفنيه" تعريف إجرائي ": الاتحاد الفرعي لرياضة الكاراتيه باملنطقة الغر  5 – 2 – 2

   ييي   يييده اجيييار فايييية 
ك
اث  يييد فيييرق  إلات ييياس العيييام ال يأييي  لرياضييية الكاراتييييه قاليييذخ ي يييرف   ا يييا

يييذل  يقيييثم  مخن فييية منعيييا اجاييية املسيييا قات قاجاييية الن كييييم قاجاييية شيييؤقر  ق تييييد الا  يييمري قاجاييية ال عث ًث

رتقيييييا   تسييييينثيالعا قتث يييييييا تا يييييده متار ييييييطعا فييييي  الا يييييياق  إ يييييداس ييييييثاسر فاييييييية فييييي  مجيييييياا ال ع ييييية له ييييييراا قي 

 ااجغراف  ل تا قة الغربية   يبيا. 

 الدراسات السابقة:   5 – 5

 الدراسات العربية:  2 - 5 – 5

 (.25(. )5125. دراسة عمر نصر هللا قشطه )2

جييثسه ت قلعيييدف  عاييثار ت تقييثيم العتيي  إلاسارخ  ا ت يياس الف سيي ين  لكييره اليييد فيي  ضييث  معييايما اا -

اييذ  الدرا يية ل نعييرف   يي  معييايما ااجييثسه ال ييام ة  ا ت يياس الف سيي ين  لكييره اليييد فيي  ضييث  معييايما ااجييثسه ي 

 يييو   يينخدم ال ا ييو امليياه  الثيييفي  األ يي ثب املسيي  ي قيا ييي  يايية الدرا يية منت  يية فيي    ضييا  مج ييال 

امليييدرب قاالكيييام ي قيا يييي  ايييم الانيييا ف يانتيييام إلاساره  ا ت ييياس الف سييي ين  لكيييره الييييد  ا ضيييافة لإلسارييييمر ق 

ذل  ا ر اقافة ااجثسه ال يام ة   باا  قت  يو  سقات تياس رضا  العام مر قفو معايما ااجثسه ال ام ة ي ًق

 قالثع   تفمثم ق اتية هساره ااجثسه ال ام ة لن ثير  ت  هساره إلات اسات الرياضية.

 (.4. )(5123. دراسة أسماء مصطفى أبو حمده )5

 عاثار ت معايما ااجيثسه ال يام ة في  إلات ياس الف سي ين  لكيره السي ة في  الضيفة الغربيية مين قجمية  -

 ملر هساره   دية قاملدربمر ت ي قلعدف اذ  الدرا ة ل نعرف سرجة ت  يو معايما ااجثسه ال ام ة لده هت اس 

ديييية قامليييدربمر ي  ييييو   ييينخدم ال ا  ييية ًيييره السييي ة الف سييي ين  فييي  الضيييفة الغربيييية مييين قجمييية  ملييير هساره   

امليياه  الثيييفي  األ يي ثب املسيي   ي قيا ييي  يايية الدرا يية منت  يية فيي  إلاساريييمر قاملييدربمر  ا ت يياس الفسيي ين  

لكييره السيي ة ي قيا ييي  اييم الانييا ف مسيينثه ت  يييو معييايما هساره ااجييثسه ال ييام ة ميين قجميية  مليير هساره   دييية 

يذل  قاملدربمر ف  إلات اس الف  س ين  لكره الس ة جا ت منث  ة اجتيا مجا ت هساره ااجيثسه ال يام ة ي ًق

 ساييي  معيييايما ااجيييثسه ال ييييام ة ت  يقيييا فييي  إلات ييياس الف سيييي ين  لكيييره السييي ة جيييا ت فيييي  مجييياا القيييياسه إلاسارييييية 

 قمجاا ت ثير ااجثسه.

 مدى إلاستفادة من الدراسات السابقة:  5 – 5 – 5

مييين إييياا ه يييا  ال ا يييو   ييي  العدييييد ميييين الدرا يييات السيييا قة ال ييي   انتيييي  درا ييية سقر  ااجييييثسه 

 ال ام ة ف  الن ثير قالن سمر قالنامليم قال    مكن ي نفاسه منعا ف  اذا ال  و  تا ي  : 

 يعنبا ال  و االا   همنداس ل درا ات السا قة من  يو ه نخدام  ااجثسه ال ام ة . .1

 ال  و.  ثره م ك ة  .3

  ا دت ال ا و ف  ييا ة ادف قتساتا ال  و. .3
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  ا دت ال ا و     ًيفية إلاإنيار املاا ب لعياة ال  و. .2

 النعرف     ًيفية هإنيار قت ديد املاه  املسنخدم ف  ال  و. .5

 النعرف     ًيفية ه داس ه نتاره إلا نبيار ًأساه اجتا ال يا ات. .6

   نخدامما ف  ال  و.النعرف     الث ا   إلا صا ية ال   تم  .2

   نتد ال ا و ف  ت  ي  الانا ف      عض الدرا ات السا قة. .8

 منهج البحث:   2 – 3

 ه نخدم ال ا و املاه  الثيفي  األ  ثب املس   يث ه  اسب املااه  ل  يعة اذا ال  و.

 مع البحث: تمج  5 – 3 

 لكاراتيه  املا قة الغربية.ينت   مجنتا ال  و ف  جتيا العام يه ا ت اس الفرع  لرياضة ا

 عينة البحث:   3 – 3

تيييم اإنييييار  ياييية ال  يييو  ال ريقييية العتديييية مييين العيييام مر  اللجيييار الفايييية لات ييياس الفرعييي  لرياضييية 

  2   شيييييييراص ل درا يييييية   ا يييييييية ق ا10  شييييييرص ميييييينعم ا16الكاراتيييييييه  املا قيييييية الغربيييييييية قال ييييييال   يييييييدسام ا

  شرصييمر لعييدم اليملاممتييا  نع ئيية ا يينتاره 3 ية ي قتييم ا ييت عاس ا شييراص  جريييي   يييعم الدرا يية ي يين ا 

 ي نبيار قتس يتما ف  الثتي امل دس .

 أداة البحث " جمع البيانات ":   4 – 3

ه ييينخدم ال ا يييو ت ه ييينتاره ه ييينبيار ت ًيييأساه اجتيييا ال يا يييات قاملع ثميييات ال ييي  يتكييين مييين إالميييا  

ر اللجار الفاية  ا ت اس الفرع  لرياضة الكاراتيه  املا قة الغربية النعرف     سقر ااجثسه ال ام ة ف  ت ثي

  م اقر   ا ية قي  م ثر ي ت  مجتث ة من الع ارات ًتا اث مثضي  في  6قاذ  إلا نتاره ت نثخ  دس ا

 إ ثات ه داس ه نتاره إلا نبيار.

 خطوات إعداد إستمارة إلاستبيان:   2 – 3

يييد ميين املراجييا الع تييية االدي يية قالدرا ييات السييا قة قال  ييثو ميين إيياا ه ييا  ال ا ييو   يي  العد 

الع تيييية قبيييإجرا  العدييييد مييين املقيييا ات الخرصيييية ميييا  عيييض ااربييياا  قامل كتيييمر ي تيييام ال ا يييو  إ يييداس  ساه 

ال  يييو ت ه ييينتاره ه ييينبيار ت  يييثا سقر ااجيييثسه ال يييام ة فييي  ت يييثير اللجيييار الفايييية  ا ت ييياس الفرعييي  لرياضييية 

املا قة الغربية قتم  رضما     اارباا  قامل كتمر قتيام يي  إ ميا  إ يدا  الير خ في  إلا ينتاره  يثا  الكاراتيه  

  را  ااربييياا  قامل كتيييمر ايييم  رضيييما 
ك
 االيييذف  ق إلاضيييافة  ق النعيييدي ي قتيييام ال ا يييو  نعيييدي  إلا ييينتاره قفقيييا

كماا ة   ي   ر تكيثر امل ياقر   ا يية   يعم مره  إره  عد النعدي   تتيام املثافقية النعا يية ي قتتيي املثافقي

  يلي:

 م ثر النخ يط قالنامليم. .1

 م ثر ق ا   إلاتصا ت. .3

 م ثر القياسه إلاسارية قشؤقر العام مر. .3

 م ثر ضتار ااجثسه قالن سمر املسنتر. .2

 م ثر   اليب القياس قالنقثيم. .5

 م ثر إلا نتاس      ملام املع ثمات. .6
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 الدراسة إلاستطالعية:   6 – 3

   شيييراص مييين املجنتيييا  يييي   قمييين 2تيييام ال ا يييو  يييإجرا  سرا ييية ه ييين ا ية   ييي   ياييية تثامميييا ا

 إارج  فراس العياة   ا ية قذل  هعدف النعرف     : 

 الصعثبات ال   تد تثاجه ال ا و ف  تافيذ الدرا ة ي ا ية.  .1

 ًيفية م   ي نتارات املسنخدمة ف  ال  و.  .3

 تارات      ياة ال  و ي ا ية.ًيفية تث يا قجتا ي ن  .3

 الث ا  الزمن  لنث يا قجتا ي نتارات.  .2

    ثب الناملي   ل عت  قتدريب املسا دين .  .5

 الدراسة ألاساسية:   2 – 3

تيييييام ال ا يييييو  يييييإجرا  الدرا ييييية   ا يييييية اارايييييية  نث ييييييا ه ييييينتاره إلا ييييينبيار  ييييين  رييييييو املقا  ييييية 

العام يه اللجيييييييار الفايييييييية  ا ت ييييييياس الفرعييييييي  لرياضييييييية الكاراتييييييييه    شيييييييراص 10الخرصيييييييية   ييييييي   يييييييدس   يييييييره ا

 . 3018 – 3 – 13 املا قة الغربية قذل  يثم ياامر املثافو 

 الوسائل إلاحصائية:   2 – 3

 تام ال ا   إ نخدام الث ا   إلا صا ية النالية: 

 . النكرار قالهس ة املئثية. 1

 . معاسلة ليكرو لألاتية الهسبية. 3

 إن ار امربا ياخ  .. ه 3

 عرض ومناقشة النتائج:   - 4

 عرض النتائج:   2 – 4 

ينضييتن اييذا الفصيي   ييرب  نييا ف اييذا ال  ييو  يييو تييم   يينخراج النكييرارات قالهسييب املئثييية قتيتيية هإن ييار 

 مربا ًأخ قمعرفة تيم ي  منعتا.
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 املحور  مربع كاي لعبارات والنسب املئوية وقيمة اختبار  ( يبين التكرارات2) رقم  الجدول 

 21ن =  ألاول : التخطيط والتنظيم

 العبـــــــــــــــارات ت
قيمة  مدى اإلجابة

 ال إلى حد ما نعم مربع كاي

 

1 
 هل توجد أهداف واضحة ومحددة لالتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية

3 5 2 
1.40 

%30 %50 %20 

 اإلمكانات المتاحةهل تتناسب األهداف مع  2
8 1 1 

9.79 
%80 %10 %10 

3 
هل توجد أهداف واضحة ومحددة للحصول على البطولة العربية أو األفريقية أو 

 الدولية

6 2 2 
3.19 

%60 %20 %20 

 هل توجد سياسة إدارية تحقق أهداف االتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية 4
7 2 1 

3.19 
%70 %20 %10 

 هل توجد لوائح مالية للصرف على االتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية 5
3 4 3 

0.19 
%30 %40 %30 

 هل توجد سياسة لتطبيق الجودة باالتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية 6
6 2 2 

3.19 
%60 %20 %20 

 باالتحاد واألندية المشاركةهل يوجد باالتحاد نظم ولوائح معروفة لدى العاملين  7
1 5 4 

2.6 
%10 %50 %40 

 هل اإلجراءات اإلدارية مكتوبة في متناول العاملين واألندية المشاركة 8
2 7 1 

6.19 
%20 %70 %10 

 هل تلتزم إدارة االتحاد بتنفيذ السياسات الموضوعة 9
4 6 0 

0.4 
%40 %60 %0 

 لمكافآت العاملين والجزاءات المقابلة لهاهل يضع االتحاد الئحة  11
5 4 1 

2.6 
%50 %40 %10 

11 
احل السنية المختلفة هل تتوافر خطط طويلة المدى لبرامج التدريب واإلعداد للمر

 لذي االتحاد

4 4 2 
0.8 

%40 %40 %20 

 هل توجد برامج زمنية للفئات السنية المختلفة باالتحاد 12
2 7 1 

6.19 
%20 %70 %10 

13 
هل يوضع في االعتبار السلبيات التي تواجه تحقيق أهداف االتحاد الفرعي للكاراتيه 

 بالمنطقة الغربية

4 4 2 
0.8 

%40 %40 %20 

14 
هل تتناسب البرامج الموضوعة مع اإلمكانات المتاحة داخل االتحاد الفرعي 

 للكاراتيه بالمنطقة الغربية

5 5 0 
0 

%50 %50 %0 

 هل يتبنى االتحاد استراتيجية لزيادة عدد الممارسين على مستوى المنطقة الغربية 15
6 3 1 

3.8 
%60 %30 %10 

 هل يوجد مقر متكامل االتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية 16
4 5 1 

2.6 
%40 %50 %10 

17 
الفرعي للكاراتيه هل يراعي النظام األساسي االختيار األفضل لعضوية االتحاد 

 بالمنطقة الغربية

1 8 1 
9.79 

%10 %80 %10 
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 هل يوجد باالتحاد نظام لتطوير األداء اإلداري 18
5 4 1 

2.6 
%50 %40 %10 

 هل يضع االتحاد معايير وأسس الختيار لجان المدربين ولجان الحكام 19
2 5 3 

1.4 
%20 %50 %30 

 لزيادة عدد المدربين والالعبين والحكامهل يوجد باالتحاد نظام  21
2 6 2 

3.19 
%20 %60 %20 

 هل يوجد باالتحاد نظام لتطوير أداء الحكام بالتنسيق الدولي أو القاري 21
8 2 0 

3.6 
%80 %20 %0 

22 
هل يحدد االتحاد مسؤوليات وسلطات العاملين بدقة وموزعة على العاملين توزيعا 

 سليما

6 4 0 0.4 

 

 %60 %40 %0 

23 
هل يوجد تنسيق بين إدارة االتحاد والمؤسسات الرياضية لتحقيق أهداف االتحاد 

 الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية

7 3 0 
1.6 

%70 %30 %0 

24 
 –اإلداريين  –هل يوجد نظام فعال للتعرف على شكاوي المستفيدين )الحكام 

 الالعبين( –المدربين 

6 3 1 
3.8 

%60 %30 %10 

 

  ييييي    قاارييييياص  يييييالنكرارت قالهسييييب املئثيييييية قتيتييييية هإن ييييار مربيييييا ًيييييأخ 1ينضيييي  مييييين ااجيييييدقا رتييييم ا

 ر معملييييم هجا ييييات  يايييية ال  ييييو تييييد   ييييارات امل ييييثر يقا الداليييية   يييي  ت النخ يييييط قالنامليييييم ت  يييييو ت ييييمر 

ييييزت   يييي   ييييدي  إلاجا يييية ااعييييم  قبيييياألإص   يييي  الع يييياره ذات التس سيييي :   – 18-15-12-13-11-10-6-2-3-3اتًر

ييييييز معملييييييم إلاجا ييييييات   يييييي   ييييييدي  إلاجا يييييية اه يييييي   ييييييد مييييييا  قذليييييي    يييييي  الع ييييييارات ذات 31-33-33-32  ي  آلااتييييييا تًر

 ي  مييييا   يييي  الع ييييارات  إميييياه فقييييد تث  ييييي تكييييرارات إلاجا يييية   يييي  30-19 -12-16-13-9-8-2-5-1التس سيييي : ا

  ايييد مسييينثه  دليييه ااعيييمي  ي ه ييي   يييد ميييا ي قيملمييير  ر تيتييية امل
ك
قلصييياا   0.05ربيييا اًيييأخ  يا يييي ساليييه ه صيييا يا

  .32-33-33-31 – 18-15-12-13-11-10-6-2-3-3إلاجا ة اعم قذل      الع ارات ذات التس س : ا

 ( يبين التكرارات والنسب املئوية وقيمة اختبار مربع كاي لعبارات املحور 5الجدول رقم )

 21ن=    الثاني : وسائل الاتصاالت

 عبـــــــــــــــاراتال ت
 مدى اإلجابة

 قيمة مربع كاي
 ال إلى حد ما نعم

25 
هل وسائل االتصاالت وتقنية المعلومات متاحة لالتحاد الفرعي 

 للكاراتيه بالمنطقة الغربية

2 6 2 
3.19 

%20 %60 %20 

26 
هل يقوم االتحاد باستخدام وسائل اتصال متنوعة مع اإلدارييين 

 والالعبين والحكاموالمدربين 

2 5 3 
1.4 

%20 %50 %30 

27 
هل يقوم االتحاد الفرعي باسيتخدام وسيائل اتصيال متنوعية ميع 

 االتحاد العام واللجنة األولمبية

2 6 2 
3.19 

%20 %60 %20 

28 
هل يقوم االتحياد باسيتخدام وسيائل اتصيال متنوعية ميع األنديية 

 الرياضية

3 6 1 
3.8 

%30 %60 %10 

29 
هييل يقييوم االتحيياد باسييتخدام وسييائل اتصييال متنوعيية مييع وزارة 

 الشباب والرياضة بالمنطقة الغربية

4 5 1 
2.6 

%40 %50 %10 
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30 
هل يبادر االتحاد باالتصال بمدربي والعبي األنديية لالستقصياء 

 عن شكواهم وحاجاتهم إن وجدت

7 3 0 
1.6 

%70 %30 %0 

31 
باالتصييال بالحكييام لالستقصيياء عيين شييكواهم هييل يبييادر االتحيياد 

 وحاجاتهم إن وجدت

6 4 0 
0.4 

%60 %40 %0 

32 
هل يبادر االتحاد باالتصال باإلداريين لالستقصاء عين شيكواهم 

 وحاجاتهم إن وجدت

6 4 0 
0.4 

%60 %40 %0 

33 
هل لدى أعضاء االتحاد القيدرة عليى اسيتخدام وسيائل االتصيال 

 الكمبيوتر والبروجكتور )شاشة العرض(الحديثة مثل 

0 7 3 
1.6 

%0 %70 %30 

34 
هيييل يوجيييد لالتحييياد موقيييع إلكترونيييي عليييى موقيييع التوا يييل 

 االجتماعي يعرف باالتحاد

3 2 5 
1.4 

%30 %20 %50 

 
مربييييا ًييييأخ   يييي   اإن ييييار قالهسييييب املئثييييية قتيتيييية   ييييالنكرارات  قااريييياص 3ينضيييي  ميييين ااجييييدقا رتييييم ا

زت  يتصا ت  ارات امل ثر ال ااي الدالة     ت ق ا    ت  يو ت مر  ر معملم هجا ات  ياة ال  و تد تًر

يزت معمليم إلاجا يات 33-31-30     دي  إلاجا ة ااعيم  قبياألإص   ي  الع يارات ذات التس سي : ا  ي  آلااتيا تًر

يييذل    ييي  الع يييارات ذات  ي قيت يييمر مييين 33-39-38-32-36-35التس سييي : ا   ييي   يييدي  إلاجا ييية اه ييي   يييد ميييا  ًق

 ت ن  تكرارات إلاجا ة     جتيا   ارات املجياا  قاي قيا يي الفيرقق 
ك
ااجدقا  ر ااا  فرقق سالة ه صا يا

  يميين ت يي   فييراس  يايية ال  ييو   يي  جتيييا الع ييارات ي 33-31-30لصيياا  إلاجا يية ااعييم  قذليي    يي  الع ييارات: ا

 فراس العياة تتي يجا ة بي   .    يو معملم   32ما  دا الع اره رتم ا 

 

 الثالث: القيادة( يبين التكرارات والنسب املئوية وقيمة اختبار مربع كاي لعبارات املحور 3الجدول رقم )

 21=  العاملين إلادارية وشئون 

 العبـــــــــــــــارات ت

قيمة  مدى اإلجابة

مربع 

 ال إلى حد ما نعم كاي

35 
تقوم إدارة االتحاد بحل المشكالت التي قد تواجه هل 

 الحكام والمدربين والالعبين واإلداريين

4 3 3 
0.19 

%40 %30 %30 

36 
هل تعتبر إدارة االتحاد أن إرضاء المستفيدين هو أساس 

 النجاح في تقدم االتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية

3 4 3 
0.19 

%30 %40 %30 

37 
تقوم إدارة االتحاد بتصميم الخدمات وفقا للموا فات  هل

 التي تتطابق مع توقعات المستفيدين

7 3 0 
1.6 

%70 %30 %0 

38 
هل تركز إدارة االتحاد على جودة الخدمة في تصميمها 

 للخدمات داخل االتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية

7 3 0 
1.6 

%70 %30 %0 

39 
إدارة االتحاد إلى تلبية احتياجات المستفيدين هل تسعى 

 الحالية والمستقبلية

6 4 0 
0.4 

%60 %40 %0 
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40 
هل يوجد عائد مادي من مرتبات ومكافآت للعاملين 

 باالتحاد يتناسب مع ما يقومون به من خدمات

8 0 2 
3.6 

%80 %0 %20 

41 
العمل هل يوجد العدد الكافي من العاملين للقيام بأعباء 

 داخل االتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية

7 3 0 
1.6 

%70 %30 %0 

42 
هل تقوم إدارة االتحاد بعمل دورات تدريبية على 

 المستويين الفني واإلداري

3 6 1 
3.8 

%30 %60 %10 

 هل يشارك العاملين في مناقشة تقييم اإلدارة 43
7 3 0 

1.6 
%70 %30 %0 

 يتميز العاملين باالتحاد بالقدرة على حل المشكالتهل  44
4 5 1 

2.6 
%40 %50 %10 

45 
هل توجد رؤية مشتركة بين إدارة االتحاد ومعظم العاملين 

 للو ول باألداء إلى مستوى الجودة المطلوبة

2 7 1 
6.19 

%20 %70 %10 

 هل تتم متابعة العاملين الجدد أثناء فترة االختيار 46
4 5 1 

2.6 
%40 %50 %10 

 هل تؤمن إدارة االتحاد بأهمية العنصر البشري والتنمية 47
3 5 2 

1.40 
%30 %50 %20 

48 
هل تشجع إدارة االتحاد العمل الجماعي وتكوين فريق 

 العمل

0 7 3 
1.6 

%0 %70 %30 

49 
هل تراجع إدارة االتحاد بانتظام جودة الخدمة التي تقدمها 

 لالعبين( –لإلداريين  –للمدربين  –)للحكام 

3 4 3 
0.19 

%30 %40 %30 

50 

هل تدرك إدارة االتحاد أن فلسفة الجودة ال يمكن الو ول 

إليها باتباع طرائق اإلدارة التقليدية وإنما تحتاج إلى تحول 

 شامل للنمط الحالي لإلدارة باالتحاد

2 6 2 
3.19 

%20 %60 %20 

مربيا ًيأخ   ي    يارات امل يثر  اإن يار قالهسيب املئثيية قتيتية   يالنكرارات  قااراص 3ينض  من ااجدا رتم ا

ال الييييو الداليييية   يييي  ت القييييياسه إلاسارييييية قشييييؤقر العييييام مر ت  يييييو ت ييييمر  ر معملييييم هجا ييييات  يايييية ال  ييييو تييييد 

ييزت   يي   ييدي  إلاجا يية ااعييم  قبيياألإص   يي  الع ييارات ذات التس سيي : ا  ي  آلااتييا 23-21-20-39-38-32 -35تًر

يزت معملييم إلاجا ييات   يي   ييدي  إلاجا يية اه ي   ييد مييا  قذليي    يي  الع ييارات ذات التس سيي : ا -25-22-23-36تًر

 ي قيملمييير ميييين ااجيييدقا ضييييع  تكيييرار إلاجا يييية   ييي   ييييدي  إلاجا ييية ا   ميييين ااجيييدقا ي ييييمر  ر 26-22-28-29-50

 قيا يييي ا اإن يييار جتيييا تييييم 
ك
 -35لفيييرقق لصييياا  إلاجا ييية اعيييم قذلييي    ييي  الع يييارات: امربيييا اًيييأخ  ساليييه ه صيييا يا

32-38-39-20-21-23.   
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( يبين التكرارات والنسب املئوية وقيمة اختبار مربع كاي لعبارات املحور الرابع : ضمان 4الجدول رقم )

 21الجودة والتحسين املستمرن=

 العبـــــــــــــــارات ت
 مدى اإلجابة

 قيمة مربع كاي
 ال إلى حد ما نعم

15 
 –هيييل تقيييوم إدارة االتحييياد بتقيييديم خدمييية للمسيييتفيدين )الحكيييام 

 الالعبين( –المدربين  –اإلداريين 

4 4 2 
0.8 

%40 %40 %20 

25 
هل توجد خطيط لتحسيين معيايير األداء باالتحياد الفرعيي للكاراتييه 

 بالمنطقة الغربية

1 5 4 
2.6 

%10 %50 %40 

53 
لدى إدارة االتحاد بأهمية التحسين والتطوير تجاه هل توجد قناعة 

 الالعبين( –المدربين  –اإلداريين  –المستفيدين )الحكام 

2 3 5 

1.4 

%20 %30 %50 

 هل يوجد لدى المستفيدين قناعة تامة بأهمية التحسين والتطوير 45
0 6 4 

0.4 
%0 %60 %40 

55 
العيياملين بهييدف تحسييين هييل تهييتم إدارة االتحيياد بتنمييية مهييارات 

 الخدمة المقدمة

4 5 1 
2.6 

%40 %50 %10 

56 
هييل هنيياك بييرامج تدريبييية لتطييوير وتحسييين مهييارات المسييتفيدين 

 بشكل مستمر

2 8 0 
3.6 

%20 %80 %0 

 هل تركز إدارة االتحاد على وضع االتجاهات السليمة في العمل 57
3 7 0 

1.6 
%30 %70 %0 

58 
عمييل بشييكل دوري لمناقشيية المشييكالت المتعلقيية  هييل تقييام ور 

 باالتحاد وحلها

10 0 0 

- 

%10 %0 %0 

 هل يتم العمل على اكتشاف األخطاء والمشكالت وتالفيها بسرعة 59
6 4 0 

0.4 
%60 %40 %0 

 هل يتوفر االتحاد مكتب إدارة ضمان الجودة والتحسين المستمر 60

8 2 0 

3.6 
%80 %20 %0 

  قااراص  النكرارت قالهسب املئثيية قتيتية هإن يار مربيا ًيأخ   ي    يارات امل يثر 2ينض  من ااجدقا رتم ا

الرا ييييا الداليييية   يييي  ت ضييييتار ااجييييثسه قالن سييييمر املسيييينتر ت  يييييو ت ييييمر  ر معملييييم هجا ييييات  يايييية ال  ييييو تييييد 

يييزت   ييي   يييدي  إلاجا ييية ااعيييم  قبييياألإص الع يييارات ذات التس سييي : ا يييزت معمليييم  60-59-58-51تًر ي  آلااتيييا تًر

 ي قيملمير مين 52-56-55-52-53إلاجا ات      دي  إلاجا ة اه    د ما  قذلي    ي  الع يارات ذات التس سي : ا

  ي قمين ااجيدقا ي يمر  ر  53ااجدقا ضع  تكيرار إلاجا ية   ي   يدي  إلاجا ية ا   ق هجا ية قا يده قفي  رتيم ا 
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 قيا
ك
 يييييي الفيييييرقق لصييييياا  إلاجا ييييية ااعيييييم    ييييي  الع يييييارات ذات جتييييييا تييييييم هإن يييييار مربيييييا اًيييييأخ  ساليييييه ه صيييييا يا

  .60-59-58-51التس س :ا

( يبين التكرارات والنسب املئوية وقيمة اختبار مربع كاي لعبارات املحور الخامس:  2الجدول رقم )

 21أساليب القياس والتقويم     ن = 

 العبـــــــــــــــارات ت
 مدى اإلجابة

 قيمة مربع كاي
 ال إلى حد ما  نعم

 هل يستخدم االتحاد أساليب متطورة لقياس األداء التدريبي للمدربين 16
7 2 1 

6.2 
%70 %20 %10 

 هل توجد لجنة متخصصة للقياس والتقويم للبرامج التدريبية للحكام 26
7 3 0 

1.6 
%70 %30 %0 

36 
المهالاري  هل توجد أدوات لتقويم البرنامج التدريبي من خالل  المسالتوى

 العبين( –إداريين  –مدربين  –والمعرفي للمستفيدين )حكام 

9 1 0 

6.4 

%90 %10 %0 

46 
هل يالتم تقالويم أداء القالادة والعالاملين باالتحالاد فيمالا يخال  األداء اإلداري 

 والفني والخدمة التدريبية المقدمة

7 3 0 
1.6 

%70 %30 %0 

56 
 1 1 8 الموسم الرياضيهل عملية التقويم مستمرة على مدار 

9.79 
%80 %10 %10 

66 

هل يتم التقويم بأخذ رأي المسالتفيدين فالي البالرامج التدريبيالة المقدمالة مالن 

 االتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية
7 3 0 

1.6 

%70 %30 %0 

76 
هالل يقالوم االتحالالاد بتقالويم خطالالة البرنالامج التالدريبي أننالالاء البرنالامج المنفالالذ 

 بالفعل
6 4 0 

0.4 
%60 %40 %0 

86 
هالالل يقالالوم بالالالتقويم خبالالراء متخصصالالين فالالي مجالالا  التالالدريب والتحكالاليم 

 واإلدارة كل حسب تخصصه

4 5 1 
2.6 

%40 %50 %10 

 هل يستخدم األساليب الكمية في القياس والتقويم وفقا لفلسفة الجودة 96
7 3 0 

1.6 
%70 %30 %0 

 لنتائج عمليات التقويمهل يوجد متابعة  70
6 4 0 

0.4 
%60 %40 %0 

71 
هالالل يوجالالد فالالي االتحالالاد أسالالاليب لتقالالويم أداء االتحالالاد الفرعالالي للكاراتيالاله 

 بالمنطقة الغربية

6 3 1 
3.8 

%60 %30 %10 

72 
هالالالل تحالالالرة إدارة االتحالالالاد علالالالى التقالالالويم المسالالالتمر للبالالالرامج التدريبيالالالة 

 الخاصة بذلكوالتعليمية وتوفير شرائط الفيديو 

4 6 0 

0.4 
%40 %60 %0 
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  قاارييييياص  يييييالنكرارت قالهسييييب املئثيييييية قتيتييييية هإن ييييار مربيييييا ًيييييأخ   ييييي  5ينضيييي  مييييين ااجيييييدقا رتييييم ا

  ارات امل ثر اارامال الدالة     ت   اليب القياس قالنقثيم ت  يو ت مر  ر معملم هجا ات  ياة ال  و 

ييزت   يي   ييدي  إلاجا يية ااعييم  قبيياألإص   يي  -69-62-66-65-62-63-63-61الع ييارات ذات التس سيي : ا تييد تًر

ييييزت إلاجا ييييات   يييي   ييييدي  إلاجا يييية اه يييي   ييييد مييييا    يييي  الع ييييارات ذات التس سيييي : ا20-21  . ي 23-68 ي  آلااتييييا تًر

قيملميير ميين ااجييدقا ضييع  تكييرارات إلاجا يية   يي   ييدي  إلاجا يية ا  ي ميين ااجييدقا يت ييمر  ر جتيييا تيييم هإن ييار 

 يقيا ييي الفييرقق لصيياا  إلاجا يية ااعييم  قذليي    يي  الع ييارات ذات التس سييي : امربييا اًييأخ  سالييه ه صيي
ك
-61ا يا

63-63-62-65-66-62-69-20-21.  

 ( يبين التكرارات والنسب املئوية وقيمة اختبار مربع كاي لعبارات املحور 6الجدول رقم )

 21السادس:إلاعتماد على نظام املعلوماتن = 

 العبـــــــــــــــارات ت
قيمالالالالالة مربالالالالالع  اإلجابة مدى

 كاي
 ال إلى حد ما نعم

73 
هل يوجالد ناالام معلومالات متكامالل عالن العالاملين ومواصالفاتهم واختصاصالاتهم 

 ومؤهلتهم وخبراتهم باالتحاد الفرعي للكاراتيه بالمنطقة الغربية

1 5 4 
2.6 

%10 %50 %40 

74 

 –اإلداريالالين  –المالالدربين  –هالالل يوجالالد ناالالام معلومالالات متكامالالل عالالن )الحكالالام 

اللعبين( ومواصفاتهم واختصاصاتهم ومؤهلتهم وخبراتهم باالتحاد الفرعالي 

 للكاراتيه بالمنطقة الغربية

3 6 1 
3.8 

%30 %60 %10 

75 
هل يوجد لدى إدارة االتحالاد سالجلت ومعلومالات متكاملالة واتجاهالات الرواتالب 

 للمساعدة في اتخاذ القرارات

3 5 2 
1.4 

%30 %50 %20 

76 
هل يوجالد لالدى إدارة االتحالاد سالجلت ومعلومالات متكاملالة وحدينالة عالن ن الا  

 اللعبة وما يتعلق بها

6 3 1 
3.8 

%60 %30 %10 

77 
 0 1 9 هل يوجد ناام معتمد لتلقي شكاوي العاملين والمستفيدين من األندية ودراستها

6.4 
%90 %10 %0 

78 
جميالالع بياناتاله ال خصالالية والجسالالمية هالل يوجالالد لكالل مسالالتفيد ملال  يحتالالوي علالى 

 والفسيولوجية
8 2 0 

3.6 
%80 %20 %0 

79 
 –هل توفر إدارة االتحاد قاعدة من المعلومات لإلجابة على تساؤالت )الحكالام 

 اللعبين( –اإلداريين  –المدربين 
4 5 1 

2.6 
%40 %50 %10 

80 
 –احتياجالات )الحكالام هل تالوفر إدارة االتحالاد التخصصالات العلميالة التالي تلبالي 

 اللعبين( –اإلداريين  –المدربين 

6 3 1 
3.8 

%60 %30 %10 

  قاارييييياص  يييييالنكرارت قالهسييييب املئثيييييية قتيتييييية هإن ييييار مربيييييا ًيييييأخ   ييييي  6مييييين ااجيييييدقا رتييييم ا ينضيييي 

  يييارات امل يييثر السييياسس الدالييية   ييي  ت إلا نتييياس   ييي   مليييام املع ثميييات ت  ييييو ت يييمر  ر معمليييم هجا يييات  ياييية 

يييزت   ييي   يييدي  إلاجا ييية اعيييم قبييياألإص   ييي  الع يييارات ذات التس سييي : ا آلااتيييا  ي  80-28-22-26ال  يييو تيييد تًر

زت معملم إلاجا ات      دي  إلاجا ة اه    د ما  قذلي    ي  الع يارتمر ذات التس سي : ا  ي 29-25-22-23تًر

  يييييمر تكيييييرارات  يييييدا   إلاجا ييييية ه ييييينخدم هإن يييييار مربيييييا اًيييييأخ    سييييين 
ك
قل نعيييييرف   ييييي  الفيييييرقق الدلييييية ه صيييييا يا
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  ييمر تكييرارات إلا 
ك
جا يية   يي  جتيييا   ييارات ألر جتيييا الن ييا و.ي قي ييمر ااجييدقا  ر ااييا  فييرقق ساليية ه صييا يا

 ي قمن ذل  ينض   ر ااا  مثافقة.
ك
 تيم هإن ار مربا اًأخ  ساله ه صا يا

 مناقشة النتائج:  5 – 4 

  آلانم ماات ة الانا ف قفو لياتآلاب ااجداقا : 

قااريياص  ييالنكرارات قالهسييب املئثييية قتيتيية هإن ييار مربييا ًييأخ  (2يتضاام ماان خااالل الجاادول رقاام )

امل يييثر  قا اارييياص  يييالنخ يط قالناملييييم ي ليييث    ر اايييا  فيييرقق معاثيييية  يييمر إلاجا يييات فييي     ييي    يييارات

 ي ي اييييم 32-33-33-31 – 18-15-12-13-11-10-6-2-3-3امل ييييثر  قاي ق يييييو جييييا ت    يييي  اسيييي ة ل ع يييياراتا

  ق اييدما 9.29ه يي   0  ي ق يييو تراق ييي تيييم مربييا ًييأخ مييا مر ا30-19 -12-16-13-9-8-2-5-1ي يعييا الع ييارات ا

  ايد  5.99تسياقخ  0.05تكثر القيتة معاثية  اد مسنثخ 
ك
قيملمير  ر تيتية املربيا اًيأخ  يا يي ساليه ه صيا يا

 – 18-15-12-13-11-10-6-2-3-3قلصيياا  يجا يية  يياعم قذليي    يي  الع ييارات ذات التس سيي : ا 0.05مسيينثه 

31-33-33-32  .  

قالهسيييب املئثيييية قتيتييية هإن يييار مربيييا ًيييأخ قاارييياص  يييالنكرارات (5حياااث يتضااام مااان الجااادول رقااام )

  يييي    ييييارات امل ييييثر ال ييييااي ااريييياص ت  ث ييييا   إلاتصييييا ت ت لييييث    ر ااييييا  فييييرقق معاثييييية  ييييمر إلاجا يييياتي 

  قجيييا ت 33-39-38-32-36-35 ي ايييم ي يعيييا الع يييارات ا33-31-30ق ييييو جيييا ت    ييي  اسييي ة ل ع يييارات ييييا تي: ا

ق اييييدما تكييييثر القيتيييية   3.19ه يييي 0.4اق ييييي تيييييم مربييييا ًييييأخ مييييا مر ا تيييي  اسيييي ة ل ع ييييارات ا تثجييييد ي ق يييييو تر 

  ايد مسينثه  5.99تساقخ  0.05معاثية  اد مسنثخ 
ك
 0.05قيملمر  ر تيتة املربا اًأخ  يا ي ساله ه صا يا

 ي مييين ت ييي   فيييراس  ياييية ال  يييو   ييي  33-31-30قيا يييي الفيييرقق لصييياا  إلاجا ييية ااعيييم  قذلييي    ييي  الع يييارات: ا

    يو هإن    فراس العياة هعا. 32ما  دا الع اره ا جتيا الع ارات 

قااريياص  ييالنكرارت قالهسييب املئثيية قتيتيية هإن ييار مربييا ًييأخ  (3وكالل  يتضاام ماان الجاادول رقاام )

      ارات امل ثر ال الو ااراص ت  القياسه إلاسارية قشؤقر العام مر ت لث    ر ااا  فرقق معاثية  مر 

-23-36  ايم ي يعيا الع يارات ا23-21-20-39-38-32-35سي ة ل ع يارات ييا تي:  اإلاجا اتي ق يو جا ت      ا

  قجييييا ت  تيييي  اسييييي ة ل ع ييييارات ا تثجيييييد ي ق يييييو تراق يييييي تيييييم مربيييييا ًييييأخ ميييييا مر 22-25-26-22-28-29-50

قيملميييير  ر تيتيييية املربييييا اًييييأخ   5.99تسيييياقخ  0.05 ق اييييدما تكييييثر القيتيييية معاثييييية  اييييد مسيييينثخ 6.19ه يييي 0.2ا

  اد مسنثه يا ي سال
ك
ي قيا ي الفرقق لصاا  إلاجا ة ااعيم  ي قذلي    ي  الع اراتالتس سي :  0.05ه ه صا يا

  .23-21-20-39-38-32-35ا

قاارياص  يالنكرارت قالهسيب املئثيية قتيتية هإن يار مربيا ًيأخ  (4وكلل  يتضم من الجدول رقام ) 

نترت لث    ر ااا  فيرقق معاثيية  يمر       ارات امل ثر الرا ا ااراص ت  ضتار ااجثسه قالن سمر املس

-56-55-52-53  يايييم ي يعيييا الع يييارات ا 60-59-58-51إلاجا ييياتي ق ييييو جيييا ت    ييي  اسييي ة ل ع يييارات ييييا تي: ا

ق اييدما تكييثر  ( ،3.6ه يي 0.4 ي ق يييو تراق ييي تيييم مربييا ًييأخ مييا مر ا53  ي قجييا ت  تيي  اسيي ة ل ع ييارات ا52

  اييييييد  5.99تسيييييياقخ  0.05القيتيييييية معاثييييييية  اييييييد مسيييييينثخ 
ك
قيملميييييير  ر تيتيييييية املربااًييييييأخ  يا ييييييي سالييييييه ه صييييييا يا

  ي مييييا  60-59-58-51ي قيا ييييي الفييييرقق لصيييياا  إلاجا يييية ااعييييم    يييي  الع ييييارات ذات التس سيييي : ا 0.05مسييينثه 

  .53 دا الع اراه: ا

قااريياص  ييالنكرارت قالهسييب املئثيية قتيتيية هإن ييار مربييا ًييأخ  (2وكالل  يتضاام ماان الجاادول رقاام )
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رات امل ييييثر اارييييامال ااريييياص ت  أ يييياليب القييييياس قالنقييييثيم ت لييييث    ر ااييييا  فييييرقق معاثييييية  ييييمر   يييي    ييييا

  قايييييييم ي يعيييييييا 21-20-69-62-66-65-62-63-63-61إلاجا ييييييياتي ق ييييييييو جيييييييا ت    ييييييي  اسييييييي ة ل ع يييييييارات ييييييييا تي: ا

ة  ايييد معاثيييي ي ق ايييدما تكيييثر القيتة9.29ه ييي 0.2  يق ييييو تراق يييي تييييم مربيييا ًيييأخ ميييا مر ا23-68الع يييارات ا

  ايييد مسييينثه  5.99تسييياقخ  0.05مسييينثخ 
ك
ي قيا ييييي  0.05قيملمييير  ر تيتيييية املربيييا اًيييأخ  يا يييي سالييييه ه صيييا يا

  .21-20-69-62-66-65-62-63-63-61الفرقق لصاا  إلاجا ة ااعم  قذل      الع ارات ذات التس س : ا

قااريياص  ييالنكرارت قالهسييب املئثيية قتيتيية هإن ييار مربييا ًييأخ  (6وكالل  يتضاام ماان الجاادول رقاام )

      ارات امل يثر السياسس اارياص ت  ا  نتياس   ي   مليام املع ثميات ت ليث    ر اايا  فيرقق معاثيية  يمر 

   ي 29-25-22-23  قايم ي يعيا الع يارات ا80-28-22-26إلاجا اتي ق يو جا ت      اسي ة ل ع يارات ييا تي:  ا

تسيياقخ  0.05القيتية معاثيية  ايد مسينثخ ي ق ايدما تكيثر  6.2ه يي  1.2ي تييم مربيا ًيأخ ميا مر اق ييو تراق ي

  اييييد مسيييينثه  5.99
ك
ي قيا ييييي ااييييا  فييييرقق لصيييياا   0.05قيملميييير  ر تيتيييية املربييييا اًييييأخ  يا ييييي ساليييية ه صييييا يا

 .  قمن ذل  ينض   ر ااا  مثافقة80-28-22-26يجا ة  اعم     جتيا الع ارات ذات التس س  ا

   2 .ا3013 يو تنفو  نا ف اذا ال  و ما  نا ف سرا ة   تا  مص في   ث تد  ا 

 يييييو ه نخ صييييي  نييييا ف اييييذ  الدرا يييية هلؤتعرفيييية مييييده هانتييييام املؤ سييييات الرياضييييية  إ يييينخدام  ملييييم هساره 

 ااجثسه ي قالنتممل  مر املاملثر الناملي   قجثسه ااردمة ف  مجاا الرياضة.

يييذل  تنفيييو ميييا  نيييا ف سرا ييية  تييير  صييير   ت ييي ة ا     ييييو ه نخ صيييي  نيييا ف ايييذ  10 .ا3013ًق

الدرا يية ه يي  ا يير اقافيية ااجييثسه ال ييام ة ي قالييثع   تفمييثم ق اتييية هساره ااجييثسه ال ييام ة لن ييثير  تيي  هساره 

 إلات اسات.

 إلاستنتاجات:   2 – 2  

 تثي  ال ا و ه   إلا نهناجات النالية: 

 ي نبيار قااجثسه ال ام ة. ا نتارهتة سالة  مر جتيا م اقر قجثس  ا .1

 الفرع  لرياضة الكاراتيه  املا قة الغربية.  ا ت اسااا   ده م اي  تثاجه اللجار الفاية  .3

  يياليب ق ييرق جديييده ق دي يية فيي  مجيياا ااجييثسه ال ييام ة ل نعييثب  اللجييار الفاييية  ا يينخدام ييدم  .3

 تيه  املا قة الغربية.الفرع  لرياضة الكارا  ا ت اس

  ااية.قلقا العا  ك   اجنتا العاف   ما يصاااللجار الفاية    ت  و .2

لية النغيما قالن ثير  .5
َ
 قالن سمر.تنجاا  اللجار الفاية ا

   مالعا.للجار الفاية إ ط ل  ثارخ تسا داا ف        تثجد .6

  ق  .2
ك
. معاثيا يثجد الد م الكاف  لمذ  اللجار  ث  يار ماسيا

ك
 يافيا

 الفاية.ت ة االثافز املاسية أل ضا  اللجار  .8

 التوصيات:   5 – 2

 يثصن  ال ا و  تا ي  : 

ضييرقره ه يينخدام ااجييثسه ال ييام ة فيي  ت ييثير اللجييار الفاييية  ا ت يياس الفرعيي  لرياضيية الكاراتيييه  املا قيية  .1

 الغربية.
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نعييييثب  اللجييييار الفايييييية يجييييب ه يييينخدام   يييياليب ق ييييرق جديييييده ق دي يييية فيييي  مجيييياا ااجييييثسه ال ييييام ة ل  .3

  ا ت اس الفرع  لرياضة الكاراتيه  املا قة الغربية.

 ااجثسه ال ام ة ف  ت ثير إلات اسات الرياضية املخن فة. ا نخدامضرقره  .3

 ضرقره   نخدام  ااجثسه ال ام ة ف  ت ثير ي دية الرياضة. .2

 اية .ضرقره ت  و اللجار الفاية مايصاا ف  هجنتا العا قلقا العا  ك   ا .5

لية النغيما قالن ثير قالن سمر . .6
َ
  دم تجاا  اللجار الفاية ا

 الفرع  لرياضة الكاراتيه  املا قة الغربية.  ا ت اس ياسه االثافز أل ضا  اللجار الفاية  .2

 الفرع  لرياضة الكاراتيه  املا قة الغربية.  ا ت استثفما الد م الكاف  للجار الفاية  .8

ال ييام ة قال يي  لعييدف لن ييثير املجييالال الرياضييية فييي   لن  يييو ااجيييثسههجييرا  املزيييد ميين ال  ييثو امل يياهعة  .9

 مخن   مدر ليبيا.

 ال ام ة   ن  يو ااجثسههجرا  املزيد من الدرا ات ف  النخصصات املخن فة قال   لعنم  .10

 املراجع العربية:  -

  .3003ا القاارهيسار الفكر العربيي  ال ام ةي.   تد  يد مص ف : هساره ااجثسه 1

.   تييييد   ييييد املقصييييثس ماصييييثر: هساره ااجييييثسه ال ييييام ة ًتييييدإ  لن سييييمر ه ناجييييية ااردميييية العامييييةي مج يييية 3

 القييييياارهي ل ع يييييثم إلاسارييييييةيالع يييييثم إلاسارييييييةي  ياسيتيييييية السييييياسات 

   .3003ا

 املعييييارفيمه ييييأه  الكاراتيييييهيلرياضيييية  النخ يييييط ل بيييياامف النع يتييييية قاليا ييييية ه ييييراايم: م يييياسس.  تيييد م تييييثس 3

   .1995إلا كادريةي ا

الف سي ين  لكييره السيي ة في  الضييفة الغربيية ميين قجميية  يت يياس.   يتا  مصيي ف : معيايما ااجييثسه ال ييام ة في  2

ماجسييييينما  ميييييا مه يييييثرهي جامعييييية  قامليييييدربمري ر يييييالة ملييييير إلاسارات 

   .3013ا ف س مريالاجاء الث ايةي  ا  الي 

ل   ا يييييية قاله يييييييري  سار الثفييييييا افؤ : هساره ااجييييييييثسه ال ام يييييييية فيييييي  اليا ييييييييية ال د ييييييييية قالرياضيييييييييةي .  سيييييين ال يييييي5

   .3003ا إلا كادريةي

ااجيثسه ال ييام ة في  يت يياس الف سيي ين  لكيره اليييد في  الضييفة الغربيية ميين قجميية  العزييز: معييايما .السييد   ييد 6

 مه يثرهير الة ماجسنما  ما  قاملدربمري ملر العام مر ق إلاساريمر 

   .3002ا ف س مري الث ايةيجامعة الاجاء 

: هساره ااجيييييثسه ال ام يييييية ًتدإيييييي  لن ثييييييير الباامييييييف الرياضييييييية  الن فزيييييييثر املصييييييرخي هللا . سيايييييا ًتييييياا  يييييثب2

اليا ييييية الرياضييييية ل  ايييياتي  مه يييييثرهي ي يييييةر ييييالة ماجسنييييييير  يييييما 

   .3005ا القاارهي

مفييياايم هساره ااجيييثسه ال ييام ة لن سيييمر إدمييية النع يتييية  يييالن  يو   ييي   ا يينخدامل ييييب: . رييلر  سييين ا8

ي ر ييييالة  ت افمليييية القييياارهامليييدارس فييي  مر  يييية النع ييييم   ا ييين  

ماجسييييينما  ميييييا مه يييييثرهي ي يييييية النجيييييارهي جامعييييية جامعييييية   يييييثاري 

   .3000ا القاارهي
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   .3003لصفا  ل ه ر قالنث ياي  تاري  رسر ي ا.  ارق  عيد : ااجيثسه فيي املاملتايي االدي يةي سار ا9

.  تر  صر : تقثيم العت  إلاسارخ  ا ت اس الف س ين  لكره اليد ف  ضث   ف  ضيث  معاييير ااجيثسهي   يو 10

مه ييييييييثري املؤتتيييييييير الع  يييييي   الف سييييييي ين  الرياريييييين  الييييييدق   ال ييييييياايي 

   .3013جامعة الاجيياء الث ايية  ا  الي ف س مري ا
 


